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Abstrakt 
Titel: Genus conscious preschoo - A study about the choice of children´s literature in 
preschool. 

Detta är en kvalitativ studie och handlar om genusmedvetna val av barnlitteratur i 
förskolan. Vi har utfört tre semistrukturerade intervjuer med förskollärare från tre olika 
förskolor i södra Sverige för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. Syftet med 
studien är att synliggöra förskolors jämställdhetsarbete med fokus på val av 
barnlitteratur. De frågeställningar vi ställt oss är hur valet görs, används några 
urvalskriterier, är något kriterium genusmedvetenhet och vilka konsekvenser kan vårt 
resultat ha på förskolan.  

Resultatet visar att det fanns likheter och skillnader mellan de tre förskolorna. Det var 
främst pedagogerna som valde litteraturen men det fanns även ett visst inflytande från 
barngruppen, hur stort inflytande barnen hade varierade mellan förskolorna. Samtliga 
avdelningar arbetar med genusmedvetenhet i verksamheten men inte specifikt vid valet 
av litteratur. Genusmedveten litteratur var något som respondenterna tänkte på men det 
var också något de tyckte var svårt att hitta. Pedagogens roll är viktig i valet av 
barnlitteratur, då det är hos pedagogen ansvaret ligger att skapa en miljö som är 
tillåtande och öppen så alla i verksamheten ska känna sig delaktiga och representerade.  

Nyckelord 
Barnlitteratur, genusmedvetenhet, jämställdhet, förskola, hållbar utveckling 
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1 Inledning 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån traditionella könsroller (Skolverket, Läroplanen för förskolan 
2016:5). 

Läroplanen för förskolan är tydlig. En genusmedveten pedagogik i förskolan är en viktig del 
i arbetet med att motverka traditionella könsroller, det vill säga en del av arbetet mot en 
hållbar utveckling. Att motverka traditionella könsroller innebär en medvetenhet om att med 
ett specifikt kön hänger även könsspecifika föreställningar och förväntningar om hur det 
specifika könet ska se ut, vara och bete sig. Flickor förväntas vara och se ut på ett visst sätt 
och pojkar på ett annat. I en artikel i Aftonbladet (28.9.2017) delar bloggaren Laila Högfeldt 
med sig av sin mer negativa tolkning av arbetet med att motverka traditionella könsroller. 
Hon skriver: 

Men i dagens samhälle ska flickor och pojkar allt oftare, i sann hipster anda och en 
rädsla för att inte hänga med i globaliseringens allt snabbare tidevarv, tituleras hen och 
uppfostras i en medvetet könsstereotypt förvrängd miljö. När söner uppmuntras att klä 
sig i klänning eftersom det anses modigt, normbrytande och positivt för pojkens 
självbild, medan döttrar inte får gå i klänning eftersom det skulle påverka hennes 
självbild negativt, så gör man sina barn en björntjänst. Man tar ifrån dem deras 
identitet” (Högfeldt, Aftonbladet 28.9.2017). 

Förskolans arbete med att motverka traditionella könsroller förutsätter en viss 
genusmedvetenhet, det vill säga ställningstagandet tar sin utgångspunkt i att kön är socialt 
konstruerat, och därmed något som ”görs”. Högfeldts tolkning har däremot sin utgångspunkt 
i vad som idag uppfattas som mer traditionellt, det vill säga att flickigt och pojkigt är 
grundade i biologiska sanningar – något som vi inte kan eller ska försöka ändra 
på.  Högfeldts syn på kön och genus delas troligtvis av många men går emot de värden om 
jämställdhet som förskolans pedagogiska verksamhet ska arbeta mot. 
Förskolans arbete med att motverka traditionella könsroller handlar inte om att förbjuda 
klänningar och färgen rosa för flickor och förbjuda fotboll och färgen blått för pojkar. Det 
handlar istället om att visa barn att det finns fler vägar att gå och erbjuda en bredare palett av 
valmöjligheter utan att de ska behöva känna sig värderade beroende av deras kön. Engdahl 
m.fl. (2012:20) lyfter fram att arbetet med genusmedvetenhet i förskolan heller inte handlar 
om att avlägsna vissa leksaker, material eller könsstereotypa rollfigurer som finns i 
verksamheten. Det handlar snarare om att utmana och komplettera de roller som finns. Detta 
är något som Svaleryd (2002:30) tar upp när hon skriver att arbetet med genus i 
verksamheten handlar om att vara medveten om föreställningar och förväntningar som finns 
på respektive kön. Pedagoger i verksamheten måste även ha ett medvetet förhållningssätt till 
makten över att upprätthålla och förändra genussystem som yrkesrollen medför. 
Det är i kontakten med vuxna barnet får sin första syn av det offentliga samhället och att 
vuxna är en förebild samt en viktig del i barnens sociala inlärning (socialisationsprocess), 
menar Svaleryd (2002:30ff). Det innebär som pedagog att vara medveten, öppensinnad samt 
kritisk till sina egna föreställningar angående arbetet med att motverka traditionella 
könsroller i praktiken, att avsiktligt reflektera och iaktta samspelet mellan individer under de 
dagliga händelserna. Ett medvetet arbetssätt när det gäller genusfrågor handlar dock inte 
bara om att synliggöra maktförhållanden och relationer utan även om att i verksamheten 
granska organisationen av pedagogiskt material, tid och rum samt bedömningsgrunder. 
Detta innebär att de föreställningar en pedagog är bärare av och de könsspecifika 
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förväntningar barnet känner från pedagogen påverkar och styr barnets egna uppfattningar 
om hur de bör se ut och bete sig. Detta skrivs även i förskolans läroplan: 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter 
som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder 
(Skolverket, Läroplan för förskolan, 2016:4). 

Vuxna, i detta fall pedagoger, påverkar barns värderingar generellt. Vilka värderingar som 
den pedagogiska verksamheten grundas i anses därför som viktiga. Det gäller även de 
värden som finns representerade i barnlitteraturen som finns på förskolan. 
Hur kvinnor och män, flickor och pojkar beskrivs i barnlitteraturen har ansetts som viktigt 
att medvetandegöra. I berättelser och sagor överförs könsspecifika ideal och förväntningar 
till barn, då de ser och hör dessa berättelser. ”Barnen behöver berättelser som på ett ärligt 
sätt speglar den verklighet de lever i. De är ofta extremt intresserade av könsroller och måste 
få diskutera det. Om man blandar får barnen lära sig att prinsessor kan vara både mesiga och 
häftiga” (Ahlsén, Mama 11.09.2017). Så för att motverka traditionella könsroller på 
förskolan är det även viktigt att reflektera över vilken litteratur som barnen på förskolan har 
tillgång till, det vill säga vilka som det läses och bläddras i. Detta gör redan många 
förskolor. 

Många förskolor har fått en förändrad syn på arbetet med litteratur sedan de börjat 
arbeta mera aktivt med jämställdhet. De väljer böcker på ett mera medvetet sätt än 
tidigare och reflekterar över vilka budskap berättelserna förmedlar till barnen (SOU, 
2006:110). 

Frågan vi ställer oss här är hur utbredd denna genusmedvetenhet egentligen är ute på 
förskolorna samt hur litteraturen väljs ut, det vill säga vem bestämmer vad bokhyllorna ska 
fyllas med för litteratur. Vi ställer oss även frågan ifall pedagogerna gör medvetna val när 
det gäller vilken litteratur som finns på avdelningen, för att motverka traditionella könsroller 
eller råder andra urvalsprinciper när litteraturen ska väljas. Med denna studie vill vi bidra 
med en diskussion om genusmedveten litteratur och hur viktigt valet kan vara för alla parter 
inom förskolans verksamhet. 
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1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra tre förskolors jämställdhetsarbete med specifikt fokus på 
deras val av barnlitteratur. 
Frågeställningarna vi ställer oss är: 

• Hur görs valet av barnlitteratur till verksamheten, det vill säga vem bestämmer vilka 
böcker som ska finnas på avdelningen. 

• Utifrån vilka kriterier görs urvalet och finns det en uttalad genusmedvetenhet i valet 
av barnlitteratur? 

Frågeställningarna kommer besvaras i en kvalitativ studie där tre utbildade förskollärare 
intervjuas. 
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2 Tidigare forskning & litteratur 
I kommande avsnitt kopplar vi till tidigare forskning både från vetenskapliga artiklar och 
annan litteratur. 

2.1 Val av litteratur 
Hur viktigt är valet av litteratur, och på vilket sätt påverkar det barnen i deras syn på kön och 
jämställdhet? Forskning visar att barn påverkas i de val som de gör. Det finns studier som 
visar att barn väljer litteratur utifrån omslag och vilket kön huvudrollsinnehavaren har. 
McNairs (2011:169ff) studie baseras på 10 barn från afroamerikanska familjer, varav sju 
flickor och tre pojkar. Sex av barnen var i förskoleåldern medan resterande var i 
lågstadieåldern. I sin studie belyser McNair att pojkarna valde litteratur som handlade om 
pojkar eller hade en "pojke" på framsidan. Ingen av pojkarna valde litteratur som handlade 
om flickor eller där flickor illustreras på framsidan. Till viss del gäller det också flickor, 
några av flickorna valde litteratur med manliga huvudrollsinnehavare, men då förekom 
huvudrollskaraktären inom en bollsport då det va ett intresseområde. Forskningen visar att 
barns val av litteratur styrs av igenkänning samt det egna intressen till exempelvis sport och 
dans. 
Att välja litteratur baserat på kön och undermedvetna värderingar är även ett fenomen som 
förekommer bland lärare. Jipson och Paleys (1991:148ff) studie har lärare som respondenter 
från både oberoende privata/friskolor och offentliga kommunala skolor i städer, förorter 
samt på landsbygden. Dessa skolor fanns i tre olika stater, Massachusetts, Wisconsin och 
Oregon. Studien syftar till en ökad förståelse för användning av barnlitteratur i skolan. Varje 
stat bidrog med två skolor var och sammanlagt var det 55 kvinnliga lärare som deltog. Varje 
lärare blev tillfrågade att nämna författare, titel samt huvudpersonerna i tre litterära verk som 
de använt i sitt klassrum. Lärarna skulle även ange skälet till varför de valt den litteraturen. 
Svaren fördes sen in i ett formulär som utvecklats för att få en tydlig översikt av datan. 
Forskarna nämner i sin studie att litteratur överför och reflekterar en del sociokulturella 
övertygelser, värderingar samt attityder till läsaren. I resultatet visade det sig att lärare i valet 
av litteratur ofta bortser från eller utesluter litteratur som handlar om eller är skriven av: 
kvinnor, författare inom viss social klass, författare med annan etnisk bakgrund eller 
hudfärg. Lärarna tenderar att välja litteratur som är skriven av vita, manliga, Euro-
amerikanska författare. I resultat framgår det att 155 olika litterära verk nämns och av dessa 
var det 104 olika författare. Av dessa 104 författare var 57 stycken män och 99 var Euro-
amerikanska. Endast fem av alla valda författare tillhör etniska minoriteter. Lärarna gav 
även 170 skäl till att välja de särskilda böckerna, vilket forskarna delade in i tre större 
huvudkategorier: 

Teachers selected books because of 1) the appropriateness of the text within a larger 
instructional context, 2) personal preference for the book because of the story, author, 
illustrations, or award-winning status, and 3) the recognition of gender, race, and 
ethnicity as important elements in the book selection process (Jipson & Paley 
1991:152). 

Jipson och Paleys (1991:156) studie visar att lärares val av barnlitteratur inte är alltid ett 
spontant beslut utan valet är mer komplext. 
Med denna forskning i åtanke blir det tydligt att det fria valet inte alltid är så fritt. Om vi alla 
gör val baserat på våra erfarenheter och föreställningar om kön så blir vi undermedvetet 
påverkade i våra val. Vad är då egentligen ett fritt val? 
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2.2 Genus- och jämställdhetsperspektiv 
Forskning visar att hur genus och kön illustreras i barnlitteratur får stor inverkan på hur barn 
ser på sig själva samt på andra i sin omgivning. Om barnen kommer i kontakt med 
traditionella könsroller i vardagen så kommer de att börja se på könsroller på de sättet som 
litteraturen illustrerar. Lynchs (2016:431) forskning om genus i barnlitteratur som utförts på 
sex svenska förskolor i södra Sverige bekräftar att de traditionella könsstereotyperna 
fortfarande dominerar. Studien visar att litteraturen som fanns tillgänglig på förskolorna 
hade mer än dubbelt så många manliga huvudpersoner. Studien visar även att pedagogerna 
oftare valde litteratur där det var en manlig huvudperson istället för en kvinnlig. Detsamma 
gjorde barnen, oavsett kön, om de fick möjlighet att välja litteratur. Lynch lyfter fram 
betydelsen av pedagogens roll att uppmärksamma och ständigt reflektera över val av 
litteratur i barngrupperna, och för att uppnå en mer jämställd förskoleverksamhet. Med 
Utifrån Lynchs forskning om pedagogens roll är det väsentligt att föra en diskussion om 
vilken litteratur vi erbjuder barnen.  
Patersons (2014:478) studie fokuserar på hur användningen av sagor i grundskolan kan 
öppna upp för diskussioner om kön med och mellan eleverna. Studien utfördes under två 
månader på fjorton elever från medelklassen, i åldrarna sex till sju år i en stor stad i Kanada. 
Paterson var en del av skolverksamheten under dessa veckor. Hon valde att läsa och 
diskutera litteraturen som fanns i klassrummet och på skolans bibliotek. Studien grundas i 
hennes egna insamlade data som hon fått genom intervjuer i läsgrupper, informella 
klassrumsobservationer och genom ett temaarbete runt boken “The Paper Bag Princess”. 

Paterson (2014:474ff) hävdar att traditionella sagor bidrar till att konstruera socialt 
könsbestämda kategorier samt  materialisera de dominerande uppfattningar av vad som är 
feminint och maskulint. Hon anser att det är väsentligt att rikta uppmärksamheten mot 
klassrummen där traditionella könsroller, homofobiska och hetrosexistiska åsikter definieras 
och reproduceras. Studien undersöker hur eleverna engagerar sig i könsbestämda 
meddelanden i sagor samt hur eleverna förhåller sig till könsgränser. Paterson  illustrerar 
elevernas olika sätt att engagera sig i texter som de kommer i kontakt med samt hur eleverna 
tillämpar budskap från texter i sina vardagliga liv. Resultatet visar att lärare har möjlighet att 
skapa miljöer som ger eleverna frihet att själva navigera i könsbestämda diskurser och 
budskap. Det kan bidra till att inlärningsmiljön och utbildningsmöjligheter blir mer 
utvecklad och inkluderande, samt utmana bevarandet och förstärkningen av väl etablerade 
könsstereotyper i klassrummen. 

Vilka föreställningar förskollärare och andra pedagoger har om kön påverkar barnen och 
verksamheten. Det är pedagogerna i verksamheten som barn har som förebilder, samtidigt 
som hemmiljön också påverkar barnens normer och värderingar. Emilsons m.fl. (2016:225-
236) studie utgår från syftet att undersöka vilka könsföreställningar förskollärare har samt 
vilka könsmässiga värderingar som omsluter den svenska förskolan. Studiens data är 
insamlad från 10 halvstrukturerade gruppintervjuer som utfördes på åtta olika svenska 
förskolor. Forskarnas studie baseras på Bronwyn Davies teoretiska idéer om att kön är 
socialt konstruerat. I studiens resultat framkommer det att en samsyn angående utbildning 
gällande värderingar i relation till kön i förskolans verksamhet saknas. Forskarna stötte på 
olika dilemman där ett var kopplat till läroplanens mål utifrån tre aspekter. Första aspekten 
var att pedagoger kämpade för att barnen inte skulle normalisera könsbestämda stereotyper 
utan främja jämställdhet. Den andra aspekten var att pedagoger tar hänsyn till barnen ur 
barns perspektiv, samtidigt som pedagoger arbetar för att verksamhetens ska bli könsneutral. 
Den tredje aspekten är att pojkar uppmuntras att vara mer kvinnliga medan flickor uppmanas 
att avvisa kvinnlighet. Forskarna trycker på att det är väsentligt att undersöka 
könsvärderingar i dagens förskollärarutbildning, då det ökar medvetenheten om olika 
könsroller i verksamheten. 
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Med föreställningar om kön i åtanke kan det vara väsentligt att undersöka närmare hur man 
rent praktiskt kan beröra och arbeta med ämnen som jämställdhet och kön i förskolan och 
skolans verksamhet genom litteratur för barn. Studien av DePalma (2016:828) handlar om 
“The No Outsiders Project” som är ett projekt som undersöker hur brittiska grundskollärare 
kan adressera jämlikhet mellan kön och olika sexuella läggningar i klassrummen på 
engelska grundskolor. Det som alla lärare hade gemensamt var ett resurspaket, vilket 
innehöll 27 barnlitteräraverk som alla utforskade kön och sexualitet. Både direkta och 
indirekta sexualitetsskillnader utforskades, exempelvis närvaro av samkönade föräldrar eller 
kön som inte ses som normativa. Litteraturen har möjlighet att problematisera det 
heteronormativa utrymmet i skolan genom den blotta närvaron av karaktärer som inte 
stämmer överens med kön-, genus-, sexualitetförväntningar. En del litteratur har fått kritik 
för att de återger heteronormativa konstruktioner av familjer och underförstådda värden. 
Projektet pågick från 2006 till 2008. De erfarenheter och reflektioner som projektet bidrog 
med kan hjälpa lärare att planera verksamheten både i valet av litteratur och hur man kan 
införa denna typen av texter i läroplanen. 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Tidigare forskning på området visar att valet av litteratur är viktigt i arbetet med att 
motverka traditionella könsroller. I en studie här ovan framkommer det att barn oftast väljer 
litteratur baserat på vilket kön huvudkaraktären i boken har. Att barn vill läsa böcker som de 
lättare kan relatera till är inte svårt att förstå, men det handlar även om att visa och erbjuda 
andra sätt att relatera. Att låta barnen själva välja litteratur är inte alltid optimalt om man ska 
ta fasta på forskningsresultaten. Pedagog har ett ansvar att ge barnen en blandning av 
litteratur som inte har en överrepresentation av något kön och göra medvetna val som 
främjar jämställdhetsarbetet. 
Forskning visar även att lärare, oavsett kön, i större utsträckning väljer litteratur med vita, 
euro-amerikanska manliga författare. Är det en fråga om hur stort utbud det finns av 
kvinnliga eller icke euro-amerikanska författare eller är det något som sitter djupare rotat? 
En underrepresentation av ett kön eller etniciteter är inget som främjar jämställdheten eller 
jämlikheten. Är det fria valet fritt om både barn och vuxna påverkas av socialt konstruerade 
föreställningar om kön? Det betyder inte att man ska sluta använda vita, manliga författare i 
undervisningen, men att man tänker på att även representera de motsatta. 

I de studier som nämns ovan framgår det även att traditionella könsroller och föreställningar 
om kön som litteratur, vuxna och samhället förmedlar påverkar barnen i deras sätt att se på 
kön. Valet av litteratur och vuxnas sätt att uttrycka sig och arbeta med jämställdhet blir då 
mycket väsentligt. Detta gör att det blir viktigt att som pedagog förstå vilken inverkan 
innehållet i litteraturen har på barnens föreställningar om kön. Att utmana barnen till 
förståelse att det inte finns något rätt eller fel när det kommer till vilket kön man identifierar 
sig med. Flickor och pojkar kan leka med samma leksaker, ha samma hobby och ha samma 
drömmar, det är inget som baseras på kön utan intresse. 
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3 Teorianknytning 
I detta kapitel vill vi fördjupa och tydliggöra förståelsen av vissa centrala begrepp, samt 
teorier som studien analyseras utifrån. Genom av att använda oss av ett teoretiskt perspektiv 
och grunder från emancipatorisk beteendevetenskap, kan vi få hjälp med att tydliggöra 
jämställdhetsperspektiv i val av barnlitteratur i förskolan. Hur görs val av barnlitteratur och 
av vem? 
Valet av teoretiskt perspektiv är av betydelse, då det avgör vilka “glasögon” vi har på under 
arbetets gång. Socialkonstruktivismen går att koppla till vårt arbete då teorin har fokus på 
socialt konstruerade normer och värden. Att socialkonstruktivismen är förankrat i ett socialt 
samspel är något som Allwood och Erikson (2010:145) tar upp. Författarna beskriver att 
socialkonstruktivismens grundtanke är “vår förståelse för de fenomen vi ser som självklara 
och av naturen givna, är skapad i sociala interaktion och är en produkt av 
kommunikationsprocesser i det samhälle vi lever i” (Allwood & Erikson 2010:145). 
En koppling mellan vårt arbete och emancipatorisk beteendevetenskap går också att göra, då 
vår studie utgår från ett genusperspektiv. Emancipatorisk beteendevetenskap enligt Allwood 
och Erikson (2010:184f) baseras på genusforskningen som ett exempel, då den har fått ett 
genombrott inom alla former av beteendevetenskap. Författarna beskriver att forskning som 
utgår från ett genusperspektiv, innebär att forskarna väljer att fokusera på faktorer som 
relaterar till hur genus och kön påverkar samhället och individen. Likaså hur förhållanden i 
samhället bidrar till att skapa normer om kvinnligt och manligt. Författarna beskriver att 
målet med emancipatorisk forskning uttrycks i termer om befrielser från föreställningar som 
anses vara begränsande eller tvingande. Emancipatorisk forskning strävar efter att frigöra 
människor från olika strukturer som kan förhindra människor att handla och utvecklas. 

3.1 Jämställdhetsperspektiv 
Jämställdhet innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga och att 
fatta beslut utan att begränsas av strikta genusroller [...] Jämställdhet handlar både om antal 
och om hur individer av olika kön förhåller sig till varandra. Det handlar också om de 
vuxnas förmåga att överföra och praktisera värdiga och bärande demokratiska idéer och 
handlingsmönster som förändrar traditionella könspositioner (Svaleryd 2002:36). 
Begreppen jämlikhet och jämställdhet kan tyckas betyda samma sak men så är inte fallet. 
Jämlikhet enligt Hedlin (2010:7) är ett brett begrepp som syftar på att olika grupper ska ha 
samma villkor. Exempelvis att sträva efter att individer med och utan funktionsnedsättningar 
ska vara jämlika. Jämställdhet är ett smalare begrepp som avses endast ha med kön att göra, 
såsom lika villkor mellan kvinnor och män. 

Förskolan skall i sin verksamhet arbeta mot jämställdhet. Det innebär bl.a. att motverka 
traditionella könsroller. Det handlar då om att inte normalisera de roller som respektive kön 
traditionellt förknippas med. Exempelvis att flickor/kvinnor ska vara hemma, städa och laga 
mat medan pojkar upptäcker världen, kör fordon och gör yrkeskarriär. Istället ska arbetet 
mot jämställdhet främjas genom att främja allas rätt att vara sig själva oberoende av kön. 
Begreppet könsroller definieras i Nationalencyklopedin som “en term som sammanfattar 
kulturella och sociala skillnader mellan könen som riktar sig på värderingar, normer, 
beteende, makt, föreställningar, prestige och resurser” (NE, 13.09.2017). Kåreland 
(2005:126) refererar till Bender Peterson och Alyce Lach artikel “Gender stereotypes in 
children´s book” där de menar att med avseende på genus och kön kan litteraturens 
utformningar ha en omfattande betydelse för barns förståelse och uppfattning av samhället 
och världen. 
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Barnböcker liksom annan litteratur uttrycker kulturella värderingar och tydliggör sociala 
mönster och förmedlar därmed även samhällets syn på vad som är feminint och 
maskulint. Bilderböcker kan sålunda förse flickor och pojkar med bilder och 
representationer av hur de kan vara och uppträda och av vad de kan bli och göra som 
vuxna (Kåreland, 2005:126). 

Hedlin (2010:7) tar upp att i läroplanen framgår det att jämställdhet innefattar de 
uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt, samt de förväntningar som flickor och 
pojkar har utifrån ett genusperspektiv. Alla barn och elever i verksamheten ska ges den 
möjligheten att utvecklas utan att hindras av könsspecifika förväntningar och krav. Arbetet 
mot jämställdhet är en del i arbetet mot en hållbar utveckling. Engdahl m.fl.(2012:6ff) tar 
upp att den stora utmaningen är att utbilda kommande generationer till förståelse för 
principen hållbar utveckling och handla därefter. Forskarna nämner även att det är hos 
pedagogen utmaningen ligger i att lyfta fram olika exempel för att visa att alla är olika och 
det är det som berikar. 
I förskolans ständiga arbete med jämställdhet, beskriver Svaleryd vikten av 
förändringsarbetet och jämställdhetsperspektivets betydelse. Svaleryd (2002:40) skriver att i 
diskussioner om jämställdhetsarbetet lyfts oftast egna och privata erfarenheter av 
jämställdhet fram. Dessa grundar sig inte i forskning eller fakta utan i personliga 
erfarenheter. Författaren lyfter fram vikten av att skapa ett förändringsarbetet i skolan, och 
då bör arbetslaget skapa en gemensam värdegrund baserad på forskning och gemensamma 
erfarenheter. Hon tar upp att det finns åsikter inom förskolan att jämställdhetsarbetet inte 
behövs. Man jobbar med den individuella planering av barnet och då är könet inte relevant. 
Men Svaleryd framhåller att det är i samspelet mellan olika individer som barnet utvecklas, 
och därför kan inte genusfrågan utifrån ett jämställdhetsperspektiv uteslutas. 

3.2 Att motverka traditionella könsroller genom val av barnlitteratur 
I dagens samhälle, i skolan och i hemmet existerar traditionella föreställning om kön. Dessa 
föreställningar lever krav från tidigare generationer och kulturer. För att skapa ett mer 
jämlikt synsätt och respekt för olikheter bör vi vara medvetna i valet av barnlitteratur i 
förskolan. För att utmana tidigare synsätt tillsammans med nya tankar och därigenom förnya 
och utmana synen på könsroller. Detta kan leda till att vi idag kan påverka hur synen på 
genus, jämlikhet och jämställdhet ser ut i framtiden. Genom att erbjuda barnen olika synsätt 
och visa att olika är bra och att män och kvinnor är lika mycket värda påverkar och förnyar 
vi reproduktion till nästa generation. Detta är något som Svaleryd tar upp när hon skriver: 

Kommer skolan att kunna förmedla kunskaper som är användbara i en tid som vi ännu 
inte känner. Om vi tänker oss 70 år bakåt i tiden befann vi oss i industrisamhället. Ordet 
jämställdhet var inte uppfunnet. Kvinnor hade ingen rösträtt och skolans uppgift var i 
första hand att förse samhället med arbetskraft. Om vi försöker tänka oss lika långt in i 
framtiden så är den svår att föreställa (Svaleryd, 2002:44f). 

Om förskolan inte har en genusmedvetenhet vid val av barnlitteratur, kan det bidra till att 
gamla synsätt på könsroller lever kvar och det leder till ett fortsatt ojämställt framtida 
samhälle. 

Svaleryd (2002:29) tar upp att genus är ett övergripande begrepp i modern könsforskning 
där fokus ligger på att kategorisera manligt och kvinnligt. Hon nämner att begreppet genus 
lägger tyngd på relationen mellan män och kvinnors sysslor, beteende och vad som anses 
vara kvinnligt och manligt. Hon beskriver att begreppet genus omfattar vårt biologiska, 
kulturella och sociala kön. ”Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format 
oss till” (Svaleryd, 2002:29). Kopplat till genus är även genusmedvetenhet, vilket handlar 
om att vara medveten om att genus är socialt konstruerat. Vi föds med biologiska kön men 
hur vi ska se ut och bete oss utifrån vårt kön är socialt konstruerat. Det vill säga att man eller 
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kvinna är något vi blir efter den kulturella kod som gäller i det samhälle vi lever. I förskolan 
förs värderingar om kön och attribut från vuxna och samhället över till barnen. Barnen lär 
sig hur de ska bete sig och agera utefter de föreställningar som finns om respektive kön. 
Flickor gör si och är på ett sätt medan pojkar gör så och är på ett annat. Att vara 
genusmedveten innebär att vara medveten om att vi alla är bärare av föreställningar om kön, 
vilket är viktig för att medvetet kunna motverka traditionella könsroller i förskolan. Svaleryd 
(2002:30) beskriver att arbetet med genus handlar om att ha en medvetenhet om 
föreställningar och instinktiva förväntningar på de olika könen. Det innebär även att ha en 
medvetenhet och ett förhållningssätt till den makt den egna yrkesrollen ger till att omskapa 
eller behålla det genussystem som finns. I SOU:s (2006:111) delegation om jämställd 
förskola tas det upp att det finns litteratur som upprätthåller traditionella könsroller. En 
medveten pedagog bör läsa igenom litteraturen som ska användas för att fånga upp vilket 
budskap som förmedlas. Om litteraturen upprätthåller traditionella könsroller kan den väljas 
bort. Detta för att den typen av litteratur ställer krav på hur barnen ska bete sig. SOU nämner 
även att det finns förskolor som byter kön på karaktärerna i litteraturen samt ändrar om i 
handlingen en aning. Detta är ett bevis på att det inte alltid handlar om att förskolan måste ta 
bort äldre litteratur som inte är lika genusmedveten. Utan att litteraturen går att ändra för att 
bättre passa in i arbetet med att motverka traditionella könsroller. 

Vi har blivit mer medvetna om hur flickor och pojkar görs i litteraturen. Därför väljer vi 
mer medvetet böcker i dag. I vårt sago- och drama berättande utmanar vi barnen i 
tankarna kring könsrollerna. I Rödluvan har till exempel mormor varit morfar och 
jägaren har varit en kvinna (SOU, Utvärdering, våren 2006:111f). 
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4 Metod 
Det finns ett flertal olika metoder att använda sig av, exempelvis kvantitativ, kvalitativ, 
observationer, litteraturstudie med mera. Beroende på vad som ska undersökas görs valet av 
metod efter vad som är mest relevant för ämnet. I detta kapitel går vi igenom den utvalda 
metoden, urvalsprocessen, genomförandet, bearbetning av data, etiska överväganden samt 
metoddiskussion. 

4.1 Val av metod 
Vi har valt att utföra en kvalitativ studie. Denscombe (2014:383-417) skriver att kvalitativa 
data huvudsakligen förknippas med bland annat intervjuer och observationer, då det är en 
återspegling av den sociala miljön som undersöks. Denscombe (2014:18) nämner också att 
kvalitativ data är förknippat med att utveckla förståelse och kunnande gällande egna 
erfarenheter och övertygelser hos människor.  

Vi har utfört intervjuer av semistrukturerad karaktär med tre förskollärare. Med 
semistrukturerad intervju menas att en intervjuguide förbereds och följs under intervjun, 
samtidigt som det även finns rum för öppna följdfrågor. Enligt Denscombe (2014:265) är 
semistrukturerade intervjuer att föredra i småskalig forskning där undersökningen av 
detaljerade frågor och attityder ligger i fokus. Vi kommer använda semistrukturerad intervju 
för att få ta del av förskollärarnas erfarenheter och resonemang om traditionella könsroller i 
barnlitteraturen. Studien är baserad på empiri då det är förskollärarnas erfarenheter vi vill 
komma åt. Dimenäs (2007:59) menar att en empirisk undersökning är grundad i verkliga 
förhållanden och erfarenheter. 
Vi valde att använda oss av auditiv dokumentation i form av ljudupptagning. Vi använde oss 
av ljudinspelning för att få en mer fullständig dokumentation och utifrån den har vi en 
bestående datainsamling. Som intervjuare får vi mer fokus på intervjuns frågor och svar och 
kan därigenom leda samtalet. Denscombe (2014:279f) skriver att ljudinspelningar är att 
föredra. Att använda sig av skriftlig dokumentation under intervjun kan leda till minskat 
fokus och miss av viktig information. 
Vi anser att valet av intervju är mest fördelaktig när det kommer till att besvara våra 
frågeställningar och öppna frågor i semistrukturerade intervjuer bidrar med ett tillåtande 
diskussionsklimat då respondenten ska ges möjlighet att utveckla åsikter och synpunkter. 
Kihlström (2007:49) beskriver att öppna frågor har en svag struktur och att det inte finns 
någon förutbestämd ordning men att de följer respondentens tankar och svar. Med en 
utarbetad intervjuguide kan vi få nyanserade och utförliga svar. 

4.2 Urval 
Valet av att intervjua förskollärare gjorde vi då de nästintill dagligen ställs inför uppgiften 
att välja och göra urval i barnlitteraturen och besitter därmed erfarenhet om ämnet. 
Kihlström (2007:49) beskriver att vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att välja respondent 
med erfarenhet av de områden eller ämnen som är i fokus under intervjun. Att ha 
förskollärare som respondenter har störst relevans för vår studie av att utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv synliggöra förskolans val av barnlitteratur. Vi har valt tre kvinnliga 
respondenter i södra Sverige utifrån våra egna och tidigare kontakter. Vi ansåg att tre 
respondenter var ett passande antal för studiens storlek och tidsspannet studien skulle 
skrivas på. Kvinnor är störst representerade inom förskolan men i vår studie är inte den 
enskilda förskolläraren utan det är verksamheten i förskolan som är i fokus. Det blev endast 
kvinnliga respondenter då vi gjort urvalet från kontakter. Anledningen till att vi valde 
förskollärare som vi kände var för att vi hade behov av att snabbt få svar om deltagande 
samt att samtalet skulle vara lättstartat. Att intervjua förskollärare bidrar till en bild av hur 
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ett pedagogiskt värdegrundsarbete med genusmedvetenhet ser ut i verksamheten, vilket går 
att koppla till studiens syfte. Vi valde att utföra intervjuerna en och en då vi ansåg att 
gruppintervjuer hade varit svårare att transkribera. En annan anledning var att vissa åsikter 
eller tankar eventuellt inte kommit fram om fler respondenter intervjuats vid samma tillfälle. 
Respondenternas namn i studien är fiktiva. 

Förskola 1: Anita tog sin förskollärarexamen 2009 och har i januari 2018 arbetat i nio år 
inom förskolan som förskollärare. Hon var under sin studietid timvikarie men hon hade inte 
arbetat inom förskolan innan dess. Avdelningen Anita arbetar på nu är en relativt nystartad 
avdelning med barn i åldrarna ett till fem år. Den startades på grund av att efterfrågan på 
förskoleplatser var stor och det ledde till långa köer. Avdelningen startades för att man 
skulle kunna ta emot alla barn oavsett ålder.  

Förskola 2: Karin tog sin förskollärarexamen 1983 och har i januari 2018 har hon arbetat i 
35 år. Hon har vidareutbildat sig i arbetslagsledarutbildning samt andra utbildningar och i 
våras varit utlånad till en annan förskola under några månader. Karin har länge arbetat på 
den verksamma förskolan och då främst med äldre barn. Förskolan har varit verksam i 
många år. Barnen i barngruppen hon jobbar med nu är i åldrarna två till tre år och tanken är 
att hon ska följa denna barngrupp vidare upp i åldrarna.  

Förskola 3: Maria tog sin förskollärarexamen 1989 och började arbeta 1990. I januari har 
hon varit verksam inom förskolan som förskollärare i 27 år. Hon har arbetat på flera 
förskolor genom åren. Innan sina studier arbetade hon ett år som barnskötare under 
arbetsförmedlingens regi i något som hette ungdomslag som fanns förr. Hon arbetar i en 
homogen treårsgrupp, samtliga barn är födda 2014.  
Anita arbetar i en annan kommun än Karin och Maria som arbetar i samma kommun. 

4.3 Etiska överväganden 
De etiska övervägandena är väsentliga när en studie genomförs. Hermerén (2011:15) tar upp 
att det inte finns etik om vi är omedvetna om det eller inte har reflekterat. Etik är ett begrepp 
som används inom det moraliska området, som kan baseras på generella normer och måste 
gå att formulera med ord. Innan vi utförde intervjuerna skickade vi ut ett mejl med vårt 
missivbrev till förskollärarna för att se om intresset fanns att delta. I missivbrevet nämnde vi 
att deltagandet är frivilligt, att de kommer vara anonyma och att vi utgår från 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

Samtyckeskravet 
“Denna regel är beroende av undersökningens karaktär med avseende på respondentens 
aktivitet. I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas” 
(Vetenskapsrådet, 2002:9). Vi kommer som första steg ta kontakt med förskollärare som vi 
valt ut som potentiella respondenter och berättar om vår studie och syftet med den, för att 
sedan fråga om de är intresserade av att delta. Alla förskollärare har rätt att avstå vilket vi 
också kommer informera dem om. 
Informationskravet 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och respondenter om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om 
att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 
kan tänkas påverka deras villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2002:7). 
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Vi var noga med att ge ut informationen om att respondenterna kan avbryta intervjun och sin 
medverkan när de vill. Samtliga etiska överväganden är representerade i vår undersökning 
då alla respondenter ska känna sig trygga och respekterade. Samtliga som valde att delta fick 
information om vilka rättigheter de hade som respondenter, samt vad intervjusvaren som vi 
samlade in skulle användas till. 

Konfidentialitetskravet 
“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002:12). Alla namn är fiktiva i den sammanställda 
transkriberingen och i arbetet, vilket innebär att respondenterna är anonyma. Vi använde oss 
av ljudupptagning i samband med intervjun men dessa filer är endast vi som utför studien 
samt berörda lärare som har tillgång till. Respondenterna kommer att får ta del av 
slutresultatet om så önskas. 

Nyttjandekravet 
Generellt gäller att personuppgifter insamlade för forskningsändamål endast bör doneras 
eller utlånas till andra forskare som ikläder sig de förpliktelser mot uppgiftslämnare och 
försökspersoner som de forskare som ursprungligen in samlade materialet utlovat 
(Vetenskapsrådet, 2002:14). 

Vi använde inte uppgifterna om deltagarna eller materialet vi samlade in till något annat än 
till vår studie.  

4.4 Genomförande 
En intervjuguide bearbetades fram med frågor som hjälper oss få svar på våra 
frågeställningar. Intervjuguiden hade specifika frågor, men det fanns utrymme för 
följdfrågor om det skulle behövas, det var lite beroende på respondenten vilka följdfrågor 
som ställdes. 

Vi har genomfört tre intervjuer med förskollärare med varierande åldrar. Respondenterna 
arbetar på olika förskolor i södra Sverige. Varje intervju varade i cirka 30 minuter och 
spelades in via ljudupptagning. Vi valde att spela in på två olika enheter för att minska 
risken för att förlora data. I missivbrevet som skickats ut innan intervjuerna ägde rum 
informerades respondenterna om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta 
intervjun när som helst om de så önskar. Innan samtliga intervjuer och inspelningen 
startades informerades respondenterna om ljudupptagningen samt om vilka rättigheter de 
hade. Samtliga respondenter genomförde intervjun och hade inga problem med att vi spelade 
in samtalet. Intervjuerna genomfördes av båda medförfattarna och det ökar reliabiliteten då 
två personer uppfattar mer än en person. Kihlström (2007:231f) tar upp att reliabiliteten ökar 
om intervjuer genomförs av två personer samt att intervjuerna bandas. 

4.5 Bearbetning av data 
Efter intervjuerna transkriberades samtliga samtal. Den data som samlades in bearbetades 
och sammanställdes till ett resultat som finns i nästa kapitel. En jämförelse mellan resultaten 
från de olika intervjuerna gjordes för att synliggöra skillnader och likheter mellan de tre 
respondenterna. Ingen värdering lades på de olika respondenternas svar utan analysen 
gjordes enbart för att påvisa skillnader och likheter i arbetssätten på förskolorna. 
Dovemark (2007:148) skriver att transkribering är när intervjusamtalet överförs ordagrant 
till skriven text. Hon tar upp att en transkribering inte innehåller den sociala interaktionen, 
utan endast det som framförs muntligt.  
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4.6  Metoddiskussion 
Dovemark (2007:150) förklarar validitet med att det är viktigt att kritiskt bedöma de 
analyser som utvecklas och den empiriska datan som framkommer under hela 
forskningsprocessen. Det är viktigt att forskaren/forskarna påminner sig flera gånger under 
pågående studie om hur olika grundantaganden kan påverka analysen och det teoretiska 
materialet. 
Vi lägger inte några värderingar i de svar vi samlat in från respondenterna utan utgår från en 
intervjuguide vilket gör att svaren är jämförbara. Samma frågor ställs till alla respondenter 
men följdfrågor kan variera beroende på respondentens svar. Vi har i vårt forskningsarbete 
tagit hänsyn till de allmänna kvalitetskriterierna som Allwood och Erikson (2010:61) tar 
upp. Allmänna kvalitetskriterier kan användas inom all forskning och är även tillämpbara 
inom den kvalitativa forskningen. Författarna tar upp tre relevanta kriterier. Det första är 
trovärdiga resultat, det andra är att resultatet är tillitsfullt och den tredje är att resultatet går 
att konfirmera. Detta är något som Dovemark (2007:164) trycker på då hon tar upp att 
forskningsresultaten ska vara kommunicerbara och tydliga för att någon annan ska förstå 
arbetets tillvägagångssätt. Hon tar även upp vikten av studiens reliabilitet, det vill säga att 
forskningsresultaten är trovärdiga och  visar tillförlitlighet. 

Vi har i vår studie intervjuat respondenter som har kunskap inom vårt forskningsområde. 
Studien är trovärdig då vi har intervjuat förskollärare som är aktiva och insatta i 
verksamheten och det ökar reliabiliteten jämfört om vi valt en annan yrkeskategori inom 
förskolan. Vi har i vår studie haft dialog med vår forskningshandledare och det har därmed 
ökat validiteten då hon har granskat vår intervjuguide, och gett oss förslag till förbättringar. 
Två av tre respondenter hade över 25 år arbetslivserfarenhet i förskolans verksamhet och en 
av tre hade under tio års erfarenhet. Detta var en aspekt som vi inte hade någon tanke att 
aktivt undersöka, men vi valde att skriva ut det då vi inte ville utesluta att antal års 
erfarenhet kunde påverka synen på genus och jämställdhet. Vi märkte att respondenten med 
minst erfarenhet var mycket nyanserad och påläst om genus och jämställdhet. Om det beror 
på att hon var den som senast satt i skolbänken eller att hon är generellt intresserad av ämnet 
är svårt att avgöra. 

Valet av att intervjua förskollärare som vi hade haft kontakt med innan gjordes för att vi 
skulle få svar så snabbt som möjligt. Av en slump så blev det endast kvinnliga förskollärare 
som intervjuades. Detta kan ha en inverkan på vårt resultat då vi i vårt kapitel med tidigare 
forskning fått fram att både vuxna och barn väljer litteratur baserat på sitt kön samt 
samhällets normer och värderingar. Om vi valt att ta kontakt med exempelvis förskolechefer 
på en eller flera förskolor hade vi kunnat komma i kontakt med både manliga och kvinnliga 
förskollärare som vi inte träffat innan. Om det hade påverkat resultatet eller inte är svårt att 
avgöra. Det framgår inte heller i intervjuerna med respondenterna om pedagogen som väljer 
ut litteraturen är en man eller  kvinna, så även här ställer vi oss frågan om det påverkade vårt 
resultat. 

Om vi valt att utföra en kvantitativ studie så hade vi fått statistisk data som på ett sätt varit 
mer tydlig i exakta exempel på urvalskriterier eller urvalsprocesser. På sitt sätt hade det varit 
lättare att analysera och sammanställa i resultatet. Det som vi inte hade fått ta del av är hur 
förskolorna rent konkret arbetar och vilken undermening som valet av litteratur vilar på. 
Genus och jämställdhet är komplext att det hade varit svårt att utgå från statistisk data. Detta 
då det finns många olika nyanser och åsikter om begreppens vikt. En verksamhet som utgår 
från ett genus och jämställdhetstänk kan se ut och fungera på olika sätt. 
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Intervju som metod fungerade bra, då vi kunde få mer nyanserade svar på våra frågor i 
intervjuguiden, samtidigt som respondenten fick möjlighet att prata lite fritt om vissa ämnen 
då vi ställde relevanta följdfrågor. Det ledde till många intressanta svar och diskussioner 
som tillför relevant data till studiens resultat. Vi gjorde även valet att tillsammans med 
missivbrevet bifoga vår intervjuguide för att ge respondenterna en chans att förbereda sig. 
Vilken påverkan kan det ha haft för vårt resultat? Hade resultaten sett annorlunda ut om vi 
inte bifogat vår intervjuguide? Vi tror att respondenternas svar inte hade varit lika 
genomtänkta och förberedda om vi inte skulle ha bifogat intervjuguiden. 
I mailet vi skickade till samtliga respondenter skrev vi även att om respondenten, efter att ha 
läst intervjuguiden, ansåg att en annan kollega var mer insatt i ämnet att hon då gärna fick 
koppla samma oss med den kollegan. Syftet med detta var också för att vi skulle få utförliga 
svar som möjligt som bidrog till ett tydligt och trovärdigt resultat. 
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet att presenteras. 

5.1 Förskola 1 
Vem gör valet av barnlitteratur till verksamheten? 

I intervjun med Anita framkom att det är en i arbetslaget som har ansvaret att gå till 
biblioteket för att lämna tillbaka och låna ny litteratur. Detta för att det inte ska bli någon 
diskussion om vems tur det är att gå till biblioteket. Exakt vem denna personen är framgick 
inte, men vi kan anta att det inte är Anita. Innan pedagogen går till biblioteket sätter hen sig 
ner med barngrupper och frågar vilken litteratur de vill låna eller låna om. 

Den personen sätter sig ner med barnen, ‘oj nu måste vi lämna tillbaka böckerna på 
biblioteket, vad skulle ni vilja låna till nästa gång?’ så barnen är med och får inflytande i 
vilken litteratur som väljs (Anita). 

Det är pedagogen som aktivt väljer litteraturen men barnen får vara med och önska vilken 
litteratur de vill se i bokhyllan. Det är den litteraturen som har funnits på avdelningen och 
som barnen redan är bekanta med, exempelvis hemifrån, som brukar komma på tal när ny 
litteratur ska väljas. Nu när avdelningen haft temaarbete om sniglar och spindlar så dessa 
böcker varit populära och lånats om när barn har påpekat att en viss bok har saknats. Anita 
påpekar att det är viktigt att barnen känner sig delaktiga i urvalet och att man utgår från och 
fångar barnens intressen. “Annars kommer de inte sätta sig och läsa några böcker ändå om 
inte de… det inte finns något som intresserar och lockar dem ” (Anita) . Anita säger att det 
även handlar om hur man ser på litteraturen och hur tillåtande man är. 

På någon avdelning jag var på var det ju inte några böcker framme knappt för att de var 
så rädda att de skulle gå sönder, och då blir det ju inte såhär en naturlig del av 
verksamheten och att det lockar barnen spontant, utan det är något man får vara en 
närvarande vuxen och liksom lära barn hur gör man med böcker och vad används dem 
till (Anita). 

Barnlitteraturen på Anitas avdelning används i nuläget i deras temaarbete om sniglar och 
spindlar. I temaarbetet har avdelningen lånat faktaböcker för att hela gruppen skulle kunna 
lära sig mer om djuren. Anita säger att hon tycker att litteraturen ska ha en stor del i 
verksamheten både för språkutvecklingen och för den kommande läs- och 
skrivutvecklingen. Hon säger att det är viktigt att hitta stunder att sitta ner och läsa böcker 
och diskutera innehåll och innebörd av olika ord. 

Barnlitteraturen ska vara tillgänglig för barnen och att man uppmuntrar och att man 
sätter sig ner och läser. Inte bara i vil-syfte som det lätt blir när man inte riktigt hinner 
när man har många barn, utan att man försöker hitta de stunderna att sitter ner med bara 
några stycken och läsa så man kan samtala (Anita). 

Anledningen till att avdelningen valt att ha en pedagog som går ensam till biblioteket är att 
det inte finns något bibliotek i nära anslutning till förskolan. Anita nämner att det skulle vara 
möjligt att de en dag har tillräckligt med personal för att ta två eller tre stycken barn och ta 
en långpromenad till biblioteket för att låna och lämna tillbaka böcker. Att ta promenader till 
biblioteket är något som förekommer på andra avdelningar säger Anita, men på hennes 
avdelning har de haft fokus på att få samman barngruppen och personalen då det varit 
mycket personalbyten den senaste tiden. Anita påpekar att hon kan tänka sig att det hade sett 
annorlunda om pedagogerna hade gått med barngrupper till biblioteket. Det är något som 
hon har erfarenhet från en annan avdelning hon arbetat på. 
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Nu har ju vi vuxna valt utefter barnens önskemål och de sätter sig gärna och bläddrar… 
det är inte någon specifik av dem vi har valt, men hade vi gått till biblioteket kan jag 
tänka mig att de hade valt beroende på hur bilderna på framsidan ser ut lite. För så var 
det när jag jobbade på en annan avdelning när vi var på bibliotek och så, att då valde de 
liksom utifrån… tjejerna valde liksom mer kanske fina och killarna de här lite mer tuffa 
och det som såg häftigt och läskigt ut liksom (Anita). 

På avdelningen Anita arbetar på har hon märkt att pojkars och flickors val av litteraturen 
som finns tillgänglig i bokhyllan skiljer sig en aning. Om det är relaterat till det pågående 
projektet är hon osäker på. 

Det jag kan känna mer är att killarna tittar nog oftare i faktaböckerna, mer sådär. Och 
tjejerna lite mer i de här skönlitterära. Varför vet jag inte eller om det är en tillfällighet 
just nu (Anita). 

Utifrån vilka kriterier görs urvalet och finns det en uttalad genusmedvetenhet i valet 
av barnlitteratur? 

Anita nämner att avdelningen vill ha en del skönlitteratur i sin bokhylla men även 
faktaböcker som passar barngruppens intressen. Pedagogerna observerar ibland barnen för 
att hitta de olika intresseområden som kan vara aktuella i barngruppen. “Utifrån barnens 
intresseområden försöker vi plocka ihop så det ska finnas något som passar alla” (Anita). I 
och med att avdelningen har ett pågående temaarbete så har inte litteraturen valts utifrån 
genusmedvetenhet utan det har blivit mer blandat och en del faktaböcker. Anita nämner att 
hon tycker det är svårt att hitta och att det inte finns ett så stort utbud av litteratur som är 
könsmedveten, vilket också gör att dessa kriterier inte används i urvalsprocessen. Anita 
nämner att hon är medveten om hur viktigt det är att tänka genusmedvetet och att hon vet att 
det går att jobba mer med det. 

Skulle vi djupdyka och liksom leta så finns det ju säkert fler böcker man kunde jobbat 
mycket mer med än vad vi gör just nu, och hittat såna karaktärer kanske som det 
behöver inte vara att det är en tjej eller kille utan det kan ju vara ett djur som det handlar 
om som det inte är uttryckt att detta är en kille eller tjej (Anita). 

Anita tar upp att man överlag ser i barnlitteraturen att killarna är tuffa och att tjejerna ofta är 
rädda för killarna. Trots att hon säger att det är svårt och ett litet utbud av genusmedveten 
litteratur nämner hon att de har haft litteratur som är mer normbrytande. 

Så finns det vissa specifika som utmanar, jag vet inte om ni hört Pia Lindenbaum heter 
hon väl, Kenta och barbisarna. Ja en kille som leker med barbie, å Astrid Lindgren har 
ju många starka tjejer i sina att man tänker även där i barnlitteraturen vad man väljer 
(Anita). 

De har även haft ett temaarbete om Bockarna Bruse för att barnen från andra kulturer med 
annat modersmål än svenska ska bli delaktiga i verksamheten. Då har boken om Bockarna 
Bruse funnits tillgänglig på andra språk än svenska för vårdnadshavare att låna hem. “Så 
föräldrarna fått låna hem, att de läser Bockarna Bruse hemma på arabiska och vi på svenska 
så de ändå förstår det vi läser på svenska, så vet de vad det handlar om och så” (Anita). 
Genusmedvetenhet 

Anita uttrycker att det finns en genusmedvetenhet på hennes avdelning, då de haft böcker 
som utmanar de traditionella könsroller exempelvis Kenta och barbisarna. På frågan om hur 
hennes avdelning arbetar med jämställdhet svara Anita: 

Det vi gör är ju att försöka uppmuntra alla att få ta lika stor plats. Att om vi håller i en 
aktivitet att det inte är några som får ta över och höras, medan någon sitter snällt och 
räcker upp handen och väntar på sin tur så är det någon som bara ropar rakt ut att man 
redan där ‘Nu är det inte du’, utan respekten för varandra (Anita). 
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Anita nämner att arbetet med normer och värden är något som samtliga avdelningar på 
förskolan håller på med. För att barnen ska lära sig hur man är mot varandra och hur viktigt 
det är att visa andra respekt. En annan sak hon nämner är att synen och förväntningarna på 
kön och de olika roller dem tillskrivs kan se olika ut beroende på vilken kultur man har. 

Det kan ju med bli lite konflikt, om man tänker i och med att vi har lite mer mångkultur, 
vad de har med sig. Vad förväntas av en flicka respektive pojke. Killarna ska oftast göra 
sig lite tuffa och tjejerna är väldigt såhär fina och ska vara försiktiga att man möter det. 
Och att flickor och pojkar kan leka tillsammans (Anita). 

Vikten av att bemöta alla på ett respektfullt och tydligt sätt är något som Anita poängterar 
som viktigt. 

Det beror ju mycket på hur man säger saker så man inte klankar ner och går in i någon 
annans föräldraroll eller så [...] Men tar man det på ett respektfullt sätt eller liksom 
försöker förklara hur vi ser på det brukar känner vi att de ändå försöker lyssna och tar 
tills sig. [...] Och det är likadant så här ser vi på barn att de är lika mycket värda oavsett 
om de är en pojke eller flicka eller så. Så behandlar vi alla lika (Anita). 

Småbarnen är inte så formade enligt samhällets normer än nämner Anita och det gör att de 
vågar prova saker som rent traditionellt inte förväntas av deras kön. Exempelvis kan 
pojkarna ta på sig en prinsessklänning vilket enligt Anita kan göra papporna förfärade. 
Pedagogens roll blir då att uppmuntra och göra så barnen känner att det är tillåtet att prova. 
Det är viktigt att forma barnen tidigt enligt Anita när det kommer till könsroller. Hon 
nämner att barnen blir påverkade av innehåll och berättelser i bland annat barnlitteratur. 
Anita tar upp att hon märkt att flickor och pojkar gärna vill vara olika karaktärer i 
litteraturen, exempelvis DisneyPrinsessa eller en tuff superhjälte, och att barnen gärna tar till 
sig dessa roller. I detta säger Anita att det är bra att samtala med barnen om att det inte finns 
något för flickor eller något för pojkar. ”Ja å det kan man ju med ha en diskussion om med 
barnen att superhjälte kanske de fastnar för men då kan vi ju alla va superhjältar, att allt är 
tillåtet” (Anita). 

5.2 Förskola 2 
Vem gör valet av barnlitteratur till verksamheten? 

Karin berättar att det är pedagogerna som väljer ut böckerna som finns tillgängliga på 
avdelningen. “Vi väljer den litteraturen vi vill att barnen ska läsa eller så vad de ska lära sig. 
Arbetar vi med siffror och bokstäver då väljer vi böcker som gynnar det” (Karin). Karin 
nämner att det finns både bra och dålig litteratur så det är även därför pedagogerna väljer 
litteraturen. Alla på förskolan har rätt att gå och låna böcker om det exempelvis är till något 
temaarbete. Hon säger att några pedagoger i hennes arbetslag gärna lånar sin egen litteratur. 
Biblioteket finns på en annan skola i närheten, som Karins förskola samarbetar med. Karin 
nämner att förskolan kommer att få ett eget förskolebibliotek. De har fått köpa in litteratur 
som kommer att finnas tillgänglig för samtliga avdelningar på förskolan. Det har även fått 
hjälp att välja ut dessa böcker. “Då va det bibliotekariers i stan som hade valt bra litteratur. 
Ur genus, ur asså från alla aspekter då” (Karin). 

Just nu håller avdelningen på med ett projekt, ‘min bästa bok’ heter det och går ut på att 
varje barn väljer sin favoritbok de har hemma och tar med den till förskolan. Boken 
presenteras sedan för resten av barngruppen och pedagogerna. Där får barnen välja själva 
vilken bok de vill ta med men annars är valet av den övriga litteraturen något som 
pedagogerna gör. 

Varje avdelning har många böcker, men de får inte vara med och välja utan de kanske 
får välja på de som finns framme [...] Oftast kan jag säga att de inte får välja när jag 
läser, när jag har en sagostund. Sen kan de ju välja under fria leken, kan du läsa, ja det 
gör jag gärna men när jag har något organiserat då sköter jag gärna det, eller så (Karin). 
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Karin berättar att när hon ska ha sagostund så väljer hon bok och förbereder sig så hon är 
införstådd med vad boken handlar och hur lång den är. Då har hon kontrollen över vad hon 
för vidare till barnen samtidigt som hon kan styra sagostunden. Barnen får också ha 
inflytande enligt Karin men även det kan ske under kontrollerade former. 

Sen kan de känna, om jag skulle läsa fyra böcker för barnen, Olle vilken tycker du jag 
ska börja med, då känner han att han får välja, fast han får välja på dem jag har valt, då 
säger jag ah ok då börjar vi med den, så det är lite skendemokrati om man säger så men 
(Karin). 

Utifrån vilka kriterier görs urvalet och finns det en uttalad genusmedvetenhet i valet 
av barnlitteratur? 

Karin nämner inga urvalsprinciper som de specifikt utgår ifrån mer än att det är störst andel 
sagoböcker och till de större barnen kapitelböcker. Karin tar upp att litteraturen gärna ska 
skildra samhället som det ser ut nu. Att litteraturen är bra och genomtänkt. 

Gärna samhällsskildring då. Nu börjar de skriva om, den nyaste va om en tiggare, 
mamma bara skyndar sig förbi men flickan bara stannade, ska hon bara sitta här, att 
man. Nutiden, och att man växla normer på familjerna att de, Li bor här och bor där 
heter nån, jaha, för barn gör ju faktiskt det, dem bor kanske varannan vecka, att det finns 
litteratur som  hjälper dem i deras vardag, bearbetning av känslor eller så. Annars är det 
bara happy family (Karin). 

Det som Karin också säger är viktigt är att förskolan kompletterar hemmet och det ska även 
litteraturen göra. 

Sen är det ju också man har ju ett arv, Astrid Lindgren läser vi dem. Nja kanske inte, 
asså vad ska man föra över men ofta är det ju komplement till hemmet också så här är 
det väl kanske mer i utbildningssyfte som man har böcker, för man vill att de ska lära 
sig något liksom (Karin). 

I de nya förskolebiblioteket kommer böckerna att vara uppdelade i olika sektioner som på ett 
skolbibliotek. Småbarnsböcker, bilderböcker, nyfiken på, abc-böcker, börja läsa och 
kapitelböcker. På det sättet blir barnen vana vid systemet tills de kommer upp i skolåren. 
Förskolan håller nu på med mycket ny forskning. Karin tar upp forskning om att läsning inte 
alls är en viloaktivitet. “Det är ju ingen vila aktivitet utan det är en väldigt aktiv aktivitet” 
(Karin). 
Genusmedvetenhet 

Karin berättar att avdelningen brukar byta plats på rollerna när det pratar om litteratur eller 
sjunger sånger, samt att det finns ett förlag som har litteratur som bryter normer och värden 
som är traditionella. 

Morfar blir kär och två killar blir tillsammans så de har verkligen vänt på genus. Det 
handlar om en cirkus, det funkar inte, tyngdlyftaren han fick gå balansgång på linan 
istället för han va bättre på det, asså man ändra i samhället, så det tycker jag är jätte 
häftigt (Karin). 

När pedagogen har bokprat med barnen om vad en bok har handlat om kan det också 
förekomma att pedagogen diskuterar hur det hade varit om det varit ombytta roller. 
När avdelningen har sångsamling byter pedagogerna könet på huvudkaraktären sången 
handlar om, så att båda könen känner sig delaktiga. 

Det är likadan i sånger med, nä va Olle sjuk idag så då får Anna köra bilen, ah det va 
lille Pigge igelkott, nu va den färdig nu är det hans stora syster hon heter Pigga, så man 
kan dela med tjejerna också (Karin). 
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Karin säger att pedagogerna på avdelningen pratar mycket om att det är olika. Exempelvis 
att vi är olika, vi är bra på olika saker och våra familjer ser olika ut. Hon påpekar att 
jämställdhet handlar om att flickor och pojkar får lika mycket tid, avdelningen brukar dela 
upp gruppen i mindre grupper med bara flickor och bara pojkar för att båda ska få lika 
mycket tid. Jämställdhet handlar också om vilka normer och värden man förmedlar till 
barnen. “Eller när man säger jag behöver två starka tjejer här som vill hjälpa till att bära 
bordet. Så det är hur vi förmedlar hela tiden” (Karin). Karins förskola arbetar mycket med 
jämställdhet. Karin berättar att hon och en annan kollega hade varit på en 
jämställdhetskonferens en gång som påvisade hur viktigt det är med jämställdhet i skolan. 

Då va det jämställda skolor, så får mycket bättre skolresultat och allting, alltså det 
genererar att om man tränar från början. Och vi brukar föda starka tjejer säger de alltid 
till skolan här. De är vana här, hoppas att de blir bemötta så de inte blir tysta (Karin). 

När det kommer till jämställdhet berättar Karin att för sex eller sju år sedan hade förskolan 
jämställdhetspiloter, pedagoger som åkte runt och tittade på andras verksamheter ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Då hade vi jämställdhetspiloter hette det som vi va ute och tittade på varandra, å så sa va 
pip asså om det va någon som för sa sig eller så, eh men vissa grejer lever kvar där, men 
det är ju respekt, det där med stopptecknet och killarna asså att de får träna på att prata 
och hjälpa varandra (Karin). 

5.3 Förskola 3 
Vem gör valet av barnlitteratur till verksamheten? 
På avdelningen Maria arbetar på väljer arbetslaget ut vilken litteratur som ska finnas 
tillgänglig för barnen. Den litteraturen som hela förskolan har tillgång till finns mellan 
avdelningarna i en vit bokhylla, det är dit pedagogerna går för att byta litteratur i den egna 
bokhyllan. Där finns både gamla och nya böcker, och dessa är inte lånade från något 
bibliotek säger Maria, men om litteraturen är inköpt vet hon inte. Då biblioteket inte ligger i 
nära anslutning till förskolan så blir det inga besök dit. På Marias förra arbetsplats var det 
närmare till biblioteket och då besökte de biblioteket ungefär en gång i månaden för att låna 
ny litteratur. Maria nämner att ett förskolebibliotek är under konstruktion, dit kommer alla 
avdelningar kunna gå för att låna litteratur samt kunna sitta där och läsa och där kan barnen 
själva välja litteratur. 

De kan ju välja själva på de vi har i biblioteket, så får de ju välja själva sen ju. Det är ju 
bara att man är varsam om böckerna som vi använder, ett förhållningssätt man har när 
man är där inne (Maria). 

Maria säger att ur den egna bokhyllan kan barnen själva välja vilken litteratur pedagogerna 
ska läsa eller som de själva vill bläddra i. Bokhyllan på avdelningen är en back som finns i 
barnens nivå så de lätt kan hämta böcker själva. ”De är ju inte mer än tre år men de är 
väldigt intresserade. Att de kan gå och hämta böckerna själva och titta i böckerna också” 
(Maria). 

Utifrån vilka kriterier görs urvalet och finns det en uttalad genusmedvetenhet i valet 
av barnlitteratur? 

Enligt Maria har barnlitteraturen funktionen att inspirera till bokstäver när man arbetar med 
det språkliga. Hon säger att barnen är snabba på att hitta sin egen bokstav när de använder 
litteraturen. Maria säger att de inte utgår från några specifika urvalskriterier men att det mest 
är skönlitteratur. Om faktaböcker efterfrågas så kan de lånas på biblioteket säger Maria, eller 
så kan fakta hämtas via internet. Runt jul och andra högtider/traditioner brukar litteratur 
väljas ut som har med det att göra. Något som Maria påpekar som viktigt är att välja 
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litteratur som är på barnens nivå och inte är för svårt, då det finns en risk att tappa barnens 
intresse när man läser. 

Att man inte tar för svåra böcker, som är mycket att läsa om med mycket text, men 
ibland så blir det så att man får med sig vissa som är lite knöliga, som är väldigt svåra. 
Sen är det ju en utmaning också om det är en del böcker om är svårare också och lite 
mer text i. Man märker att det kryper i benen när det är för mycket text ju. (Maria). 

Maria hade andra erfarenheter av urvalskriterier och urval av litteratur på andra 
arbetsplatser. Urvalet var mer utifrån vilken ålder det var på barnen som skulle ha tillgång 
till litteraturen samt innehåll och författare. 

Någon från arbetslaget går och lånar böcker på biblioteket, och då väljer man ju blandat, 
lite olika och när det är lite större barn väljer man kapitelböcker, ah å när det är mindre, 
de med lite mindre text å lite vad det handlar om och lite vem som har skrivit dem med 
(Maria). 

Genusmedvetenhet 

Maria berättar hur de arbetar med jämställdhet på hennes avdelning: 
Man blandar ju både pojkar och flickor man har ju inte bara flickor eller pojkar, och 
ibland kan det ju bli så att det blir så iallafall, att det blir bara pojkar och flickor (Maria). 

På frågan om hur genusmedveten urvalsprocessen är svarar Maria att det är något som hon 
tänker på hela tiden, men att det är ett svårt ämne att hålla sig uppdaterad på då det kommer 
ny litteratur hela tiden. Hon säger att när det nya biblioteket är klart så kommer det bli ett 
lyft för verksamheten, då det kommer in nyinköpt litteratur som är mer uppdaterad. 

‘Vem är stor’, ja och där har de ju gjort som samhället är nu ah hela boken är ju som det 
är nu. Men läser man gamla böcker, sen 70-80 det finns ju många, här finns det många 
gamla böcker ju, så ser man att det är en stor skillnad. ah det är det, Alfons Åberg 80-
tal, 70 80 tal och nu är ju stor skillnad om man läser dem (Maria). 

Erfarenheter Maria har av arbetssätt att motverka traditionella könsroller är att skapa ett 
tillåtet klimat. Exempelvis om en pojke vill ha klänning på sig så ska det uppmuntras och 
bemötas med positivitet. Maria nämner att hon stött på skillnader i valen av karaktärer barn 
gör baserat på sitt kön. Hos flickorna förekom karaktärerna från Frost i både kläder, leksaker 
och aktiviteter och hos pojkarna förekom Spiderman på samma sätt. Hon säger dock att det 
inte ser ut så i hennes treårsgrupp utan att det kommer mer upp i åldrarna. Ju äldre barnen 
blir desto mer påverkade blir de, “när de blir fyra fem år då kommer den där rosa perioden” 
(Maria). Vi frågade Maria varför hon tror det blir så om det är hemmet eller kompisar som 
har störst roll i det hela. Hon tar upp att hon tror att samhället och kompisarna påverkar mest 
och även media. ”Samhället ah och Frost en del hade ju bara de på kläderna på förra stället, 
ah det tror jag mycket massmedia, de ser ju data och ipad och allting” (Maria). Maria 
nämner att förr var ju Pippi Långstrump och Emil populära men att så ser det inte ut längre. 
Nu är det mer det moderna som exempelvis superhjältar som är onda eller goda, vilket inte 
förekom på samma sätt förr.  
För att arbeta med att motverka traditionella könsroller försöker Maria tänka på vad hon 
säger, så hon inte förstärker vissa roller mer än andra. Det är svårt för det går nästan på 
automatik säger Maria. “Tänka på att säga att det är mamma och pappa som tvättar, eh ah en 
sån grej till exempel, för det är ju lätt hänt” (Maria). 
Syftet med denna studie är att synliggöra tre förskolors jämställdhetsarbete med specifikt 
fokus på deras val av barnlitteratur. I följande stycke analyseras samt jämförs svaren, för att 
få en helhetsbild  resultatet. Samtidigt ska vår tredje och sista frågeställning om vilka 
konsekvenser förskolornas val av barnlitteratur får utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
besvaras.  



  

 

21 
   

6 Analys 
Syftet med denna studie är att synliggöra tre förskolors jämställdhetsarbete med specifikt 
fokus på deras val av barnlitteratur. I följande stycke analyseras och jämförs svaren, för att 
få en helhetsbild av vad vårt resultat säger.  

6.1 Pedagogens ansvar - val av barnlitteratur i verksamheten 
Samtliga respondenter nämner att det är en pedagog som väljer litteraturen till förskolan, 
ibland en specifik person i arbetslaget och ibland inte. På Anitas förskola fick barnen önska 
litteratur samtidigt som pedagogen också valde utefter de intresseområden som barngruppen 
uttryckt och visat. På Karins och Marias förskolor var det en pedagog som valde helt själv 
vilken litteratur som ska finnas tillgänglig på avdelningen. Enligt Jipson och Parleys 
(1991:148ff) studie är inte alltid lärarens val spontana utan de kan också vara påverkade av 
rådande normer och värden som samhället reproducerar. Genom att låta en pedagog välja 
litteraturen och inte barnen så minskar risken för reproduktion av traditionella könsroller då 
barn enligt forskningen har en tendens att litteratur som återspeglar traditionella värden.  
När litteraturen väl finns på avdelningen får barnen på samtliga förskolor välja själva vilken 
litteratur de vill läsa eller bläddra i. McNairs (2011:169ff) studie visar att barn väljer 
litteratur beroende på dess framsida samt vilket kön huvudrollskaraktären har. Pojkar väljer 
litteratur med manliga huvudrollsinnehavare medan flickor väljer litteratur med kvinnliga 
huvudrollsinnehavare med undantag för bollsporter, om det va ett intresseområde. Detta 
innebär att valet av barnböcker på förskolan är viktigt om önskan finns att bryta traditionella 
könsroller. Med detta i åtanke kan man problematisera att barn ges möjlighet att välja 
litteratur själva. I vårt resultat har dock en pedagog det övergripande ansvaret för valet av 
litteratur, vilket gör att innehållet skulle kunna regleras utifrån ett genusmedvetet perspektiv. 
Det är dock så att studier visar att även pedagoger väljer litteratur med manlig huvudperson 
istället för en kvinnlig. 
På Karins förskola är lässtunderna mer uppstyrda, då Karin väljer vilken litteratur hon ska 
läsa för barnen för att ha kontroll över vad som förmedlas vidare till barnen. Hon väljer ut 
den litteratur från bokhyllan som hon kan tänka sig att läsa, därefter får barnen välja av den 
litteraturen hon valt ut. Eftersom Karin gjort medvetna val av barnlitteratur minskar risken 
för reproduktion av traditionella könsroller då hon har en medvetenhet och kontroll över vad 
hon förmedlar vidare till nästa generation. Detta går helt i linje med det SOU (2006:11) tar 
upp  om vikten av att läsa igenom litteraturen först innan den används för att kunna sortera 
bort den litteratur som reproducerar könsroller. 
I den fria leken får barnen helt fritt välja vilket litteratur de vill läsa samt titta i. Det ger inte 
samma struktur och kontroll över innehållet, mer än när pedagogerna valde ut den till 
verksamheten. Men vad är då egentligen ett fritt val? Som vi nämnt innan är inte det fria 
valet så fritt då barn undermedvetet väljer litteratur baserat på sitt eget kön och de normer, 
värden och föreställningar om kön som samhället socialt konstruerat. Detta är något som 
Jipson och Parley (1991:148ff) också tar upp då de nämner i sin studie att litteraturen 
reflekterar och överför värderingar, attityder samt sociokulturella övertygelser till läsaren. 
Ingen av förskolorna har som rutin att gå till biblioteket för att låna böcker tillsammans med 
barnen. Då det inte fanns något bibliotek i närheten av någon av förskolorna, med undantag 
för Karins förskola. Karins och Marias förskolor, som ligger i samma kommun, har båda ett 
förskolebibliotek under konstruktion. Detta bibliotek kommer bidra med en uppsjö av nya 
böcker som barnbibliotekarier valt ut och tipsat förskolorna om. Förutsättningar finns alltså 
för att genusmedvetna val kommer göras i framtiden.  
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Med analysen som grund kan vi konstatera att svaret på vår första frågeställning, hur görs 
valet av barnlitteratur till verksamheten, är att det främst är pedagogerna som väljer 
litteraturen. Barnen har inflytande men hur stort detta inflytande är varierar mellan 
förskolorna. På förskolorna som hade ett förskolebibliotek under uppbyggnad hade 
bibliotekarier valt ut den barnlitteraturen som skulle finnas tillgänglig där. Vilket visar att 
även bibliotekarierna är med och påverkar valet av barnlitteratur i verksamheten. 
Pedagogens roll är något som Lynch (2016:431) tar upp. Hon framhäver vikten av att 
ständigt reflektera över valet av barnlitteratur till verksamheten då det kan bidra med en mer 
jämställd verksamhet. Då tidigare forskning visar att valet påverkar mer än vad man tror så 
synliggör det pedagogens ansvar att göra medvetna val av litteratur till verksamheten.  

6.2 Skönlitteratur och faktaböcker – förskolornas urvalskriterier 
Samtliga respondenter utför urvalet av barnlitteratur utifrån i stort sett samma kriterier. De 
urvalskriterier som kom på tal under intervjuerna var att det skulle finnas skönlitteratur och 
faktaböcker samt litteratur som var passande för barnens ålder. Maria nämner att specifik 
litteratur väljs vid olika högtider, exempelvis vid jul och påsk. Anitas förskola arbetar med 
ett specifikt tema så urvalet är baserat på det innehållet, med fokus på fakta. Karin och 
Maria uttrycker inte att de utgår från specifika kriterier i litteraturvalet. I Lynchs (2016:431) 
studie framgår det att det är av stor betydelse att pedagoger bör uppmärksamma och 
kontinuerligt reflektera över de urval av litteratur som finns i barngruppen, för att uppnå en 
mer jämställd förskoleverksamhet. Något som Engdahl m.fl.(2012:6ff) tar upp är att det är 
en stor utmaning att undervisa kommande generationer till att sträva mot hållbar utveckling 
och agera samt handla därefter. Forskarna nämner att ansvaret ligger hos pedagogen att 
utmana sig själv genom att lyfta fram olika exempel för att visa att det som berikar är allas 
olikheter. Svaleryd (2002:40) tar upp att i diskussioner om jämställdhetsarbetet kopplas ofta 
privata och personliga erfarenheter kring jämställdhet in, vilket grundar sig i personliga 
erfarenheter och inte i forskning eller fakta. Hon lyfter fram vikten av att skapa ett 
förändringsarbete i förskolan där arbetslaget bör skapa en gemensam värdegrund som är 
baserad på forskning och gemensamma erfarenheter. Att det finns åsikter i förskolans 
verksamhet om att jämställdhetsarbetet inte behövs är något hon också tar upp. Hon 
beskriver att argumenten är att man jobbar med den individuella planeringen för barnet och 
då är könet inte relevant. Detta är något som Svaleryd argumenterar emot i sin studie då hon 
beskriver vikten av förändringsarbetet och jämställdhetsperspektivets betydelse. 
Samtliga respondenter nämner att barnlitteraturen ska vara anpassad efter barnens ålder. 
Anita nämner att de försöker ha något som passar alla barn, något lättare till de minsta och 
lite mer avancerat till de större. Både Karin och Maria nämner att mängden text bör anpassas 
beroende på vilken ålder det är på barngruppen. Till de större barnen lånas böcker med mer 
text så som kapitelböcker och till de yngre barnen bör det vara mindre text med mer bilder 
för att det inte ska bli för svårt. Om Maria och Karin menar att detta gäller när barnen själva 
läser litteraturen eller om det är när pedagogen har lässtund framgår inte. 
Vi kan tyda att det är mer fokus på ålder på barnen än på innehållet i litteraturen i 
urvalsprocessen. Att anpassa mängden text och svårighetsgrad på litteraturen efter barnens 
nivå är också ett sätt att göra ett urval. Det är även väsentligt att se över innehållet i 
barnlitteraturen för att undvika att de traditionella könsrollerna reproduceras. Enligt 
Paterson (2014:474ff) är det viktigt att rikta uppmärksamheten mot klassrummen där 
traditionella könsroller, hetrosexiska och homofobiska åsikter defineras och reproduceras. I 
vårt fall gäller det att ha uppmärksamheten mot barngruppen. Samtliga respondenter 
nämner  att de tycker det är svårt att hitta genusmedveten litteratur. Att det kommer ut 
mycket nytt och det är svårt att hålla sig uppdaterad, samt att det är svårt att veta vad som är 
bra och mindre bra litteratur. Anita tar upp att om pedagoger bara letar efter genusmedveten 
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litteratur så går det säkert att hitta mycket att arbete med. Hon är också medveten om att 
genusmedvetenhet i litteraturen är något hennes avdelning kan arbeta mer med.  
6.2.1 Genusmedvetenhet 
Ingen av respondenterna uttrycker att de utgår från en genusmedvetenhet i urvalet av 
litteratur. Innebörden av genusmedvetenhet är att vara medveten om att alla människor har 
föreställningar om kön, på så sätt kan vi alla medvetet motverka traditionella könsroller i 
samhället men även i förskolan. Om förskolan inte arbetar med genusmedvetenhet i bland 
annat barnlitteraturen kan det bidra till reproduktion av traditionella könsroller. Svaleryd 
(2002:30) tar upp att arbetet med genus handlar om att vara medveten om de förväntningar 
och föreställningar som finns på och om båda könen. Det gäller även att vara medveten om 
makten som man själv besitter i sin yrkesroll och hur man hanterar den. Patersons 
(2014:474ff) resultat styrker Svaleryd då hon skriver att lärarens yrkesroll har möjlighet att 
skapa miljöer som ger eleverna frihet att själva upptäcka och navigera i könsbestämda 
budskap och diskurser. Detta kan bidra till att utbildningsmöjligheterna i inlärningsmiljön 
blir mer utvecklade och inkluderande. Detta ger chansen att utmana av etablerade 
könsstereotyper i klassrummen. 
Samtliga respondenter hävdar ändå att de arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv på 
förskolan. Respondenterna tar upp att det som är viktigt är att alla barn får ta lika mycket 
plats, att flickor får höras lika mycket som pojkar och tvärtom. Karin och Maria nämner att 
de brukar dela upp barnen i grupper för att alla ska få lika mycket tid. Maria säger att hennes 
avdelning försöker dela in barnen i grupper med pojkar och flickor blandat. Men ibland blir 
det homogena könsgrupper med bara flickor och bara pojkar. Karins avdelning delar gärna 
in efter kön, flickor för sig och pojkar för sig, för att båda könen ska kunna ta lika mycket 
plats. Maria tänker även på hur hon uttrycker sig så att hon exempelvis inte bara säger att det 
är mammorna som tvättar. Det kan liknas med att Karin byter kön på olika karaktärer i 
sånger samt att hon diskuterar med barnen i bokprat hur det kunde varit om huvudkaraktären 
i litteratur var av motsatt kön. Att arbeta så gör att barnens tankar och föreställningar 
utmanas. Även om de känner till litteraturen eller sången sedan innan kan det vara intressant 
att höra hur de resonerar om könet var ändrat. På så vis är båda könen representerade i 
verksamheten. Här är det viktigt att reflektera och diskutera med sig själv för att utveckla ett 
kritiskt tänkande. På så sätt kan det göras synligt för barnen att det finns fler möjligheter 
gällande beteende, förväntningar och utseende kopplat till kön. Detta är något som går att 
koppla till SOU:s (2006:111f) delegation, att man kan ändra om i berättelsen och handlingen 
samt byta kön för att förnya dels äldre litteratur men också för att båda könen ska bli 
representerade. 
Anita och Maria nämner att de yngre barnen är mindre formade och påverkade av samhällets 
normer och värden, vilket gör det viktigt att se till att utmana synen på kön så tidigt som 
möjligt. När barn blir äldre märks det att de blir mer formade, att flickor vill ha rosa kläder 
och vara fina och pojkar vill vara tuffa och häftiga. Anita tar upp vikten av att diskuterar 
med barnen om genus och jämställdhet, att alla kan vara superhjältar och att det är tillåtet för 
pojkar att ha klänning. Nya trender kommer även inom barnlitteraturen. Maria säger att förr 
var det Emil och Pippi nu är det onda och goda superhjältar och Frost. Massmedia har en 
stor del i hur barnen påverkas av traditionella könsroller enligt Maria. Grupptryck från 
kompisar är också en faktor hon tar upp. Det är med tanke på att massmedia har en så stor 
roll i barnens liv på både TV och Ipad, så är det inte konstigt att barnen även formas utanför 
förskolan. Förskolan ska komplettera hemmet nämner Karin vilket är ett viktigt synsätt och 
det kan hjälpa barnen att se på föreställningar om kön med andra ögon. Det är inte rätt eller 
fel, en pojke får gilla blått och flickor får gilla rosa, men det är också acceptabelt att det är 
tvärtom. I Emilson m.fl (2016:225-236) studie trycker forskarna på att det är viktigt att 
undersöka könsvärderingar i dagens förskollärarutbildning för att öka medvetenheten om 
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olika könsroller i verksamheten. Då det framkommer i deras studieresultat att en enad syn 
om utbildning saknas angående värderingar i relation till kön i förskolans verksamhet. 
Anita tar upp att de förväntningar som finns på könen är olika beroende på vilken kultur 
man tillhör. Det gör det extra viktigt att bemöta alla med respekt och tydligt förklara 
förskolans syn på att alla ska behandlas lika. Anitas förskola arbetar mycket med normer och 
värden. Karins förskola arbetar mycket med att alla är olika och det kan kopplas till normer 
och värden. Arbete med normer och värden är viktigt då Svaleryd (2002:40) lyfter fram att 
det är när barn samspelar som de utvecklas. På grund av det kan man inte utesluta 
genusfrågan utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är i en verksamhet med goda relationer 
som samspel oftare förekommer. 
Men även om inget medvetet genus/jämställdhetsperspektiv använts vid urval av litteratur 
hävdar samtliga respondenter att de  använt sig av litteratur som kan anses vara 
normbrytande eller som visat samtiden. Anita nämner boken ”Kenta och barbisarna” och 
böcker skrivna av Astrid Lindgren. Karin nämner förlaget “Olika” med en uppsjö av 
annorlunda berättelser som utmanar de traditionella föreställningar om kön som finns. Maria 
nämner boken ”Vem är stor” som är en berättelse som skildrar samtiden och i boken 
förekommer bland annat, en manlig förskollärare och samkönade föräldrar. DePalma 
(2016:828) nämner att litteratur som är normbrytande kan problematisera bland annat de 
utrymme det heteronormativa får inom skolan. Detta genom att litteraturen endast nämner 
exempelvis samkönade föräldrar. Med DePalmas studie i åtanke kan man förstå hur viktigt 
det är att det som inte ses som normativt även representeras i barnlitteratur. För att visa för 
barn att det finns andra familjekonstellationer och sexuella läggningar som stora delar av 
samhället ser på som icke normativt. Resultatet visar att även om inget genusmedvetet val av 
böcker görs på de undersökta förskolorna så förekommer idag normbrytande pedagogik 
generellt, men även normbrytande böcker på förskolan.  
Med följande analyser i åtanke kan vi även besvara vår andra frågeställning, utifrån vilka 
kriterier görs urvalet och finns det en uttalad genusmedvetenhet i valet av barnlitteratur. Det 
vi kan konstatera här är att det inte finns några specifika urvalskriterier som pedagogerna 
utgår ifrån i urvalsprocessen. Det resultatet visar är dock att faktaböcker och skönlitteratur är 
två kategorier som pedagogerna ofta utgår ifrån, speciellt om det är till ett pågående tema 
arbete. Det vi kan se är att barnlitteraturen oftas väljs utifrån vilken ålder det är på barnen, 
då det inte bör vara en för lätt eller för svår nivå på litteraturen. När det kommer till 
urvalsprocessen av barnlitteratur kan vi se i den tidigare forskning som vi nämnde i kapitel 
två att valet är av betydelse. Det är hos pedagogen ansvaret ligger att se till att litteraturen 
inte främjar traditionella könsroller och inte upprätthåller äldre genussystem då det står i 
styrdokument att förskolan ska arbeta med att motverka dessa roller och system. Barn 
påverkas på olika sätt av de normer och värden som finns i samhället. Allwood och Erikson 
(2010:145) tar upp att socialkonstruktivismen och sociala samspel är förankrade, då det är i 
interaktioner med sin omvärld som barnen påverkas i sina uppfattningar och föreställningar 
om sig själv och andra. 

Pedagogerna väljer inte aktivt barnlitteratur ur ett genusmedvetet perspektiv, men en 
genusmedvetenhet finns representerad i den dagliga verksamheten. Allwood och Erikson 
(2010:184f) nämner att ett genusperspektiv innebär att förhålla sig till de faktorer som visar 
hur genus och kön påverkar oss och samhället. Samt hur samhället är med och bidragit till 
att skapa normer för vad som är manligt eller kvinnligt. Det är därför viktigt att pedagoger i 
förskolans verksamhet har med sig genusmedvetenheten i sina val och i sin professionella 
roll. Att tänka på vad man säger och gör samt att man är medveten om vilka föreställningar 
man förmedlar vidare. Vad detta kan ha för konsekvenser för verksamheten tar vi upp i nästa 
kapitel. 
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7 Diskussion 
Med denna studie som grund kan vi urskilja att genusmedvetenhet är viktigt i arbetet med att 
motverka traditionella könsroller. Vi trodde att förskolorna mer aktivt valde genusmedveten 
litteratur, men som vårt resultat visar är inte detta fallet. Detta har vi dock fått en djupare 
förståelse för. Vi har förståelse för att genusmedvetna val av barnlitteratur är något som inte 
har prioriterats eller legat i fokus då pedagoger i dag har andra arbetsuppgifter som tar större 
plats och mer fokus. Att behöva sätta sig ner och läsa igenom litteraturen innan den görs 
tillgänglig i verksamheten är tidskrävande. Då kan det som i Marias och Karins fall vara 
uppskattat att få hjälp av ett bibliotek att välja ut bra och genusmedveten litteratur.  
Vår studies professionsrelevans  är att bidra med olika sätt att se på valet av barnlitteratur. 
Det kan leda till att fler förskolor börjar använda sig av de metoder som våra respondenter 
använder sig av samt att det kan ge en utvecklad syn på vikten av genusmedvetenhet. 
Resultatet visar att det finns olika sätt att arbeta på och att det skiljer sig från förskola till 
förskola. Det finns några gemensamma nämnare som visar att en viss samsyn kring urvalet 
av litteratur finns, men det kan också vara beroende på om det är någon specifik inriktning 
eller pedagogik på förskolan. Att samtliga pedagoger på avdelningen kommer fram till ett 
gemensamt arbetssätt är viktigt, då det ger tydliga riktlinjer för både personalen och barnen. 
Grunden verksamheten vilar på ska vara densamma och egna värderingar och åsikter hålls 
utanför verksamheten, då vi har vår profession att förhålla oss till. Det är viktigt att skapa en 
medvetenhet kring jämställdhet i hela arbetslaget och då kan val av barnlitteratur bli ett bra 
och tydligt diskussionsämne i förskolan. Diskussion kring jämställdhet behöver pågå 
ständigt om vi ska få en förskola och ett samhälle där alla har samma värde oberoende av 
kön. Att förskolan och pedagogerna har en mer ökad medvetenhet kring betydelsen av val av 
barnlitteratur kan på sikt skapa en förändring av attityder och bidra till en ökad jämställdhet. 
Slumpen kan man ju inte lita på.  
Det vi kan utläsa av vårt resultat är att det kan se olika ut när det kommer till genusmedvetna 
val av litteratur. Alla respondenter säger att jämställdhet och genusmedvetenhet är viktigt 
och att det är något de tänker på. Ändå väljer ingen av respondenternas avdelningar aktivt ett 
genusmedvetet urval av böcker på avdelningen. Vikten av genusmedvetenhet och 
pedagogens roll går återigen att koppla till Lynchs (2016:431) forskning där hon tar upp att 
de traditionella könsrollerna fortfarande dominerar. Forskning visar att i pedagogens arbetet 
med att motverka traditionella könsroller är det väsentligt att reflektera över och 
uppmärksamma valet av litteratur för en jämställd verksamhet. De konsekvenser detta kan få 
för förskolan är att litteraturen som väljs ut till verksamheten reproducerar traditionella 
könsroller i större utsträckning. Att en majoritet av litteraturen visar och främjar traditionella 
könsroller och de föreställningar om kön kopplat till dessa, eller att det inte blir en jämn 
könsfördelning bland litteraturen och ett kön får större representation. Det kan leda till att 
det motsatta könet inte kan känna igen sig i karaktärer eller inte känner sig delaktiga eller 
representerade i verksamheten. Svaleryd (2002:36) beskriver att jämställdhet handlar om hur 
individer av olika kön förhåller sig till varandra. Vuxnas förmåga att praktisera och överföra 
bärande och värdiga demokratiska idéer och handlingsmönster som förändrar traditionella 
köns positioner är något som också ingår enligt Svaleryd under begreppet jämställdhet. 

På samtliga avdelningar har pedagogerna huvudansvaret att välja litteraturen som finns 
tillgänglig på avdelningen. Vilket som vi nämnt tidigare minskar en del risker av 
reproduktion av könsroller, men då måste urvalsprocessen vara genusmedveten. Om urvalet 
inte görs ur ett genusmedvetet perspektiv kan det få följder i form av att pedagogen inte har 
kontroll över vad litteraturens innehåll förmedlar. Detsamma gäller om barnen har för stort 
inflytande i urvalsprocessen. Detta kan leda till att traditionella könsroller reproduceras, då 
barn enligt forskning oftast väljer litteratur baserat på sitt eget kön och på hur framsidan ser 
ut. Barn ska vara delaktiga i processen men det kan ske under kontrollerade former, såsom 
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Karin nämner, att pedagogerna väljer ut litteraturen som de vill att barnen ska läsa. Om man 
då utgår från Jipsons och Paleys (1991:148ff) studie bör man också vara kritisk till när 
pedagoger väljer då de också påverkas i sitt val av normer och värden i det rådande 
samhället. Det är därför viktigt att utgå från genusmedvetna urvalskriterier vid val av 
barnlitteratur i verksamheten. 

En av kriterierna som Anita arbetade utifrån var att en del av litteraturen skulle vara 
faktaböcker, eventuellt kopplat till ett tema eller intresseområde. Hon nämner även att 
pojkarna oftare valde att bläddra i faktaböckerna medan flickorna i stället väljer den 
skönlitterära litteraturen. Konsekvenser som kan uppstå då är att flickorna inte får eller ges 
samma chans att lära sig att söka information genom litteratur samt att flickorna inte får upp 
ett intresse för faktabaserad läsning. Om barngruppen fördelar sig så att pojkar läser fakta 
och flickor läser sagor kan det bli en norm. Att flickor inte ska vara intresserade av fakta och 
endast läsa sagor och berättelser och tvärt om för pojkarna. Detta går bland annat att koppla 
till hur pojkar och flickor porträtteras i litteratur, utifrån traditionella könsroller. Pojkar 
upptäcker världen och är modiga och tuffa medan flickor sköter sysslor i hemmet och är 
lugna och försiktiga. Detta är något som Kåreland (2005:126) berör då hon skriver att 
barnlitteratur liksom annan litteratur förmedlar samhällets syn på vad som är maskulint och 
feminint genom att tydliggöra sociala mönster och uttrycker kulturella värderingar. Hon ger 
exempel på detta då hon skriver att bilderböcker kan ge bilden av hur flickor och pojkar ska 
vara och uppträda samt vad de kan bli och göra som vuxna. 
Om vi inte skickat ut intervjuguiden i förväg så hade respondenterna inte haft tid att läsa på 
och förbereda sig inom ämnet till intervjutillfället, vilket kan ha haft en påverkan på hur 
utförliga svaren blev. Den risken som finns med att skicka ut intervjuguiden innan är att 
svaren blir anpassade efter vad respondenten tror att vi vill höra, vilket gör att svaren inte 
blir helt ärliga. Vi hade detta i åtanke men då vi utformat intervjuguiden men utrymme för 
följdfrågor såg vi inga större problem att bifoga frågorna innan. 

Vi ser att det finns många möjligheter till att fortsätta forska på detta område som har många 
infallsvinklar där vi valde att fokusera på just valet av barnlitteratur. Vid fortsatt forskning 
går det att göra fler intervjuer med både manliga och kvinnliga förskollärare. Dels för att se 
om det blir någon skillnad i resultatet men också för att båda könen ska vara representerade. 
Det hade även varit intressant att intervjua ett helt arbetslag på en och samma förskola, både 
förskollärare och barnskötare, för att få en så bred bild av avdelningen tillvägagångssätt som 
möjligt. Det kan bidra med många olika perspektiv på arbetssätt som kan ge en utförlig bild 
av verksamheten. Att göra en analys av litteraturen som finns på avdelningen är också något 
som är relevant att synliggöra vilka föreställningar och förväntningar som avdelningens 
bokhylla förmedlar. Att utföra intervjuer med bibliotekarier hade också varit intressant 
baserat på det vi fick fram i vårt resultat. Detta för att få fram deras bild av valet av litteratur 
till hjälp för förskolor. 
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Bilaga A  
 

  

Missivbrev 
Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet, som nu går vår sista termin på 
Förskollärarprogrammet och är i full gång med vårt självständiga arbete. Vi har valt att skriva 
om genusmedvetna val av barnlitteratur i förskolan. Syftet är att synliggöra förskolors 
jämställdhetsarbete med specifikt fokus på val av barnlitteratur. 

Vi har fördjupat oss i litteratur samt forskning kring ämnet och har nu som avsikt att även ta 
hjälp av er verksamma förskollärare. Vi är intresserade av att intervjua dig, som har utbildning 
samt arbetslivserfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete.  

Vid intervjun tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 
deltagande i denna undersökning är frivilligt och att du under intervjuns gång kan avstå från att 
svara på frågor eller avbryta din medverkan utan närmare förklaring. Den information du lämnar 
kommer avidentifieras innan det publiceras i arbetet samt kommer ditt deltagande att behandlas 
konfidentiellt. Resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Intervjufrågorna är 13 till antalet och förhoppningsvis kommer dina svar leda till en givande 
diskussion. Intervjun beräknas ta mellan 45-60 minuter och vi hoppas att du har möjlighet till att 
delta.        

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer information, 
se kontaktuppgifter nedan.  

 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar 

    
Anna Berneryd Anna Högberg Zara Bersbo 

070-xx xx xxx 070-xx xx xxx Handledare 
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Bilaga B 
Intervjuguide 

1. När tog du din förskollärarexamen? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

3. Hur gamla är barnen på avdelningen du arbetar på? 

4. Beskriv hur barnlitteratur används på er avdelning på förskola? (ex: endast vid läsvilan, 
språkutveckling, material för teman/projekt) 

5. Vilket pedagogiskt syfte anser du att barnlitteratur ska/bör ha i förskolans verksamhet?  

6. Beskriv din syn på hur barnlitteraturens innehåll/berättelser osv påverkar barns tankar och 
uppfattningar om t.ex. normer i samhället. 

7. Vem väljer ut litteraturen på er förskolan/avdelning, t.ex. är det någon specifik i personalen som 
har hand om detta uppdrag? 

8. Beskriv hur stort inflytande barnen har i urvalsprocessen på förskolan när det gäller vilka böcker 
som lånas in till avdelningen. 

9. Beskriv hur de böcker som finns åtkomliga för barnen på er avdelning väljs ut, dvs följs några 
specifika urvalsprinciper? Ex ett visst antal faktaböcker, endast skönlitteratur, bilderböcker, 
hållbar utveckling osv? 

a. Är det någon urvalsprincip du anser viktigare än andra? Förklara. 

10. Beskriv kort hur förskolan/avdelningen du arbetar på arbetar med jämställdhet generellt i 
verksamheten dvs att medvetet arbeta på att bryta traditionella könsmönster. 

11. Finns det en genusmedvetenhet i urvalsprocessen när det gäller att låna böcker på er förskola, 
dvs att medvetet låna böcker som på något vis bryter stereotypa könsroller hos t.ex. 
huvudkaraktärerna i den valda litteraturen? 

12. Har du andra erfarenheter av urvalsmetoder som fungerat bra eller mindre bra från tidigare 
arbetsplatser. 

13. Är det något mer ni vill tillägga? Någon fråga du tycker vi glömt att fråga? 

 


