
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Om superhjälten längtar efter sin mamma, 

hur tror du den gör då?” 

En intervjustudie om förskollärares förhållningssätt till 

högläsning i förskolan utifrån ett genusperspektiv  

 

Linda Johansson 

 

 

 

Student 

Ht 2017 

Examensarbete 15hp 

Förskollärarprogrammet 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om hur förskollärare uppfattar och 

förhåller sig till genus i högläsning. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre 

olika förskollärare. Jag har tagit del av forskning och litteratur som visar att 

högläsning och genus är två viktiga ämnen i förskolan och jag har upplevt att böcker 

som finns tillgängliga för barn på förskolor oftast handlar om manliga karaktärer. I 

förskolan är högläsning något som är vanligt förekommande och jag ville se om 

könsnormer är något som förskollärare finner viktigt att ta i beaktning vid denna sorts 

aktivitet. 

Det finns inget bestämt tillvägagångssätt när det gäller att arbeta med varken genus 

eller högläsning och när informanterna i denna studie talar om hur de arbetar så 

nämner alla begreppet läsvila när det gäller högläsning och de belyser vikten av 

bemötandet när det gäller genus. Det fanns skillnader mellan förskollärarnas 

uppfattningar om ämnet men alla var de överens om att det är viktigt att reflektera 

över sitt eget förhållningssätt. Det framgår även att förskollärarna inte tycker att 

könsnormer i böcker är något problem eftersom dessa könsnormer är under förändring 

och går att utmana.  

 

Nyckelord – Bemötande, Förskola, Könsnormer, Läsvila 
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Inledning 

Mitt intresse för genus har växt fram under min tid som förskollärarstudent. Jag 

tycker att det är otroligt intressant att studera hur vuxnas förhållningssätt och 

bemötande påverkar barnen, även hur det med formar dem. Det är så viktigt att vuxna 

ger barnen de förutsättningar de behöver för att kunna utvecklas till precis den person 

som de själva vill vara utan begränsningar utifrån kön.  

 

Enligt min uppfattning influerar pedagogers föreställningar om manligt och kvinnligt 

barnen i den mån att det påverkar undervisningens innehåll och upplägg. I läroplanen 

för förskolan (Skolverket 2016) står det att förskollärare ska arbeta med att motverka 

de rådande könsrollerna och möjliggöra för barnen att utveckla sina intressen och 

förmågor oavsett kön. Mina egna erfarenheter säger att högläsning och böcker av 

olika slag är en viktig del i förskolan och något som barnen kommer i kontakt med i 

stort sett varje dag. Därför tror jag att pedagogerna har en enorm möjlighet att påverka 

vilka sorts böcker som barnen kommer bekantas med. Att barnböcker och barnfilmer 

oftast handlar om en manlig karaktär med en kvinnlig biroll (Eidevald 2011) är något 

jag reflekterat kring under utbildningens gång, därför har jag valt att avgränsa mitt 

arbete till högläsning ur ett genusperspektiv.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om förskollärares förhållningssätt och 

uppfattning kring högläsning i förskolan ur ett genusperspektiv.  

 

Frågeställningar 

Hur beskriver förskollärare högläsning i förskolan ur ett genusperspektiv?  

Hur resonerar förskollärare kring genus i barnlitteratur? 
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Tidigare forskning 

I denna del kommer tidigare forskning och litteratur om genus och högläsning att tas 

upp. Därefter kommer en redogörelse för hur förskolans läroplan förhåller sig till 

dessa ämnen och sist följer ett avsnitt om förskollärares förhållningssätt enligt tidigare 

forskning och litteratur.  

 

Genus 

Begreppet genus började användas på 1970-talet inom den anglosaxiska 

kvinnoforskningen. Begreppet antyder att kön är resultatet av uppfostran, idéer och 

föreställningar. Det ingår även en sorts maktdimension i begreppet, en maktordning 

som markerar dominans och underordning mellan könen. Begreppet anger att 

skillnaderna mellan manligt och kvinnligt, till exempel beteenden, egenskaper och 

aktiviteter, inte är biologiskt skapade. De är istället socialt och historiskt konstruerade 

(Tallberg Broman 2002, 25). I Statens offentliga utredning (SOU, 2004:115) står det 

skrivet att genus är ett begrepp som inbegriper uppfostran, bemötande, idéer och 

handlingar som används i våra förväntningar av de olika könen. Där skrivs det också 

att om förändringar ska göras i den rådande genusordningen så krävs att omedvetna 

förhållningssätt synliggörs. När jag använder mig av begreppet genus i denna studie, 

stödjer jag mig på just dessa ovan nämnda begreppsdefinitioner.   

 

I SOU (2004:115) kan läsas att det återstår mycket arbete för att väcka en 

genusmedvetenhet hos förskollärare. De menar att på de allra flesta förskolor bemöts 

barn på olika sätt beroende av kön. Det är inte så att förskollärare förnekar beteendet 

men det är svårt att upptäcka detta beteende hos sig själv. Förklaringar till att det är en 

lång väg kvar kan vara att läroplanen är förhållandevis ny och det kan ta rätt lång tid 

innan nya förändringar kan genomsyra verksamheten. Det kan också vara så att 

minskade resurser och ökade barnkullar är ett hinder i arbetet(SOU 2004:115). SOU 

(2004:115) menar dock att dessa hinder inte får ses som en ursäkt att inte arbeta med 

läroplan och styrdokument i förskolan. De menar att jämställdhetsarbetet inte är något 

som går att prioritera bort, det måste kunna ställas krav på att den professionaliteten 

finns hos förskollärarna i förskolan. Det måste dock också ställas krav på att 

förskollärare får den vidareutbildning som behövs inom ämnet och att de får de 

resurser som behövs för att kunna genomföra det pedagogiska arbetet 
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(SOU:2004:115). Begreppet jämställdhet kan definieras som att pojkar/flickor, 

kvinnor/män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter(SOU 2010:99). 

Svaleryd (2003) betonar vikten av förskollärares förhållningssätt och medvetenhet 

kring de egna föreställningarna om vad som anses manligt eller kvinnligt. Hon menar 

att dessa föreställningar utgör en grund för förskollärarnas möjligheter att antingen 

vidmakthålla de förlegade genussystemen eller omskapa dem. Även Wahlström 

(2003) menar att de skilda världar som pojkar och flickor lever i skapas till stor del av 

förväntningar. Vuxna förväntar sig olika saker från flickor respektive pojkar utan att 

de är medvetna om det. Dessa förväntningar börjar redan när barnet är nyfött. Samma 

barn kan bemötas på olika sätt beroende på vilket kön den vuxna antar att barnet har. 

Odenbring (2014) beskriver också hur dessa förväntningar som människor tillskrivs 

beroende av kön påverkar hur skillnader mellan könen skapas.  

 

 ”Väldigt ofta tenderar samhället att skapa skillnader mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. 

Beroende på kön tillskrivs vi olika egenskaper och därmed skapas det olika förväntningar 

beroende på kön.” (Odenbring 2014, 39) 

 

Högläsning 

När jag använder mig av begreppet högläsning i denna studie, syftar jag till litteratur 

som läses högt tillsammans med barnen i förskolan. 

 

Barn i Sverige idag kommer tidigt i kontakt med böcker av olika slag. Det kan vara 

allt ifrån pekböcker till bilderböcker och dessa kommer de i kontakt med både hemma 

och på förskolan (Simonsson 2006). Att tidigt sätta grunden för ett fortsatt läsintresse 

hos barnen är av vikt eftersom läsningen kan hjälpa barn att utveckla strategier i sin 

senare läsning (Damber, Nilsson, Ohlsson 2013). Förskolan är den första 

utbildningsinstitution som barnen kommer i kontakt med och att det är i förskolan 

som skriftspråket och litteraturen introduceras, i förskolan läggs grunden för det 

livslånga läsandet (Simonsson 2006). Det är de olika artefakterna i förskolan, till 

exempel vilka böcker som erbjuds, som bidrar till att locka barnen till olika aktiviteter 

och möten. Att läsa för barnen i tidig ålder kan sätta spår i deras kommande litterära 

utveckling och även i språkutvecklingen (Damber m.fl. 2013). Kåreland (2005) delar 

denna uppfattning, att språkutvecklingen främjas till stor del av litteratur och läsning. 
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Hon menar också att det i nuläget samtalas rätt lite mellan barn och pedagoger och att 

läsningen kan bidra med stunder då tid läggs på dessa samtal. Damber m.fl. (2013) 

menar att det är extra viktigt att läsa för barn i förskolan när det gäller de barn som 

kommer från hem där läsaktiviteter inte är vanligt förekommande. Detta eftersom 

läsningen ger barnen en relation till skriftspråket vilket de kommer att behålla och 

utveckla då de blir äldre. Damber m.fl. (2013) refererar till Dickinson och Smith 

(1994) som menar att om högläsningen genomförs på ett genomtänkt och väl planerat 

sätt kan den bidra till att utveckla barnens ordförråd. Läsningen kan även vidga 

barnens vyer, bilda nya referensramar och bidra till barnens socialisering i allmän 

bemärkelse. Damber m.fl. (2013) skriver att det är av vikt att vuxna främjar barnens 

intresse för läsning eftersom alla barn är i behov av tillräcklig mängd lästräning. 

 

”Alla barn, oavsett om de kommer att utveckla problem i samband med läsningen eller inte, 

är beroende av att få tillräcklig mängd av lästräning, vilket gör läsintresset till en nyckelfråga” 

(Damber m.fl. 2013, 18).  

 

Damber m.fl. (2013) redogör för hur det i deras studie framkom att läsning av 

litteratur som en aktivitet i förskolan inte alltid är vanligt förekommande. När 

pedagoger läser för barnen inträffar det oftast en gång per dag och ungefär vid samma 

tidpunkt, i anslutning till lunch och vila. Denna högläsningssituation kallas ofta för 

läsvila och det är en rutinaktivitet som Damber m.fl. (2013) menar är något som oftast 

sker utan att förskollärarna reflekterar över syftet eller innehållet i böcker och läsning. 

Läsvilan sker ofta som en aktivitet där de äldre barnen ska få en lugn stund och lyssna 

på böcker medan de yngre barnen sover (Damber m.fl. 2013). De menar också att det 

i studien framkom att i de allra flesta fallen var det barnen som fick bestämma vilken 

eller vilka böcker som skulle läsas, därför var deras huvudintryck att det oftast inte 

fanns någon bakomliggande tanke i valet av högläsningsbok. 

 

Barnlitteratur och genus  

De förväntningar vi har på hur flickor och pojkar borde bete sig överförs på barnen 

inte enbart genom bemötande av förskollärare och andra vuxna. Dessa förväntningar 

kommer till uttryck i nästan allt som finns runt omkring oss, däribland sagor och 

berättelser (Wahlström 2003, 25). Eidevald (2011) refererar till Sandqvist (1998) som 

också menar att det är mer än förskollärarnas bemötande som upprätthåller de 
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stereotypa föreställningar som finns om det manliga och det kvinnliga. Detta görs 

även med hjälp av leksaker, kläder och böcker. Han belyser här att oftast i barnböcker 

av olika slag såsom bilderböcker och läroböcker men även i filmer, är huvudrollen en 

”han”. Detta oberoende om karaktären i fråga är ett djur eller en människa. Problemet 

med detta är, enligt Eidevald (2011), att barnen riskerar att lära sig att det manliga är 

mer värt än det kvinnliga. Svaleryd (2003) nämner också att de allra flesta sagoböcker 

och sånger som är aktiva i förskolan innefattar en manlig huvudrollsinnehavare. Det 

handlar oftast om en karaktär med typiska manliga egenskaper, exempelvis starka, 

modiga och aktiva, som har huvudrollen och vid sidan av finns den passiva feminina 

birollsinnehavaren.  

 

”Flickor tränas in i birollen och att uppfylla andras behov. Pojkar övar ständigt på 

huvudrollen” (Wahlström 2003, 3).  

 

Wahlström (2003) ställer sig själv frågan om det spelar någon roll att de allra flesta 

huvudrollsinnehavarna är pojkar medan birollerna är flickor som ofta är utan eller 

med väldigt få egenskaper. Hon menar att om det samtidigt fanns lika många sagor 

där det var tvärtom så skulle det inte nödvändigtvis vara ett problem. Då denna typ av 

sagor dominerar berättandet, att samma typ av budskap upprepas hela tiden, under 

alla sagor och andra aktiviteter så sätter det ensidiga spår hos barnen. Svaleryd (2003) 

menar att den erfarenhet som barnen får av att höra olika böcker läsas, kan ge tysta 

överenskommelser om vilken eller vilka positioner som är lämpliga för pojkar 

respektive flickor att inta. Eidevald (2011) menar dock att detta håller på att förändras 

och att nya normer skapas. Detta genom att det nu är lika vanligt, exempelvis på tv, 

med kvinnliga programledare och att flickor har de större rollerna i film och 

barnprogram. Han menar även att det inte längre är samma tydliga uppdelning i hur 

flickors och pojkars egenskaper beskrivs. Pojkar är inte alltid de som är aktiva och 

flickor är inte alltid de som är passiva. Genom att liknande förändringar sker när det 

gäller böcker, spel och sådant som barnen har en konsekvent kontakt med så kan även 

barnens lek förändras på sikt menar Eidevald (2011).  
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Läroplanen 

”Läroplanens värdegrund bygger på en idé om överföring: att vuxna ska överföra goda värden 

till barn som ska lära sig att agera på jämställda, jämlika och demokratiska sätt” (Dolk 2013, 

15)  

 

De grundläggande värden som förskolan enligt läroplanen ska hålla levande i arbetet 

med barnen är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och 

utsatta. Läroplanen för förskolan (skolverket 2016) vidhåller att alla som verkar i 

förskolan ska upprätthålla de grundläggande värden som anges i läroplanen. De som 

verkar i förskolan ska strida mot allt som motverkar dessa grundläggande värden. I 

Läroplanen (skolverket 2016) nämns de krav, förväntningar och bemötande som 

förskollärare och andra vuxna bemöter barnen med. Dessa aspekter bidrar till att 

forma barnens syn på vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Förskolan ska 

enligt läroplanen motverka de traditionella könsmönster och könsroller som finns i 

vårt samhälle. Alla barn ska ha samma möjligheter och ges samma förutsättningar till 

att utveckla förmågor och intressen, de ska även ges lika stort utrymme och inflytande 

i verksamheten oavsett kön. I förskolans läroplan (Skolverket 2016) finns det få 

konkreta yttranden som handlar om litteratur och läsning även om det går att relatera 

området till åtskilliga formuleringar. När läroplanen rör områden om språkets 

betydelse så kan det tyckas att litteraturen borde beröras mer än den gör men 

läroplanen är ganska oklar i sina formuleringar (Kåreland 2005). 

 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp- muntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket 

2016, 7) 

Kåreland (2005) menar att det finns mål och riktlinjer i läroplanen som berör läsning 

och litteratur. Dessa mål och riktlinjer är bland annat; förmågan att leva sig in i andras 

situation, förmågan att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska 

dilemman och livsfrågor i vardagen, känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla 

känsla och respekt för andra kulturer, utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, 

reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Kåreland (2005) skriver att det 
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givetvis är upp till arbetslagen på skolan att tolka läroplanens mål och riktlinjer och 

de väljer själva hur de arbetar med litteratur men hon menar att bland annat dessa 

områden går att bearbeta med hjälp av litteratur och läsning.  

Förhållningssätt 

Som med det mesta i förskolan så finns det inte något bestämt tillvägagångssätt för 

arbetet med genus. Alla barn ska ges samma förutsättningar och möjligheter att 

utveckla sin fulla potential men hur ska arbetet utföras för att få bästa möjliga 

resultat? Vilka möjligheter har pojkar respektive flickor att prova olika saker oavsett 

kön? Vilka förutsättningar finns för att alla barn ska få sin röst hörd? Hur utmanas de 

traditionella könsmönstren i förskolan? Det finns som sagt inget facit men Odenbring 

(2014) menar att alla förskollärare borde ges möjligheter och tid till att reflektera över 

verksamheten och sitt eget förhållningssätt. De kan då reflektera över exempelvis 

liknande frågor som de ovan nämnda och på så vis synliggöra omedvetna 

föreställningar och handlingar. Odenbring (2014) betonar även att arbetet med genus 

och jämställdhet har varierat genom tiderna och att det nu förespråkas att barnens 

olika intressen och perspektiv ska vara i fokus. Arbetet med genus kan vara svårt och 

en stor del i att det ofta inte är ett framgångsrikt arbete är att det finns en bristande 

kompetens hos förskollärarna (Odenbring 2014).  

 

De olika svar som förskollärare ger när de får frågan om hur de arbetar med genus 

och jämställdhetsfrågor på förskolan är ofta inte så beskrivande av hur de egentligen 

gör. Svaren kan istället vara en förklaring av hur förskolläraren tycker att det borde 

vara och hur de borde arbeta med genus och jämställdhet (Eidevald 2011). Eidevald 

(2009) skriver vidare att det därför inte går att fråga förskollärare hur de gör och 

sedan utgå från att svaret är en faktisk beskrivning av hur de verkligen gör. Två 

huvudteman som ofta dyker upp då förskollärare har blivit tillfrågade hur de arbetar 

med genus i förskolan är det könsneutrala och det könskompensatoriska. Bland de 

förskollärare som menar att de strävar efter att arbeta med mer könsneutralitet nämns 

ofta strategier som att använda könsneutrala leksaker, till exempel att plocka bort 

leksaker som är typiskt ”tjejigt” eller ”pojkaktigt”. Hit räknas ofta bilar och dockor 

(Eidevald 2011). Det andra huvudtemat är att förskollärare menar att de strävar efter 

att ha kvar ”flick- och pojkleksaker” men att de kombinerar dem så att det blir 

könskompensatoriska. Att arbeta könskompensatoriskt innebär att träna flickor och 
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pojkar i de egenskaper de förväntas sakna. Eidevald (2009) menar även att 

förskollärare ofta svarar att all barn ska ha samma möjligheter och material som 

bägge könen kan använda ska erbjudas. Eidevald (2011) beskriver vidare hur det är 

vanligt förekommande hos förskollärare att tala om hur de bemöter barnen utifrån 

kläder och utseende. Han skriver att vissa förskollärare vill undvika ord som till 

exempel söt och vacker för att flickorna inte ska göras till objekt. Dessa förskollärare 

menar då att fokus inte ska ligga på vad barnen har på sig eller hur de ser ut, fokus ska 

istället ligga på barnet och dess personlighet. Odenbring (2014) refererar till statliga 

utredningar (SOU 2010:99) där det står att alla som är verksamma i förskolan behöver 

kontinuerlig fortbildning i värdegrundsfrågor för att arbetet med jämställdhet i 

förskolan ska ge positiva resultat. De menar även att det krävs ett organiserat och 

sammanhängande arbete i verksamheten. Att fortbildning inom ämnet är 

återkommande anses också vara en viktig komponent för att alla ska få vara med i 

jämställdhetsarbetet (Odenbring 2014).  
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Metod 
I detta avsnitt kommer mitt val av metod och genomförande av studien att belysas. 
 

Datainsamling  

För att fördjupa mina kunskaper om förskollärares förhållningssätt och uppfattning 

kring högläsning i förskolan ur ett genusperspektiv, valde jag att använda mig av 

kvalitativa intervjuer som metod. Detta eftersom jag ansåg att det var den mest 

lämpliga metoden för att kunna uppnå syftet med studien. Jag tänkte att intervju 

passade bättre än observation eftersom observationer som metod lätt kan göra att 

informanter känner sig bedömda och därmed obekväma med situationen. I en 

kvalitativ intervju är frågeområdena bestämda men frågorna kan variera beroende på 

den intervjuades svar. Som stöd under intervjuerna gjorde jag en intervjuguide (bilaga 

2), tanken var att intervjun inte nödvändigtvis skulle behöva följa denna guide till 

punkt och pricka utan lämnade utrymme till följdfrågor eller att någon fråga utesluts, 

allt beroende på hur informanten svarade och vilka aspekter denna valde att ta upp 

(Johansson, Svedner 2010). Frågorna skulle även vara öppna men konkreta så att jag i 

största mån kunde undvika svar som beskriver hur informanterna tycker att det borde 

vara och kanske inte hur det egentligen är (Löfdahl, Hjalmarsson, Franzén 2014). När 

jag konstruerade frågorna utgick jag från mina frågeställningar och valde frågor som 

jag trodde kunde ge uttömmande svar om det område som jag ville beröra i studien. 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer och inte strukturerade eftersom att 

jag ville att informanterna skulle ha möjlighet att bestämma vad vi skulle prata om 

men med utgångspunkt i de områden som jag förutbestämt. En utmaning som fanns 

vid detta arbete var att ställa frågor som inte gjorde att informanten kände sig 

påhoppad eller bedömd i sitt arbete. Tallberg Broman (2002) menar att vi menar så 

olika när vi diskuterar genusfrågor och det är då lätt att informanten känner sig 

anklagad för att göra fel och då blir stämningen lätt avvisande och aggressiv. En 

annan utmaning är att vid intervjuer krävs en intervjuvana som gör det möjligt att 

verkligen höra vad informanten säger så att goda uppföljningsfrågor kan ställas. Ett 

vanligt fel som görs vid kvalitativa intervjuer är att intervjupersonen tänker så mycket 

på vilken fråga som ska ställas härnäst att hen inte lyssnar ordentligt på vad som sägs 

under tiden (Johansson, Svedner 2010). Med dessa utmaningar i åtanke ville jag vara 

neutral under intervjuerna och inte påverka informanterna med mina personliga 

åsikter. Jag läste även igenom min intervjuguide så att jag kunde frågorna utan att läsa 
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innantill, på detta vis tänkte jag att jag skulle vara mer förberedd och därför med 

lyhörd för vad som sades. 

Urval 

Den förskola jag valde att utföra min studie på är en förskola som jag tidigare har 

varit i kontakt med under utbildningens gång. Jag valde att kontakta en förskollärare 

som jag kände sedan tidigare och fick genom denna möjlighet att medverka på ett 

möte där en förskollärare från förskolans alla avdelningar medverkade. Där kunde jag 

presentera mitt arbete och dela ut ett missivbrev (Bilaga 1) med kontaktuppgifter för 

de som eventuellt var intresserade av att delta i studien. Missivbrevet innehöll även de 

etiska överväganden som varje forskare måste ta hänsyn till. Jag vände mig till alla 

förskollärare på skolan och välkomnade de som ville vara med. Att jag valde att 

kontakta en förskola och förskollärare som jag tidigare haft kontakt med berodde på 

att jag tänkte att det skulle underlätta om de redan visste vem jag var och att de då 

skulle känna sig mer bekväma med att jag kom dit. Jag tror inte att jag skulle fått 

samma möjlighet att närvara på ett möte om jag inte redan var bekant med stället. De 

informanter som valde att ställa upp är tre ordinarie förskollärare på tre olika 

avdelningar på samma förskola. En av informanterna arbetar på småbarnsavdelning 

medan de andra två arbetar med större barn. I denna studie har jag valt att referera till 

förskollärarna som ”hen” då jag anser att deras kön inte är av relevans för studiens 

syfte.   

 

Etiska överväganden 

Under studiens gång har jag tagit hänsyn till de etiska aspekter som varje forskare 

måste ta ställning till inför en studie. Dessa aspekter innebär att jag informerat 

förskollärarna om att deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde välja att 

avsluta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Förskollärarnas identitet 

kommer inte att röjas. Den som läser denna studie ska inte kunna identifiera 

deltagarna och jag har därför valt att inte nämna namn på förskolan, avdelningar eller 

informanter. De uppgifter som samlats in under studiens gång kommer endast att 

användas till denna studie vilket jag talade om för informanterna. Jag förklarade vad 

syftet med studien var och sedan försäkrade jag mig om att förskollärarna godkände 

att jag spelade in intervjuerna (Vetenskapsrådet 2017).   
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Genomförande 

Vid planering av tid och plats då intervjuerna med informanterna skulle ske såg 

det inte likadant ut med dem alla. En av informanterna hörde av sig till mig via 

mail och anmälde sitt intresse av att medverka i studien, vi bestämde över mail 

när vi skulle träffas för att genomföra intervjun. Sedan gick det lite motigt med 

att få in fler positiva svar från andra förskollärare vilket resulterade i att jag 

besökte förskolan och frågade slumpmässigt valda förskollärare om de kunde 

tänka sig att ställa upp. På så vis bestämdes en dag och tid med en informant och 

med den tredje blev intervjun spontan då denna informant hade möjlighet att 

genomföra intervjun med en gång.  

 

Intervjuguiden jag tidigare upprättat blev efterfrågad av en av informanterna som ville 

ta del av den innan intervjun. Denna menade att intervjun skulle gå snabbare om hen 

var förberedd, det rådde en viss tidsbrist. Jag hade även satt ihop några eventuella 

följdfrågor och dessa fanns inte med på den intervjuguide som informanten tog del av. 

Följdfrågorna använde jag som stöd för att eventuellt kunna förlänga en diskussion 

eller utveckla ett svar från informanterna. Jag ville att informanterna skulle ge så 

uttömmande svar som möjligt och för att det skulle vara möjligt behövde frågorna 

vara anpassningsbara utifrån den enskilda informanten (Johansson, Svedner 2010). 

Under intervjuerna använde jag mig av röstinspelning för att enklare hålla koll på vad 

som verkligen blev sagt under intervjun och för att lättare kunna analysera i efterhand. 

 

Databearbetning 

Vid databearbetningen valde jag att transkribera intervjuerna. När jag 

transkriberade intervjuerna valde jag att skriva ut dem ordagrant i olika 

dokument så att jag sedan kunde läsa igenom ordentligt och jämföra 

informanternas olika svar med varandra. Förekomsten av pauser, avbrutna 

meningar eller ändrade tonfall kan vara viktiga för att förstå vad informanterna 

säger och det kan därför vara bra att spela in intervjuerna på band så att inget 

viktigt försummas (Johansson, Svedner 2010).  Jag läste igenom 

transkriberingarna för att hitta vilka likheter men även skillnader på 

informanternas svar. Jag valde därefter att sortera informanternas svar under 

kategorierna genus, högläsning och förhållningssätt. Detta eftersom jag utgick 



 12 

från det syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien. Under 

avsnittet med högläsning sorterade jag in svaren i underkategorier, exempelvis 

om syftet med högläsningen och böckernas påverkan på barnen. På så vis kunde 

jag lättare särskilja de olika svaren och sätta in dem i kategorier.  
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Resultat 

I denna del av arbetet presenterar jag det material som samlades in under 

intervjuerna. Jag kommer börja med att återge hur informanterna beskrivit 

begreppet genus och dess innebörd och sedan hur de beskrivit att situationer 

med högläsning kan eller brukar se ut på deras avdelning. Vad informanterna 

har för uppfattningar om barnlitteraturens innehåll kommer också att redovisas. 

Sist tar jag upp det förhållningssätt som informanterna menar att de använder 

sig av när det gäller att arbeta med genus i förskolan. Jag har valt att dela upp 

informanterna som 1,2 och 3 inom parentes så att det går att följa vilken 

informant som sagt vad.  

Genus 

Alla tre informanter talade lite kring hur de ser på begreppet genus och vad det 

innebär. En informant (1) berättade att hen försöker att inte tänka på genus som 

pojke/flicka manligt/kvinnligt utan istället utifrån aspekter som behov, intresse, 

variation och mångfald. Denne menade att om verksamheten i första hand planeras 

kring barnens behov, intresse, variation och mångfald och flicka/pojke i andrahand så 

har det mesta ändå inkluderats i planeringen. Att se på genusarbetet som att det är 

viktigt att utgå från barnens intressen i första hand var ett synsätt som delas av en 

annan informant (2). Denna menade att genus handlar om att utgå från barnens 

intressen och att vara medveten om sitt eget förhållningssätt och agerande gentemot 

barnen. Vikten av förskollärares bemötande gentemot barnen var ett ämne som ofta 

togs upp av alla informanterna. De talade mycket om arbetet med genus ur ett 

bemötande perspektiv, de menade då att det är viktigt att ha en medvetenhet om hur 

barnen bemöts på förskolan, om de bemöts olika utifrån om de är pojkar eller flickor. 

Informanterna menade att förskollärare hela tiden måste tänka på vad de säger och hur 

de agerar utifrån ett genusperspektiv. En av informanterna (3) uttryckte att arbetet 

med genus inte är lätt och nämnde även att de skulle kunna arbeta mer med genus på 

förskolan.  

Högläsning 

Samtliga informanter berättade lite kring hur det brukar se ut när de har högläsning 

med barnen och alla talade då om begreppet ”läsvila”. Två av informanterna (1,2) 

menade att de brukar ha högläsning i samband med att barnen ska vila och detta 
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inträffar ofta efter lunch. Informanterna pratade mycket om läsvilan, att de läser 

böcker för barnen när de ska ha läsvila eller ligg/sovvila. Det fungerar alltså som en 

kombination av att barnen ska få lyssna på en berättelse och samtidigt slappna av på 

en vila. 

 

 ”… då handlar det ju mer om vila kanske än… eller en kombination av vila och… 

högläsning av en bok. Så, och ofta i förskolan och i skolan också för den delen så är… det är 

ju ofta en kombination av mål med högläsning…” (1) 

 

Den tredje informanten (3) svarade på min fråga om hur en situation med högläsning 

kan se ut med att de inte har någon läsvila eftersom hen arbetar på en avdelning med 

små barn i ettårsålder. Denna berättade att de istället läser under flera kortare tillfällen 

under dagen då barnen visar intresse för det, barnen sitter då inte i någon särskild 

ordning utan det är mest spontana lässtunder. Hen betonade att det är högläsning även 

om det inte är på en vila eller att det sker under bestämda tider under dagen. 

Informanten (3) berättade att de har ett ställe där de förvarar böckerna, där de även 

kan sitta och läsa men när det är så små barn det handlar om så händer det att 

böckerna åker runt på avdelningen och hen menade att de inte är stränga med att alla 

böcker ska vara på samma ställe. De två informanter (1,2) som använder sig av läsvila 

på sin avdelning brukar sig inte heller av bestämda platser när de har högläsning. 

Barnen får välja plats själva men ibland kan de behöva göra lite omplaceringar 

beroende på om det är några konstellationer av barn bredvid varandra som fungerar 

mindre bra just koncentrationsmässigt. En av informanterna (1) berättade att i deras 

barngrupp finns barn som inte har svenska som modersmål och att dessa barn ibland 

kan behöva sitta närmast den som läser så att de på så vis kan använda sig av bilderna 

i boken som ett stöd så att barnen kan förstå och hänga med i berättelsen på ett bättre 

sätt.  

 

Syftet med högläsningen 

En av informanterna (1) menade att syftet med högläsningen kan variera från 

gång till gång beroende på om arbetslaget har planerat in att de ska arbeta med 

något särskilt och använda sig av böcker i det arbetet eller om de vill ta upp ett 

särskilt ämne med hjälp av böcker. Det kan också vara så att de har något särskilt 

som de vill diskutera med barnen och då är boken en bra inledning till samtal. 
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Hen berättade att oftast är det barnen som väljer vilka böcker som ska läsas och 

då kan syftet med läsningen vara att barnen ska få en mysig stund med 

högläsning där de kan få möjligheten att fantisera, att få komma in i en berättelse 

eller att uppleva språket. Hen betonade att det är jätteviktigt med högläsning för 

främjandet av barnens språkutveckling. Läsglädje, att få upptäcka böcker och ha 

en stund tillsammans menade en annan informant (3) att syftet är med 

högläsningen på ettårs- avdelningen. Ofta kommer barnen med böckerna själva 

och vill att de ska läsa och det tycker informanten är jättebra för det visar på en 

läsglädje hos barnen. Denna menade att om de på ettårs-avdelningen kan lägga 

en bra grund för det här med böcker och läsning så följer det med barnen när de 

blir äldre och byter avdelning på förskolan. Hen menade att detta ska finnas som 

en röd tråd på deras förskola, att läsningen är viktig för barnen och följer med 

dem genom deras hela vistelse på förskolan. Alla informanter nämnde att läsning 

är viktigt för barnens framtida språkutveckling. En informant (1) nämnde att om 

de är medvetna om hur barnens relation till läsning ser ut hemifrån, så kan det, 

beroende på om barnen blir lästa för eller inte, vara ännu viktigare att de blir 

lästa för i förskolan. Detta på grund av den inverkan som läsningen har på 

barnens framtida språk och skriftspråksutveckling.  Hen menade att barnen 

utvecklar sitt ordförråd genom läsningen och att det finns forskning som pekar 

på att barn som inte har blivit lästa för kan utveckla en problematik med 

läsningen i senare ålder.  

 

En annan informant (2) tyckte att det är viktigt med läsning i förskolan och att det 

därför har blivit som en tradition att ha en läsvila där de läser för barnen samtidigt 

som de får en lugn stund på vilan. Hen menade dock att det är svårt att få till en 

optimal lässtund då de har 21 barn i barngruppen och det är en stor grupp barn som 

ska sitta på samma ställe och koncentrera sig på läsandet. Hen nämnde att de läser 

även under andra tillfällen än just vilan och att det kanske är de stunderna som är de 

viktigaste då de ofta är mindre antal barn närvarande och därför lättare att ha en lugn 

stund där alla kan lyssna och följa med i berättelsen. Hen menade att det är lättare att 

ha givande samtal kring bokens innehåll när det är färre barn närvarande men att 

samtala kring böckerna under lässtunderna är något som alla informanterna menade 

att de värderar och tar sig tid till. En informant (2) berättade att barnen är väldigt 
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intresserade av böckerna och de svarar oftast om förskolläraren som läser ställer 

följdfrågor utifrån bokens innehåll. En annan informant (1) talade om just detta med 

könsstereotypiska böcker och att de gott och väl kan läsa den typen av böcker och 

samtala om dem efteråt. Den tredje informanten (3) var också positiv till att de 

samtalade kring de böcker som lästes med barnen men eftersom hen arbetar på en 

småbarnsavdelning så såg samtalen lite annorlunda ut, de handlade mest om olika djur 

och hur de låter. 

 

Att det skulle var någon skillnad i om det oftast är flickor eller pojkar som sitter 

närmast förskolläraren eller om det är något av könen som är mest framåt när det 

gäller att samtala kring boken eller dylikt är inte något som informanterna uttryckte 

att de upplevt. De ansåg att det är ganska jämt fördelat mellan könen och någon 

menade även att det är beroende på personligheter och individer. En av informanterna 

(2) uttryckte även en tanke om att de egentligen borde filma situationer med 

högläsning för att se om det verkligen är så att alla barn blir sedda men hen upplever 

ändå att det är så att alla oavsett kön har samma möjligheter att komma till tals och ta 

plats.  

 

Val av litteratur 

När det gäller val av litteratur som väljs ut inför högläsning med barnen så 

menade en av informanterna (1) att de försöker välja efter barnens intressen 

men också att de försöker tänka mångfald. De väljer böcker med ämnen som 

barnen kanske inte har visat intresse för så att de får möjligheten att komma i 

kontakt med det ämnet ändå. Hen tänker att de i valet av böcker kan välja bort 

eventuella delar som de tycker är olämpliga, om det till exempel är väldigt strikta 

traditionella könsroller. Samtidigt belyste informanten att denne inte är för att 

plocka bort saker, böcker som ingår i typiska pojk -och flickkategorier kan gott 

och väl användas i förskolan men då ska det också finnas ett väldigt stort spann 

där emellan. Då menade hen att det ska finnas en mångfald av böcker där 

utbudet varierar både till innehåll och bilder. En annan informant (2) talade om 

att de brukar åka till biblioteket för att låna böcker till förskolan, de brukar då 

fråga barnen vad de vill att de ska låna för sorts böcker, de vill försöka utgå från 

barnens intressen. Det blir då ofta önskemål på böcker som kan räknas till det 
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könsstereotypiska med prinsessor, bilar och superhjältar.  Hen menade att då 

lånar de både och, sedan försöker de läsa båda sorterna. Informanten (2) 

uttryckte samtidigt en uppfattning om att de är ganska medvetna på deras 

avdelning och att de ofta tänker på det här med genus när det gäller vilka böcker 

de lånar och läser. Hen menade att de försöker hitta böcker som inte är så 

könsstereotypiska. Den tredje informanten (3) pratade också om att de åker till 

biblioteket för att låna böcker och ibland har barnbibliotekarierna satt ihop bokpåsar 

åt dem som de får låna med sig till förskolan och hen tyckte då att det oftast är bra 

böcker som finns med. Hen talade även om att det ibland kan bli lite problem då 

barnen följer med till biblioteket och får välja böcker som de lånar, detta på grund av 

att de vuxna ibland inte hinner titta igenom böckerna innan de ska läsas under en 

högläsningssituation. Hen berättade om händelser när hen har läst för barnen och 

upplevt att boken som de läser, inte alls förmedlar bra saker till barnen. Detta kan 

dock lösas genom att de talar med barnen om vad som hände i boken eller att de 

hoppar över eller sållar bort de delar som de anser vara olämpliga.  

 

Böckers påverkan 

Vid frågan om informanterna tror att barnen påverkas av innehållet i böckerna, 

att det till exempel oftast är manliga huvudroller i barnböckerna, svarade alla att 

det nog påverkar barnen en hel del men att det finns många böcker där figurerna 

inte skulle behövt vara en han eller hon utan kunde lika gärna vara en hen. 

Informanterna menade att förskollärare kan välja att inte benämna könet på 

karaktärerna i boken. Alla tre informanter upplever att det finns ett bredare 

utbud av barnböcker som inte är könsstereotypa nu än vad det gjorde förr. De 

tror att det kommer att bli mer och mer jämnfördelat mellan manliga/kvinnliga 

huvudroller och att karaktärernas egenskaper kommer att blandas mer och inte 

vara inrutat på manligt och kvinnligt. En av informanterna (2) menar att barnen 

på avdelningen inte tar åt sig av böckerna i den mån att de börjar leka utifrån 

den, hen menar att barnen kan börja leka utifrån dramatiseringar eller när de 

berättat sagor från en sagolåda. Det är något som är lättare för barnen att ta till 

sig av och sedan leka utifrån. En annan pedagog (1) talar om vikten av bokens 

innehåll för de barn som inte kan svenska så bra, då är det viktigt att det finns 

bra beskrivande bilder i boken så att barnet lättare kan lära sig språket. Hen tror 
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att bilderna i böckerna påverkar barnen mycket. Hen menar också att de inte 

borde undvika böcker för att de är könsstereotypa utan istället sträva efter att ha 

en mångfald av böcker. En tredje informant (3) talar om att barnen ofta fastnar 

för en bok, att de får en favorit som de vill lyssna på om och om igen och att de så 

klart påverkas när de hör en berättelse så många gånger. De kan ta till sig av det 

som händer i boken, om det är något roligt eller knasigt så kan barnen ”fastna” 

vid just den händelsen menar informanten.  

 

Förhållningssätt 

När informanterna talade om genus så kom de genast in på bemötande av barnen. Hur 

viktigt det är att vara medvetna om hur de bemöter, vad de säger och även vad de gör 

när de samspelar med barnen i förskolan. 

 

”… Jag tycker ju att det här med, genus, handlar ju mycket om, man måste utgå från vad det 

finns för intresse, alltså hos barnen och, och att det, man ska inte ta bort saker utan man ska ju 

tillföra istället, för att ta bort blir aldrig rätt, utan istället ska man då tillföra och visa på olika 

former på något sätt, att det här med genus handlar ju i mångt och mycket om hur vi agerar, 

alltså barn lär sig ju oftast av hur vi gör och det är ju en jätteviktig sak för oss att tänka efter 

hur vi agerar i olika situationer… ” (2) 

 

En av informanterna (2) upplevde att de har ganska stor medvetenhet om genus, just 

kring högläsning, på förskolan och att de diskuterar området kontinuerligt 

tillsammans i arbetslaget.  

 

”Det är ju lätt att säga att man kan och så där men jag tror ändå att vi har en ganska hög grad 

av medvetenhet dels då vi lånar böcker och så sen då vi läser, vilka böcker vi läser och så, det 

tror jag, det upplever jag… vi tänker ganska ofta på det, att vi försöker hitta både och, där 

man hittar, alltså böcker när … som inte är så här… könsstereotypiska”. (2) 

 

Alla informanterna nämnde även hur de tänker på att inte kommentera barnens 

klädsel och att detta kan vara svårt då de ibland ser att barnen verkligen söker efter 

denna sorts uppmärksamhet. Då till exempel en flicka kommer på morgonen och vill 

visa upp sin nya klänning så är det svårt att inte ge henne en kommentar som 



 19 

bekräftar att hon är fin eller söt. På samma vis kan det, enligt en av informanterna (2) 

vara svårt att inte bekräfta pojkarnas kläder. Skillnaden är att när flickorna bekräftas 

så används ord som vacker, söt och fin medan pojkarna bekräftas med cool, tuff och 

häftig. En av informanterna menade att genom att hela tiden bekräfta barnen på detta 

vis, så objektifieras de och i störst mån är det då flickorna som objektifieras (3).  

 

”Barn som vill komma och visa upp sina kläder till exempel att… rosa klänning med något 

prinsessaktigt, jaa men åh vad du är söt, vad du är du är fin. Det blir ju mycket sådana 

kommentarer men liksom att tänka att, men vad säger vi egentligen? Behöver man 

kommentera kläder överhuvudtaget? Men man ser att barnen vill ju så väl…” (3) 

 

När det gäller hur förskollärarnas syn på de rådande könsnormerna kan påverka 

barnen och deras lärande svarade en informant (2) att hur de förhåller sig är väldigt 

betydelsefullt. Hen menade att de kan prata hur mycket som helst om genus och 

bemötandet av pojkar och flickor men om de inte agerar på de sätt som de säger att de 

ska göra så spelar det ingen roll att de pratar om det heller. Hen menade att barnen 

kommer att se dem som förebilder och barnen gör inte som vuxna säger att de ska 

göra, de gör som de vuxna gör. Det går inte att säga till ett barn att de ska acceptera 

andra barn som går emot normen medan en själv hyser fördomar mot det som är 

normbrytande. Här påpekade informanten även att de borde filma sig själva mer under 

olika aktiviteter på förskolan för att se om de verkligen agerar som de tror att de gör, 

då dessa föreställningar om kön sitter djupt rotade.  

 

”Nej jag tror det där, om man säger, könsmönster, det sitter som lite i ryggraden på något sätt 

och ibland kanske man har svårt att acceptera någon annan förändring” (2).  

 

En annan informant (3) menade på att genustänket ska finnas med i allt de säger och 

allt de gör och hen nämner då bemötandet och barnens klädsel som exempel. Att 

barnen påverkas av hur och om de kommenterar klädsel eller utseende och att de 

påverkas av hur de bemöts i överlag. Hen menade att de måste försöka motverka 

könsnormer och inte förstärka dem och vara lyhörda för hur barnen uttrycker sig när 

det gäller vad olika kön kan och inte kan göra. Om de hör barn säga till exempel ”nej 

men det här kan inte flickor göra…” så är det ett jobb för arbetslaget att försöka 

motverka detta. Informanten berättade om upplevelser där hen hört sig själv säga 
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något olämpligt och hen menar även att det i sådana fall är viktigt att det åtminstone 

reflekteras över vad det var som blev fel.  

 

“Ibland kan man ju känna så här ”ah, nu, vill man bita av sig tungan” för man kan ju höra sig 

själv säga någon gång ibland och så är det att, men vad sa jag för någonting? men jag tänker 

då är det bra ändå om man tänker, som man tänker till. Vad sa jag? Så är det ju ändå ett steg 

att… man reagerar i alla fall att… man reflekterar” (3).  

 

Att tala om böckernas innehåll kan även vara ett sätt att utmana de rådande 

könsnormerna, detta är något som alla informanterna nuddade vid. En av 

informanterna (1) tog ett exempel om en superhjälte som skulle vara manligt kodad 

med mycket muskler och blå superhjältekläder och menade att de genom samtal kan 

utmana barnen att tänka kring denna superhjälte på ett annorlunda sätt. 

 

”… men oj, tänk om alla kläderna måste i tvätten och så nu finns det bara, superhjälten måste 

ha, de kläderna måste i tvätten så imorgon får superhjälten ha de och de kläderna och så är det 

några helt andra kläder som kanske är, inte vet jag, röda eller gröna eller någonting sådant 

och… färgen tog slut så han kunde inte måla sig i ansiktet. Tror du han kommer göra likadana 

saker då och hur, alltså att man på något sätt kanske utmanar i att tänka på ett annat sätt eller 

vad tror du, om superhjälten längtar efter sin mamma hur tror du den gör då?” (1).  

 

En av informanterna (1) menade att de utmanar det rådande könsnormerna hela tiden 

och ger som exempel att de läser böcker, till exempel de om prinsessor som är starka 

och slåss med drakar. Därefter diskuterar de innehållet med barnen. Hen upplevde att 

barnen idag är väldigt accepterande och inte ifrågasätter att flickor kan vara starka och 

pojkar kan vara känsliga. Det är naturligt för barnen att det är så och det finns en 

mycket större acceptans i samhället i stort menade informanten. En annan informant 

(3) lyfte också det här med att böcker kan utmana könsnormerna då de på förskolan 

måste vara kritisk till vilka böcker de väljer att läsa för barnen. Ibland kan det vara 

pojkar som är hjältar men det ska i sådana fall finnas böcker där det är flickor som är 

hjältar med. Än en gång lyfte informanterna vikten av att ha en mångfald när det 

gäller både böcker och miljön i förskolan. Ingen av informanterna tyckte att miljön 

eller böckerna ska göras könsneutrala utan de tyckte att det ska finnas lite av varje 

istället så att barnen kan välja precis vad de vill.  
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Jag frågade även informanterna om vilken kunskap de upplevde att förskollärare har 

om att arbeta med genus i förskolan och där uttryckte alla att de pratar väldigt mycket 

med varandra i arbetslagen om genus och att de ibland går på fortbildningar och 

föreläsningar i ämnet. De har olika erfarenheter när det gäller att studera genus i 

förskollärarutbildningen eftersom det har gått olika många år sedan de läste 

utbildningen. Någon hade lite genusdiskussioner under utbildningens gång medan 

någon annan inte hade något sådant över huvud taget. En informant (1) upplevde att 

synsätt och tankegångar kring genus ändras över tid, hela tiden när det gäller genus 

och att hen tycker att alla som är verksamma inom förskolan borde tänka mer på 

mångfald och genus och på något sätt försöka vidga begreppet. Hen menade att det är 

lätt att bli hemmablind då de kanske tycker att de arbetar bra med genus men vid 

närmare eftertanke så kanske det finns aspekter som de inte alls har tänkt på.  

 

”För precis som det är med så mycket annat så blir man ganska hemmablind och inne i sitt 

eget tankesätt även om man kanske läser litteratur litegrann och man har lite diskussioner så 

här så, så tror jag… att jag hoppas att det tas upp mycket på utbildningen, mycket mer än när 

jag gick utbildningen till exempel”(1).  

 

En informant (3) menade också att det är upp till var och en att förkovra sig inom 

området. Hen menade att det finns facktidningar som tipsar om vad som kan vara av 

intresse att läsa, att det finns artiklar och liknande som de kan ta del av. Kunskapen är 

det både och med, vissa har mer och vissa har mindre. En del brinner för det mer än 

andra menade informanten.  
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Diskussion och Analys 

I denna del jämförs tidigare forskning och litteratur med resultatet av intervjuerna jag 

genomfört. Inslag av egna reflektioner förekommer.  

 

Genus 

När informanterna talade om genus så talade de kring olika förhållningssätt till genus, 

de var väldigt eniga om att bemötandet har en stor betydelse för om arbetet med genus 

får goda resultat. Detta stämmer bra överens med den begreppsförklaring som är 

skriven i Statens offentliga utredning (SOU 2004:115), där de skriver att begreppet 

genus innefattar uppfostran, bemötande, idéer och handlingar som används i de 

förväntningar som finns gentemot de olika könen. Informanterna nämnde också att 

det är viktigt att de har en medvetenhet om hur de bemöter barnen vilket är något som 

även Svaleryd (2003) syftar till. Hon menar att förskollärares medvetenhet om egna 

föreställningar av manligt och kvinnligt är av relevans för hur förskollärarna sedan 

kan utmana eller förstärka de rådande könsnormerna. Läroplanen (Skolverket 2016) 

förstärker detta synsätt, vilket säger att förskollärares förväntningar och bemötande 

bidrar till att forma barnens syn på manligt och kvinnligt.  

 

Högläsning 

När det gäller högläsning så nämnde två av informanterna att de läser på en så kallad 

läsvila där barnen ska få möjlighet att vila samtidigt som de lyssnar på en bok. En 

tredje informant berättade att de inte använde sig av läsvila eftersom deras barn var så 

små att de sover under vilan. Hen betonade att när de läser för barnen är det 

högläsning även om det inte sker under en läsvila. Alla tre talade om läsvila som 

något som ingår eller är vanligt förekommande i barnens vardag. Damber m.fl.(2013)  

menar att det är vanligt förekommande att läsning för barnen inträffar en gång under 

dagen och det är oftast i anslutning till att barnen ska få vila, det är också vanligt att 

det inträffar efter lunch. Detta var något som en av informanterna bekräftade då hen 

berättade hur läsvilan brukar se ut på deras avdelning och att den oftast inträffar efter 

lunch. Vid ett senare tillfälle under intervjun nämnde informanten lite snabbt att de 

även läser under andra tillfällen under dagen då det är färre barn närvarande. En tredje 

informant talade också kring läsvilan och att de kan se olika ut beroende på 
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omständigheterna. Denna funderade även kring vilka situationer som räknas till 

högläsning. Informanten tog upp olika situationer med läsning exempelvis att läsa 

högt ur en kapitelbok där det inte finns några bilder att visa barnen eller att läsa en 

bok med bilder som kan visas för barnen. Därefter funderade hen kring om dessa 

situationer alla räknas som högläsning, vilket det enligt min uppfattning gör. 

Begreppet högläsning kan tydas som att förskollärare, tillsammans med barnen läser 

och kanske samtalar kring en eller flera böcker tillsammans.  

 

Syftet med att läsa för barnen kan enligt en informant variera beroende på om de ska 

arbeta med något särskilt och använda böcker som hjälp eller om de bara vill ha en 

lugn stund där barnen ska få möjlighet att lyssna och fantisera. Hen berättade att det 

oftast är barnen som väljer vilka böcker som ska läsas och då är syftet oftast att de ska 

få fantisera och leva sig in i berättelsen. Damber m.fl.(2013) skriver också om att det 

oftast är barnen som får välja böcker och de menar då att det oftast inte finns någon 

bakomliggande tanke i valet av bok. Det kan tänkas att det är svårt för förskollärare 

att ha en tanke med vilka böcker som läses under vilan om de inte bestämmer vilka 

böcker som ska läsas. Samtidigt kanske det kan vara av vikt att barnen får vara 

delaktiga och ha en åsikt om vilken berättelse de vill höra. Min tanke är att det kanske 

går att planera vilka sorts böcker som ska finnas tillgängliga för barnen att välja 

bland. Finns det någon mångfald eller är det oftast samma sorts böcker som erbjuds? 

En informant menade att syftet med högläsningen är att skapa en läsglädje och en 

stund tillsammans med barnen. Detta talar för ett tidigt läsintresse hos barnen vilket 

Damber m.fl. (2013) betonar är av vikt då det sätter grunden för barnens senare 

skriftspråksutveckling.  

 

De tre informanterna var alla positiva till att samtala kring böckerna med barnen. 

Någon talade mycket om att barnen var intresserade och gärna förde samtal och 

funderingar under tiden de läser. En annan informant menade att de brukar prata kring 

böckerna när de läser böcker som är till exempel väldigt könsstereotypiska. En tredje 

arbetar med barn som är så pass små att det blir mest samtal om olika djur och hur de 

låter. Kåreland (2005) menar att samtal som sker mellan vuxna och barn är ganska 

bristfällig och att den kan främjas genom dessa samtal kring böcker och dess innehåll.  
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Ingen av informanterna uppgav någon upplevelse av att något av könen är 

överrepresenterade när det gäller att få komma till tals under högläsningen. Inte heller 

hade de upplevt något sådant när det gäller hur barnen placerar sig när de ska läsa. En 

av informanterna uttryckte en tanke om att de borde filma sig själva i dessa 

situationer, exempelvis under högläsningen för att se om deras uppfattning om att alla 

kommer till tals stämmer. Detta kan tänkas vara ett bra knep för att synliggöra de 

möjligheter och förutsättningar barnen verkligen ges. I Läroplanen (skolverket 2016) 

står det skrivet att alla barn ska ges samma möjligheter och samma förutsättningar till 

att utveckla förmågor, intressen och de ska ges lika stort utrymme och inflytande i 

verksamheten oavsett kön. Min erfarenhet är dock att det brukar vara en svårighet för 

förskollärare att kunna avsätta tid till att filma sig själva och sedan reflektera över vad 

de ser. Odenbring (2014) menar att denna tid borde alla förskollärare få möjlighet att 

avsätta då de kan reflektera och synliggöra omedvetna föreställningar och handlingar.  

 

En av informanterna menade att de, i valet av böcker till barnen försöker att utgå från 

barnens intressen. Denna menade att de vill ha en mångfald av böcker så att de kan 

variera mellan sådant som barnen visat intresse för men också sådant som barnen inte 

visat intresse för. Detta för att öppna upp möjligheter för barnen att bli intresserade av 

något annat. En annan informant var inne på samma spår då det gäller att välja böcker 

utifrån barnens önskemål. Hen berättade att barnen ofta önskar böcker som kan räknas 

till det könsstereotypiska och att de då väljer att följa barnens intresse och lånar den 

typen av böcker, så försöker de läsa båda sorter. Att arbeta med genus utifrån barnens 

intressen, i detta fall i valet att utgå från barnens intressen vid lån av böcker, är ett 

arbetssätt som är vanligt förekommande på förskolor nu menar Odenbring (2014). Att 

utgå från barnens intressen kan tänkas vara en svårighet i sig då det är många barn 

och förskollärarna behöver vara lyhörda för att följa varje barns intresse. Samtidigt 

kan jag tänka att det kan vara ett arbetssätt som är tillåtande för att se barnen utifrån 

personligheter och inte utifrån kön.  

 

Två av informanterna berättade att de brukar ta med sig några barn och åka till 

biblioteket för att låna böcker till respektive avdelning på förskolan. En av dem 

berättade att barnbibliotekarier brukar plocka ihop bokpåsar till dem och hen anser att 

det brukar vara bra böcker i påsarna. Dock kunde hen se ett problem i att barnen som 

följer med lånar böcker som de vuxna inte hinner titta igenom innan de hamnar på en 
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högläsningssituation. Att barnen väljer böcker som informanterna inte hinner titta 

igenom innan de läses för barnen tyder på det som Damber m.fl. (2013) kom fram till 

i sin studie om att barnen oftast väljer vilken bok som ska läsas och att det då ofta inte 

finns någon bakomliggande tanke med att läsa just den boken. Det kan ändå tänkas att 

en tanke med detta är att barnen får känna sig delaktiga då de får välja bok. När 

Damber m.fl.(2013) skriver om både läsvila och att barnen får välja vilka böcker som 

ska läsas, kan det tolkas som att de är kritiska till att ha läsvila som en rutinsituation 

där syftet är att bringa en lugn stund. Jag kan tycka att det inte nödvändigtvis behöver 

vara negativt att ha en läsvila under dagen på förskolan men självklart ska det finnas 

ett djupare syfte bakom det. Jag tycker att det är viktigt att förskollärarna vet precis 

vilka böcker som finns och vad som erbjuds barnen. Böckernas innehåll och handling 

ska analyseras utifrån olika perspektiv exempelvis genus.  

 

Jag frågade informanterna hur de tror att barnen kan påverkas av böckernas innehåll, 

om de tror att de påverkas överhuvudtaget. Jag förtydligade frågan genom att säga att 

det jag var mest intresserad av var hur de upplever att barnen påverkas av de 

könsnormer som oftast präglar barnböckerna. Två av informanterna som talat mest 

om att de inte tycker att något ska tas bort menade att det finns böcker där 

karaktärerna inte nödvändigtvis behöver vara en han eller hon. De kan också välja att 

inte nämna könet på karaktärerna. Eidevald (2011) menar att risken med att det oftast 

är manliga huvudroller och kvinnliga biroller i böckerna är att barnen lär sig att det är 

det manliga som värderas högre än det kvinnliga. Han menar att de stereotypa 

könsrollerna upprätthålls via böcker så väl som förskollärarnas bemötande.  

Vidare menade en informant att barnen inte tar åt sig av den grad att de börjar leka 

utifrån böckerna. Hen menade att när de dramatiserar något i förskolan så börjar 

barnen leka utifrån dramatiseringen men detta händer inte när de läser böcker. En 

annan informant menade att bilderna i böckerna är viktiga för de barn som inte talar 

svenska så bra, så att de kan hänga med i böckerna bättre. En tredje informant 

berättade att barnen ofta fastnar för en viss bok och vill höra den flera gånger. Hen 

menade att de så klart påverkas av en berättelse de får höra så många gånger om och 

om igen. I alla tre intervjuer övergick frågan i en diskussion om huruvida det håller på 

att ske en förändring när det gäller dessa traditionella könsnormer i böcker och i 

överlag i samhället. De upplevde att utbudet är mycket större nu än förut och de 

trodde att det kommer bli mer och mer blandat med manliga och kvinnliga 
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huvudroller. De menade också att det finns fler böcker nu som handlar om kvinnliga 

huvudkaraktärer med manligt kodade egenskaper och tvärtom. Detta är något som 

Eidevald (2011) håller med om då han skriver att han upplever att det blir mer och 

mer vanligt med kvinnliga programledare och huvudroller. Även att egenskaperna hos 

karaktärerna inte är lika uppdelade utifrån könsnormer. Han menar att nya normer 

håller på att skapas. Några konkreta svar på hur de upplever att barnen påverkas av 

böckernas innehåll får jag inte utan svaret från alla tre informanter är väldigt lika då 

de kommer in på uppdelningen av ”manligt” och ”kvinnligt” i böckerna.  

 

Förhållningssätt 

När informanterna talade om genus så talade de mestadels om förskollärares 

bemötande. Två av informanterna belyste särskilt bemötande när det gäller barnens 

klädsel eller utseende. De vill undvika att fälla kommentarer som beskriver barnen 

som söta och vackra. Men detta kan vara svårt enligt en informant eftersom de kan se 

att barnen verkligen vill att de ska kommentera något när de kommer med sina nya 

kläder. Ena informanten menade att det oftast är flickor som får dessa kommentarer 

och att det leder till att flickorna objektifieras. Eidevald (2011) nämner att det är 

vanligt förekommande hos förskollärare att tala om just detta med barnens klädsel och 

utseende, att de ofta menar att de vill undvika ord som söt och vacker eftersom det är 

ord som kan bidra till att objektifiera barnen.  

 

Informanterna talade mycket om att de inte tycker att något ska plockas bort när det 

gäller arbetet med genus. De tyckte istället att det ska finnas en mångfald både när det 

gäller leksaker och när det gäller böcker i förskolan. En informant uttryckte att det 

kan finnas till exempel böcker som är könsstereotypiska men det ska finnas ett stort 

spann emellan också. Det kan tolkas som att det kan finnas könsstereotypiska böcker 

men det ska även finnas böcker som är könsöverskridande. Informanterna har alltså 

inte valt att använda sig av att arbeta med könsneutralitet. Inte heller det 

kompensatoriska arbetssättet stämmer helt in med det sätt informanterna beskriver sitt 

arbete på. De väljer att ha kvar böcker som är könsstereotypiska men jag uppfattar det 

inte som att de försöker träna barnen på att vara det motsatta jämfört med vad de 

förväntas vara, vilket det kompensatoriska syftar till. De talade mycket om att utgå 

från barnens intressen och kanske är det så att om de vill göra den tanken möjlig så 
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måste det finnas en stor valmöjlighet för barnen så att de verkligen kan välja det som 

intresserar dem.  

 

Wahlström (2003) menar att om det fanns lika många böcker där 

huvudrollsinnehavaren var kvinnlig så skulle det inte vara något problem att det i 

vissa böcker var manliga huvudrollsinnehavare. Men när det är samma typ av sagor 

som dominerar och berättas om och om igen så kan det sätta spår hos barnen. Detta 

går då ihop med det som en av informanterna förmedlade då hen uttryckte att det ska 

finnas lika mycket av varje. Svaleryd (2003) förstärker synsättet om att det är viktigt 

att det finns variationer i böckerna då hon skriver att de erfarenheter barnen får genom 

att lyssna på böcker kan göra tysta överenskommelser om vilket sätt som är lämpligt 

för pojkar respektive flickor att vara.  

 

En informant menade att förskollärares syn på genus påverkar barnen i den mån att 

barnen ser hur vuxna agerar och tar sedan efter det beteendet. Hen menade att det inte 

spelar någon roll att de pratar mycket om genus om de sedan inte genomför 

genusarbetet eftersom barnen inte gör som vuxna säger, de gör som vuxna gör. Dolk 

(2013) menar att läroplanens värdegrund bygger på en idé om överföring. Att det är 

precis som informanten utryckte, vuxnas ansvar att överföra goda värderingar till 

barnen så att de lär sig att agera på jämställda, jämlika och demokratiska sätt. 

Informanten menade också att de rådande könsnormerna sitter djupt rotade och det 

kan därför vara bra att filma sig själv för att verkligen se om det förhållningssätt som 

förespråkas används. En annan informant sa att genustänket måste finnas med i allt de 

säger och gör men att de ibland misslyckas och säger något som kanske inte är fullt 

lämpligt. Hen menade då att det är viktigt att det uppmärksammas och reflekteras 

över. Själv kan jag tänka att reflektion kan vara ett mycket användbart verktyg för att 

synliggöra sitt eget förhållningssätt och agerande. Kanske är det ett steg till att 

synliggöra de värden förskollärare överför till barnen. Jag upplever dock att detta är 

en typ av reflektion som inte används ofta i förskolan, kanske kan det vara 

tidsåtgången som är ett hinder även i detta fall.   

 

När det gäller vilken kunskap informanterna upplevde att förskollärare har om genus 

svarade en informant att det nog är olika, hen menade att förskollärare har studerat 

genus olika mycket då vissa kanske inte läste något om genus då de gick 
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förskollärarutbildningen. Men alla informanter betonade att de brukar diskutera ämnet 

väldigt frekvent i arbetslagen och att de går på fortbildningar då och då. En informant 

uttryckte att det är lätt att bli hemmablind i arbetet med genus såväl som i arbeten 

med andra ämnen i förskolan. Hen menade att de kanske tycker att de är 

genusmedvetna och arbetar bra men vid närmare eftertanke kanske det inte alls 

fungerar som de först trodde. SOU (2004:115) beskriver detta som att det är svårt att 

identifiera ett beteende hos sig själv där det görs skillnader på barnen utifrån kön. Där 

står det också att det måste kunna ställas krav på att förskollärare får tillgång till den 

vidareutbildning som behövs för att de ska kunna genomföra arbetet. En informant 

uttryckte en tanke om att de borde filma sig själva för att se hur de verkligen förhåller 

sig och det kan tolkas som att de inte faktiskt har filmat sig själva innan. En tanke är 

då att möjligheten finns att informanterna upplever att de arbetar bra med genus men 

att de egentligen inte har satt av tid för att undersöka om arbetet verkligen fungerar 

som de förespråkar. Informanterna talade mycket om hur de skulle kunna arbeta med 

högläsning ur genusperspektiv men de nämner inte så många konkreta beskrivningar 

på hur de faktiskt gör. Det kan då funderas lite kring Eidevalds (2011) beskrivning om 

hur förskollärare ofta svarar på frågan om hur de arbetar med genus genom att 

beskriva hur de önskar att arbetet skulle genomföras och kanske inte hur det faktiskt 

genomförs. Jag upplever att informanterna har funderat en del kring genus i förskolan 

och om de arbetar på det sätt de beskriver så är det en bra början. Ett problem med 

resultatet av denna studie och denna fråga specifikt är att jag gjort intervjuer där 

informanterna berättar hur de tänker och vilka uppfattningar de har men för att få ett 

bredare resultat skulle det vara bra att komplettera med observationer för att se om 

informanternas verkliga arbete överensstämmer med deras tankar om hur de vill att 

det ska fungera.  

Metoddiskussion 

Med tanke på den tid jag hade till förfogande under arbetet med denna studie så 

kändes valet av intervju som metod bra eftersom jag kunde fråga informanterna och få 

svar som var relevanta för studiens syfte. En nackdel var dock att jag inte var någon 

van intervjuperson och även om jag övade innan intervjuerna så kunde jag märka att 

jag på vissa frågor inte fick riktigt så uttömmande svar som jag hade önskat. Detta var 

något som hade kunnat åtgärdas om jag hade mer erfarenhet av att föra intervjuer och 

verkligen vara lyhörd för vad informanterna säger så att följdfrågor kan ställas. Min 
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ringa erfarenhet innebar att jag, som Johansson, Svedner (2010) menar, ibland hade 

lite svårt att lyssna fullt ut på vad som sades istället för att fundera kring vilken nästa 

fråga skulle bli. Jag tror att med mer erfarenhet hade jag kunnat få mer konkreta och 

uttömmande svar.  

 

Planeringen inför de olika intervjuerna blev inte lika varandra och det kan då grunnas 

kring hur detta möjligtvis kunnat påverka intervjuerna. En informant var medveten 

om ämnet intervjun skulle behandla men hade inte förberett sig mer än så. En annan 

informant bad om att få ta del av intervjuguiden för att kunna förbereda sig inför 

intervjun med motiveringen att det skulle gå snabbare. En tredje informant ställde 

spontant upp på intervju och hade endast läst missivbrevet innan. En svårighet med 

just intervjuer som metod är att förskollärarna som blir intervjuade kan ge svar som 

de tror att jag vill höra men de kanske inte stämmer överens med hur det verkligen är. 

Risken när informanterna är förberedda är att de ”läser på” och förbereder svar som 

låter bra utifrån förskollärares och förskolans pedagogiska uppdrag. Detta är något 

som Löfdahl m.fl. (2014) menar kan hända om frågorna i intervjuguiden inte är 

tillräckligt öppna men samtidigt konkreta. Jag upplevde att informanterna ibland 

kunde ge svar som inte var särskilt konkreta och ibland svävade de iväg och talade om 

annat. Det var dock inte omöjligt att då ställa följdfrågor utifrån den ursprungliga 

frågan och på så vis komma tillbaka till ämnet igen. Många av informanternas svar 

kunde dock tolkas som svar på hur de tycker att deras arbete ska fungera. 

Informanternas svar, förberedda eller inte, påverkar studiens resultat och det blir då en 

svaghet i studien om informanterna inte uttrycker egna tankar utan rättar sig efter vad 

de tror att jag vill höra. Framtida studier skulle kunna innefatta både intervjuer och 

observationer då det kan möjliggöra att få ta del av både hur förskollärarna tänker att 

de arbetar och vill arbeta, men också hur de faktiskt gör i praktiken. Detta var min 

tanke i början men jag kände sedan att tiden inte riktigt räckte till för att hinna 

använda mig av båda metoderna. Detta bekräftades sedan när jag insåg hur 

tidskrävande det är att få tag på förskollärare som är villiga eller hade tid att vara med 

i studien. En annan nackdel med intervju som metod är att det kräver att 

informanterna kan avsätta tid från verksamheten. Detta blir också en svaghet i studien 

då jag fått ta den av informanternas tankar och erfarenheter men jag vet inte om de 

överensstämmer med deras verkliga arbete i förskolan.   
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Slutsats 

Min slutsats i denna studie är att högläsning på förskolan jag besökt oftast sker under 

en läsvila där barnen får sitta som de vill och oftast väljer barnen vilka böcker som 

ska läsas. Detta kan medföra att det inte finns någon djupare tanke bakom valet av 

böcker till barnen. Informanterna arbetade inte könsneutralt då de inte ville plocka 

bort något könsstereotypt material utan hellre erbjuda barnen en mångfald. Deras 

förhållningssätt liknade heller inte det kompensatoriska arbetssättet då det syftar till 

att träna barnen på det som de inte förväntas kunna utifrån kön. Informanterna väljer 

istället att utgå från barnens intresse och menade att de läser böcker som är 

könsstereotypa för barnen inte innebär något problem då de kan utmana könsrollerna 

genom att ha en mångfald av böcker och exempelvis inte alltid nämna könet på 

karaktärerna i böckerna. Informanternas uppfattningar om genus handlade i överlag 

om vikten av förskollärares bemötande gentemot barnen. När de resonerade kring 

genus i barnlitteraturen så talade de även om att de rådande könsnormerna håller på 

att ändras och de upplevde att det finns mycket fler böcker som utmanar könsrollerna 

nu än vad det gjort förut. 

  



 31 

Referenslista 

Damber Ulla; Nilsson, Jan och Ohlsson, Camilla. 2013. Litteraturläsning i förskolan. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Dolk, Klara. 2013. Bångstyriga barn: makt, normer och delaktighet i förskolan. 

Stockholm: Ordfront förlag. 

 

Eidevald, Christian. 2009. Det finns inga tjejbestämmare: att förstå kön som position i 

förskolans vardagsrutiner och lek. (Doktorsavhandling, school of education). 

Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation. 

 

Eidevald, Christian. 2011. Anna bråkar: att göra jämställdhet i förskolan. Stockholm: 

Liber. 

 

Johansson, Bo; Svedner, Per- Olov. 2010. Examensarbete i lärarutbildningen. 5.uppl. 

Uppsala: Kunskapsföretaget. 

 

Kåreland, Lena. 2005. Modig och stark – eller ligga lågt: Skönlitteratur och genus i 

skola och förskola. Stockholm: Natur och kultur.  

 

Löfdahl, Annica; Hjalmarsson, Maria och Franzén, Karin. 2014. Förskollärarens 

metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber. 

 

Odenbring, Ylva. 2014. Barns könade vardag: om (o)jämställdhet i förskola, 

förskoleklass och skola. Stockholm: Liber. 

 

Simonsson, Maria. 2006. Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan. Linköping: 

Linköpings Universitet.  

 

Skolverket. 2016. Läroplan för förskolan Lpfö 98. Rev. 2016. Stockholm. Elanders 

Sverige. 

 



 32 

SOU 2004:115. Den könade förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i 

förskolans pedagogiska arbete. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

 

SOU 2010:99. Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap 

och utveckling i skolan. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

 

Svaleryd, Kajsa. 2003. Genuspedagogik: en tanke- och handlingsbok för arbete med 

barn och unga. Stockholm: Liber.  

 

Tallberg Broman, Ingegerd. 2002. Pedagogiskt arbete och kön. Med historiska och 

nutida exempel. Lund: Studentlitteratur.  

 

Vetenskapsrådet. 2017. God forskningssed. Hämtad 18.11.2017 från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/   

 

Wahlström, Kajsa. 2003. Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i 

praktiken. Kristianstad: Sveriges utbildningsradio UR. 

 

  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


 33 

Bilaga 1 – Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Linda Johansson och är förskollärarstudent på Umeå Universitet. Jag går 

sista terminen och har nu startat upp mitt examensarbete.  

Syftet med min studie är att utveckla kunskap om förskollärares förhållningssätt och 

uppfattning vad gäller genus vid högläsning.  

 

I läroplanen för förskolan går det att läsa om att förskollärare ska arbeta för att 

motverka rådande könsnormer. För att göra detta tror jag att det är viktigt att 

reflektera över sitt eget förhållningssätt och vad man vill förmedla till barnen. Som 

förskollärare har man en stor möjlighet att antingen bevara det förlegade 

genussystemet eller att omvandla det.  

 

I genomförandet av denna studie kommer jag att använda mig av intervjuer där fokus 

kommer att ligga på förskollärares uppfattning om hur genus kan användas vid 

högläsning för barnen.  

 

Jag kommer att ha de forskningsetiska kraven i beaktning under studiens gång vilket 

innebär att din medverkan i studien är frivillig och du kan välja att avbryta ditt 

deltagande när som helst. Din identitet kommer inte avslöjas och materialet kommer 

endast att användas i forskningssyfte.  

 

 

 

 

  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Linda Johansson 

XXXX@hotmail.com  

XXX-XXXXXXX 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta om hur en situation med högläsning för barnen kan se ut på just din 

avdelning? 

 

2. Vad är syftet med högläsningen? 

  

3. Hur tänker du kring genus vid utformning av högläsningen? 

 

4. På vilket sätt tror du att barnen påverkas av innehållet i böckerna? 

 

5. På vilket sätt tror du att könsnormer kan påverka barnens lärande? 

 

6. Hur skulle man kunna gå tillväga för att utmana de rådande könsnormerna med 

hjälp av högläsning? 

 

7. Vilken kunskap upplever du att förskollärare har om arbetet med genus? 

 


