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Sammanfattning 
Förskolan har i uppdrag att aktivt arbeta för en jämställd verksamhet där alla barn får 

möjligheter att utveckla sin egen individ oberoende av könsuppfattningar. I läroplanen 

för förskolan skrivs också att barn ska få chans att ta till sig barnböcker och dess 

innehåll, uttrycka sig och utmana sitt tänkande (Skolverket, 2018). Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka hur förskollärare och barnskötare tänker och agerar 

utifrån ämnen som genus, normer och jämställdhet i relation till arbete med barnböcker 

för att motverka traditionella könsroller.  

 

De teoretiska utgångspunkterna vi använt oss av är Hirdman och Hardings genusteorier. 

Vi har använt oss av en kvalitativ ansats där vi har genomfört semistrukturerade 

intervjuer med tio förskollärare och barnskötare fördelade på två förskolor. Fokus var 

att synliggöra hur de tänker kring genus, normer, jämställdhet och barnböcker. En 

inventering av barnböcker utfördes på respektive förskola för att synliggöra 

verksamheternas variation av barnböcker. Resultatet av inventeringen redovisas i 

resultatavsnittet. En kvalitativ innehållsanalys har genomförts. Den resulterade i sex 

kategorier där pedagogernas tankar kring centrala aspekter i förhållande till arbetet med 

genus, normer och jämställdhet avseende barnböcker framkommer.  
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Förord 

3,5 år har gått sedan denna utbildning startade. Det här examensarbetet är slutet på en 

era. Från vår tid på Högskolan i Gävle tar vi med oss starka vänskapsband, lärdomar 

från kloka lärare och kunskapen om att detta är det viktigaste yrket i världen där vi står 

rakryggade.  

 

Vi vill rikta ett varmt tack till de förskollärare och barnskötare som deltagit i vår 

undersökning, utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna undersökning. 

Under intervjuerna skapades för oss nya perspektiv och tankesätt som vi kommer bära 

med oss och använda i vår kommande roll som stolta förskollärare. 

 

Vi vill även varmt tacka dig Tobias. Du har väglett oss under denna process, med din 

kunskap, motivation och konstruktiva kritik samt svarat på våra oändliga frågor. Utan 

dig hade detta inte varit möjligt.  

 

Till sist vill vi tacka våra familjer och vänner. Som under vår utbildning givit kärlek, råd 

och tips samt varit närvarande för oss. Trots att vi under de senaste månaderna har varit 

i vår bubbla av stress där inget annat har existerat än detta arbete har ni stöttat och 

funnits här för oss.    

 

December, Gävle 2019 

Frida Nordström & Maria Sandén  
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Inledning  

Vi växte upp under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal och har djupt rotade könsbeteenden 

från situationer i barn- och ungdomen som präglat oss som individer. Tydliga exempel 

är att lärarna främjade ”duktig flicka”- beteendet redan i lågstadiet, genom att 

favorisera, göra oss till hjälpfröknar och låta oss ta ansvar för pojkarnas beteende. Vi 

fick även lära oss av vuxna och samhället att utseendet var en viktig aspekt för att bli 

accepterad som flicka och för att duga åt pojkarna. Böcker har haft en central roll för 

oss båda under barndomen. Intresset kring barnböcker har vuxit sig starkare genom 

uppväxten och utbildningen. Men vad bär vi egentligen med oss från den litteratur vi 

exponerades för som var i samklang med värderingarna för vår tid? Barnböcker 

framhålls som en viktig aspekt för barns uppfostran, eftersom barn efterliknar böckernas 

innehåll (Jönsson, 2016). Nedan följer några exempel som dock visar på könsstereotypt 

innehåll vilket kan förmedla ett snedvridet budskap till de barn som tar del av dessa 

barnböcker. Disneyprinsessan Ariel 16 år, som ger upp sitt liv för en man (Walt Disney 

Company, 1990a); Snövit 14 år bosätter sig och tillgodoser sju mäns behov istället för 

att stå upp för sig själv (Walt Disney Company, 1990b); Mulan 16 år måste leva upp till 

vissa kriterier som kvinna för att duga åt en man (Walt Disney Company, 1998); 

Lejonet Simba uppfostras till att bli en ledare som inte tillåts visa känslor (Walt Disney 

Company, 1994). Peter Pan gestaltas som en busig pojke som ska klara sig på egen hand 

utan någon förebild, han är även ledare och förebild för andra yngre pojkar (Walt 

Disney Productions, 1974). Hunden Lufsen är en gatuhund som gestaltas utifrån 

machokulturen där han är en ledare som inte anse sig behöva någon annan (Walt Disney 

Productions, 1984). Det skulle kunna finnas en koppling mellan ”duktig flicka” -

syndromet och machokulturen som vi vuxit upp i och hur dessa karaktärer gestaltats. 

Barnböckernas innehåll förändras successivt med samhällets utveckling men 

könsrollerna lever kvar. Barnböcker kan vara en utgångspunkt för arbetet med att 

motverka traditionella könsroller i förskolans verksamhet och öka jämställdheten för 

kommande generation, eftersom barnen får chans att utveckla en förståelse för sin 

omvärld (Fast, 2016).  

 

”Nästa station: en jämlik värld” (Hallbäck, personlig kommunikation, 29 augusti 2019). 

Detta citat kommer från Jessica Hallbäck som är skribent, konstnär och kreatör. Citatet 

kan uppfattas som att samhället är på väg mot en jämlik värld men att det är en bit kvar. 

På motsvarande sätt belyser Skolverket (2018) att traditionella könsroller ska motverkas 

i förskoleverksamheten. Barn ska oberoende av könstillhörighet ges förutsättningar till 

att forma sina egna liv. Dock växer barn än idag upp med traditionella värderingar 

angående kön (Svaleryd, 2002). ”Nio av tio unga upplever förväntningar på hur de ska 

vara utifrån kön” (Män för jämställdhet, u.å). Detta visar att det krävs en förändring i 

samhället och förskolan kan bidra till motverkandet av traditionella könsroller. 

Förändring sker inte över en natt, därav blir arbetet i förskolan desto viktigare. Trots 

detta uppfattas Sverige som ett av världens mest jämställda länder. 2006 beslutade 

riksdagen att ta fram sex jämställdhetsdelmål som bör efterlevas. Målen är En jämn 

fördelning av makt och inflytande, Ekonomisk jämställdhet, Jämställd utbildning, Jämn 
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fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, Jämställd hälsa samt Mäns våld 

mot kvinnor ska upphöra (Jämställdhetsmyndigheten, u.å). Människorättsaktivisten, 

feministen, kolumnisten och juriststudenten Linnéa Claeson tydliggör att dessa mål inte 

är uppnådda på sina föreläsningar om jämställdhet (Personlig kommunikation, 18 

september 2018 och 14 september 2019). Hon radar upp de sex målen och frågar 

åhörarna om dessa är uppnådda, majoriteten av åhörarna är övertygade om att dessa mål 

inte är det. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB, 2018) stämmer detta. För att uppnå 

jämställdhetsdelmålen krävs det att könsstereotypa beteenden ändras, beteenden som 

blir invanda redan när barnet börjar bilda sig egna uppfattningar (Kim, 2016a; 2016b). 

Genom interaktion med andra utvecklar barn föreställningar kring hur de förväntas 

agera (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Dessa förväntningar är ofta 

könsstereotypa. Till exempel förväntas män leva upp till den rådande machokulturen för 

att passa in med andra män. ”Forskning visar att våld hör nära samman med 

maskulinitetsnormer, att män förväntas att kunna använda sig av våld och att våld kan 

vara ett sätt att få status som man” (Statens offentliga utredningar, 2015:55; hädanefter 

SOU). Kvinnor förväntas vara förstående, förlåtande, omhändertagande, det vill säga 

psykiskt starka. Detta eftersom män anses vara dominerande med högre IQ än kvinnor 

(Hirdman, 2007). Kvinnor å andra sidan har högre EQ, det vill säga emotionell 

intelligens (Hirdman, 2007).  

 

Centrala begrepp 

Under denna rubrik klargörs vad några olika begrepp som vi kommer använda oss av 

genomgående i arbetet innebär.  

 

Genus som begrepp innebär det sociala könet som individer blir tilldelade av samhällets 

föreställningar kring manligt respektive kvinnligt, där det finns oskrivna regler hur 

kvinnor respektive män bör vara (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2017; Eidevald, 

2011; Harding, 1987; Hedlin, 2006; Hirdman, 1988, 2007; Odenbring, 2014b; Svaleryd, 

2002; Wedin, 2014).  

Norm innebär de oskrivna regler som finns i samhället, det som klassificeras som 

normalt och det riktiga, till exempel mannen (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2017; 

Harding, 1987; Hedlin, 2006; Hirdman, 1988, 2007; Wedin, 2014).  

Normbrytande/normkritisk omfattar det som bryter mot normen och avviker från det 

normala och förväntade. Enligt Wedin (2014) kan detta förklaras med exemplet att en 

pojke inte agerar som en pojke förväntas agera.  

Traditionella könsroller/könsstereotyp är karaktärsdrag som avser de förväntningar som 

är typiska för flickor respektive pojkar, såsom beteende, utseende samt värderingar 

(Andersson Tengnér & Heikkilä, 2017; Harding, 1987; Hedlin, 2006; Hirdman, 1988, 

2007; Wedin, 2014). 

Könsföreställningar/könsuppfattningar och Könsnorm/könsmönster är begrepp som 

förklarar normer utifrån kön och att det tillkommer förväntningar på hur flickor 

respektive pojkar ska agera utifrån kön (Wedin, 2014). 
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Jämställdhet står för förutsättningar som innebär att både kvinnor och män har samma 

skyldigheter, rättigheter samt möjligheter (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2017; 

Hedlin, 2006; Odenbring, 2014b; Wedin, 2014). 

 

Bakgrund till jämställdhet 

Mellan 18 - 20 veckor in i fostrets liv går det att avgöra vilket kön det får (Vårdguiden, 

u.å). Enligt Svaleryd (2002) får det kommande barnet redan vid födelsen förväntningar 

på sig för hur hen sedan ska leva sitt liv. Hon menar att många barn blir 

könsidentifierade redan som foster. Barnkonventionen (FN, 2009) belyser att barn har 

rätt till sin egen identitet samt rätt att besparas ifrån kränkningar. Genom att 

könsidentifiera barn utifrån samhällets normer finns det en risk att deras rätt att utveckla 

en egen identitet och därmed att vara sig själv tas bort (Svaleryd, 2002). Även 

Skolverket (2018) pekar på vikten av att varje barn behandlas med respekt. Skolverket 

menar också att pedagogernas1 förhållningssätt ska präglas av att barnen upplever sig 

själva som en tillgång i gruppen där de även utvecklar kunskap om de grundläggande 

värden samhället vilar på samt vilka skyldigheter och rättigheter de har. SOU 

(2004:115) lyfter fram vikten av de värderingar de verksamma i förskolan förmedlar till 

barnen. Detta kan vara betydelsefullt för barnen då de tillbringar större delen av sina 

första år i förskolans verksamhet (Sommer, 2005). 

 

Vi har under dessa tre år på Högskolan i Gävle, mellan 2016 och 2019, utvecklat en 

större medvetenhet kring jämställdhet, normer, genus och liknande begrepp. Att som 

vuxen se sig själv som en förebild för barnen vi möter, anser vi är ett viktigt och stort 

ansvar i rollen som förskollärare. Skolverket (2018) anför vikten av att alla vuxna i 

förskolans verksamhet är betydelsefulla förebilder för barnen. Även Andersson Tengnér 

och Heikkilä (2017) hävdar att vuxna är förebilder för barn. Med detta menar de att 

vuxnas förhållningssätt och värderingar har inverkan på barnen. Wedin (2014) menar 

dock att förskolan är en plats där traditionella könsroller fortfarande skapas. Det är en 

lång process att bryta invanda arbetssätt och Andersson Tengnér & Heikkilä, (2017) 

menar att det skall dröja innan detta är åtgärdat, det vill säga jämställt. Som vi tar upp i 

inledningen belyser Skolverket (2018) dock att förskolan aktivt ska arbeta för att 

motverka traditionella könsroller samt främja arbetet för en jämställd verksamhet. Som 

vi också tog upp i inledningen, påpekar Svaleryd (2002) att barn fortfarande växer upp 

med traditionella värderingar. Därför måste detta ämne diskuteras och forskas mer kring 

för att en jämställd förskola ska uppnås. Den kände läraren och influeraren Daniel 

Ekmark arbetar aktivt med jämställdhet samt att motverka stereotypa beteenden. Han 

säger att ”Förebilder kommer inte med kön. De kommer med värderingar” (Ekmark, 

personlig kommunikation, 22 mars 2019). Detta kan anammas i förskolans verksamhet 

om citatet förstås som att barn får värderingar av de verksamma pedagogerna, 

oberoende av deras kön.  

 
1 I förskolans verksamhet arbetar förskollärare, barnskötare samt outbildade. I detta arbete kommer vi 

använda beteckningen pedagog genomgående. Med detta menar vi förskollärare och barnskötare (se 

Dalgren, 2017).  
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Barnböcker och jämställdhet 

Eidevald (2011) menar att olika föremål som till exempel leksaker, böcker och filmer 

kan ha en inverkan på barnens utveckling av normer och värden. Nikolajeva (2017) 

belyser vikten av barnböckers bidrag till lärande, identitetsskapande och utveckling. 

Hon menar att genom barnböcker bildar sig barn en uppfattning om etiska värderingar 

och sociala färdigheter. Enligt Nikolajeva (2017) är barnböcker ett bidrag till 

kulturarvet. Elsa Beskows böcker kan därför uppfattas som en del av vårt kulturarv. 

Dessa böcker har dock ofta ett förlegat sätt att se på könsmönster. Ett exempel är 

Tomtebobarnen, där mamman tillsammans med döttrarna sköter hem och hushåll, 

medan pappan framstår som stark och familjens överhuvud samt efterföljs av sönerna. 

Klyftan mellan kvinnor och män var självklart för 100 år sedan (Hirdman, 2007). Vår 

generation är uppvuxna med de värderingar som synliggörs i Elsa Beskows bilder och 

text där kvinnor och män porträtteras utifrån den dåtida men även nutida normen. Detta 

anser vi har fått konsekvenser då samhället fortfarande till viss del efterlever uråldriga 

könsmönster. Detta är även något som Hedlin (2006) belyser då hon menar att Sverige 

fortfarande är ett land där kvinnor är underordnade män och könen har olika roller.  

 

Nikolajeva (2017) beskriver de aspekter som barnböcker bidrar med. Till exempel att 

barnboken är ett verktyg för att fostra dagens generation och motverka rådande 

samhällsstrukturer. Likaså hävdar Jönsson (2016) att läsning med barn är en social 

handling där demokratifrågor kan bli centrala i att skapa en förståelse av världen som vi 

vill att den ska vara. Barnböcker som är normbrytande kan bidra till att könsstereotyper 

motverkas samt skapar en acceptans där alla har rätt att vara sig själva (Kåreland, 2016). 

Exempel på en barnbok som bryter mot normen är Konrads klänning (Mendel-Hartvig, 

2014) där en pojke använder klänning och därmed bryter normen om hur en pojke ska 

klä sig. Ett annat exempel är Jösta och Johan (Skåhlberg & Vintrafors, 2017) som 

handlar om två manliga giraffer som adopterar ett barn och därmed bryter mot normen 

om kärnfamiljen.  

 

                
Bilden till vänster: Konrads klänning, författad av Åsa Mendel-Hartvig, illustrerad av Caroline Röstlund 

och utgiven av OLIKA förlag. Bilden till höger: Jösta och Johan, författad av Anette Skåhlberg och 

Katarina Vintrafors, illustrerad av Katarina Vintrafors och utgiven av Sagolikt Bokförlag.  
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Wedin (2014) hävdar att jämställdhet endast kan råda då kvinnor och män har lika 

mycket inverkan i samhällets uppbyggnad och lika stor chans att påverka sina egna liv. 

Som tidigare nämnts menar Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) att pedagogernas 

förhållningsätt och värderingar har en central betydelse i och med att barnen påverkas 

av dessa. De menar att jämställdhet utvecklas i sammanhang där barn får tillgång till ett 

medvetet förhållningsätt präglat av omsorg och trygghet. Som Astrid Lindgren har sagt 

”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig 

själv” (Astrid Lindgren Company, u.å). 

 

Teoretiska utgångspunkter  

Som utgångspunkt i detta arbete kommer vi använda oss av Hirdmans och Hardings 

genusteorier. Dessa förklaras nedan.  

Hirdmans genusteori 

Hirdman, född 1943 i Stockholm, kom tidigt att intressera sig för kvinnoförtryck, det 

vill säga kvinnans underordning i det patriarkala samhället där mannen har makten 

(Hirdman, 2015). Hirdman är professor i kvinnohistoria och var en av de första som 

ägnade sig åt kvinnoforskning. 1988 introducerade hon begreppet genus för svenska 

folket (Hirdman, 1995, 2015). Hirdman (1988) beskriver genusbegreppet som socialt 

kön. Med detta menar hon att människan blir tilldelad ett kön utifrån samhällets 

föreställningar om kvinnligt respektive manligt. Hon visar på två logiker utifrån 

genussystemet. Den ena är dikotomi, som innebär att könen bör skiljas. Den andra är 

hierarki som avser att mannen är det dominerande könet (Hirdman, 1988). Genus som 

begrepp innebär att tänka vi och dem. Mannen är det normala, den riktiga människan där 

kvinnan inte har något eget syfte annat än att tillfredsställa mannen i olika avseenden. 

Detta gör kvinnan till underordnad mannen (Hirdman, 1988, 1992, 1995, 2001, 2007). 

Genus är oskrivna regler som upprätthålls av de män och kvinnor som lever utifrån 

dessa. Det finns en version av hur en man ska agera och en motsatt version av hur en 

kvinna ska agera (Hirdman, 1988, 2001, 2007; SOU, 2006:75). Dessa versioner väljer 

Hirdman (2014) att benämna genussystem och genusordning. Hirdman (2014) beskriver 

sin grundsyn och problematiserar den med jämställdhetspolitiken eftersom det inte skett 

någon förändring under en period av 50 år. Hennes egen grundsyn kan förstås som att 

strukturerna mellan män och kvinnor ska brytas och att en jämställdhet och jämlikhet 

mellan könen måste uppnås (Hirdman, 2014). Hon redogör också för de 

jämställdhetsdelmål som regeringen har och menar att dessa mål inte är tillräckliga för 

att en förändring ska ske då genusordningen i samhället redan är djupt rotad. I stället 

anser hon att det krävs en förändring utanför politiken där det bör skapas en förståelse 

för genusordningens riskfyllda handlingar som till exempel männens dominans som 

synliggörs genom traditioner, vanor, religion och lagar (Hirdman, 2014).  

Hardings genusteori  

Harding, född 1935 i USA, är professor i Social Sciences and Comparative Education 

(Hedlin, 2006). Liksom Hirdman utgår Hardings genusteori från att kön är socialt 

konstruerat och deras beskrivningar av dikotomi är likartade, nämligen att män 
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respektive kvinnor är två skilda grupper. Hedlin (2006) beskriver Hardings genusteori 

som betonar dikotomi och asymmetri som två begrepp, där asymmetri innebär makt. 

Det vill säga att det råder en bristande jämvikt mellan kvinnor och män, där män har 

högre status än kvinnor. Enligt Harding (1986) bildas kön på tre olika nivåer: 

strukturell, symbolisk och individuell nivå. I den strukturella nivån förekommer två 

perspektiv, det ena benämns strukturell åtskillnad som förklaras med att kvinnor och 

män separeras på ett samhälleligt plan. Den andra nivån benämns som det hierarkiska 

särskiljandet. Detta beskrivs med att mannen, det vill säga det maskulina, är överordnat 

kvinnan, det vill säga det feminina. Den symboliska nivån innebär könsuppfattning 

kring utseende, förmågor, språk samt beteende. Den individuella nivån konstrueras av 

varje enskild person där de andra nivåerna sammanlänkas (Harding, 1986, 1987; 

Hedlin, 2006). Genus beskrivs som ett begrepp som har effekt på hur människor 

reflekterar och diskuterar som i sin tur leder till hur individer agerar och beter sig. 

Genus har formats sedan många årtionden tillbaka, därför krävs det ett aktivt arbete med 

att bryta det redan invanda (Hedlin, 2006).  

 

Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt redogör vi för den litteratur vi sökt fram, sedan följer en förklaring av den 

forskning som vi valt att använda. Vi presenterar även relevanta rapporter, 

styrdokument och annan litteratur. 

Litteratursökning 

Vi har sökt relevant forskning som rör genus och barnböcker. Majoriteten av valda 

artiklar har vi sökt fram i databasen ERIC, där har vi gjort avgränsningar som ”peer 

review” och avgränsat årtalen från 2008 till idag. Sökord som vi använt är gender 

stereotypes, gender, sex, preschool children, early childhood, preschool, kindergarten, 

children´s book, literature samt books. Ett fåtal artiklar har hittats via hemsidan 

Tidskrift för genusvetenskap – TGV samt Google Scholar. Avhandlingarna som 

används i detta arbete har sökts fram i databasen Libris med sökorden förskola och 

genus.  

Historiska nedslag 

Enligt Hirdman (2007) visar historien att kvinnor och män har haft olika betydelser och 

platser i samhället. Genom åren har det skett en utveckling mot bättre förutsättningar för 

kvinnor, där båda könen får chansen att skapa sina egna liv, det vill säga jämställdhet 

(SCB, 2018). För att nämna några: 1989 utvecklades en nordisk handlingsplan för 

jämställdhet och kvinnor fick tillträde till yrken de tidigare inte haft tillträde till, 

exempelvis inom försvaret; 2006 tog regeringen fram sex jämställdhetsdelmål, vilka 

förklaras i inledningsavsnittet; 2007 tillkom en handlingsplan i syfte att motverka mäns 

våld gentemot kvinnor och 2018 grundades jämställdhetsmyndigheten (SCB, 2018). 

Dessa historiska nedslag visar att det har skett en förändring över tid. Det har också 

skett en förändring i förskolan. Sedan 1998 då förskolans första läroplan trädde i kraft 

har förskolans uppdrag också varit att skapa jämställdhet och motverka stereotypa 

könsroller (Skolverket, 1998). 
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Normer, värden och jämställdhetsarbete i förskolan  

Ärlemalm - Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att förskolan har en central 

betydelse för barnens socialisation. Hellman (2010) belyser i sin avhandling att 

lärdomar som förmedlas till barnen ofta anses vara ’rätt’ utifrån samhällets 

föreställningar. På så sätt utvecklar barnen normer och värden utifrån de principer 

samhället står för, det vill säga vad de vuxna förmedlar till dem. För att uppnå en vardag 

som är jämställd beskriver Ärlemalm - Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) vikten 

av att göra barnen delaktiga i diskussioner som handlar om könsöverskridande beteende 

för att de själva ska kunna göra egna val. Dessa val kan hämma barnens 

könsöverskridande beteende eftersom förskolans material ofta är uppdelat efter kön, det 

vill säga att det könkodade materialet placeras i skilda rum och det håller flickor och 

pojkar isär (SOU, 2006:75). Vidare hävdar Ärlemalm - Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) att jämställdhetsarbetet i förskolorna är problematiskt att 

åstadkomma på grund av den bristande genusmedvetenheten hos pedagoger. Vidare 

menar de att om kunskap inte finns blir det problematiskt att förmedla 

genusmedvetenhet till barnen. Resultatet av detta blir att barnen tänker mer öppet kring 

genus och jämställdhet medan pedagoger ofta utgår från ett mer könstereotypt 

perspektiv. Detta lyfter även Sandberg, Sandström och Stier (2013). De menar liksom 

Ärlemalm - Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) att pedagoger ofta saknar 

medvetenhet kring könsföreställningar, vilket bidrar till en traditionell normalisering av 

könsnormen. I arbetet med förskolebarn menar SOU (2004:115) att pedagoger bör vara 

observanta på sitt eget agerande. Detta eftersom det är lätt att förneka sin inverkan på 

barnen. I bakgrundsavsnittet diskuteras Andersson Tengnér och Heikkiläs (2017) 

synssätt, att förhållningssättet och värderingar som vuxna bär på påverkar barnen och att 

vuxna därför ofta uppfattas som förebilder. Däremot menar Eidevald (2009) att det 

huvudsakliga ansvaret att målen kan uppfyllas bör ligga på skolverket och inte på 

pedagogerna. Han menar att läroplanen riktar sig till pedagogerna där det framgår vilka 

mål som ska uppnås, men att det saknas konkreta verktyg och anvisningar hur arbetet 

ska genomföras. Eidevald menar också att barnen bör ges en central plats inom 

förskolans verksamhet istället för att uppfattas som betraktare. Detta för att uppnå en 

verksamhet där alla parter har inflytande och skapar en gemenskap.   

Könsidentitet 

Barn skapar från tidig ålder sin könsidentitet genom interaktion med andra utifrån 

tidigare erfarenheter och föreställningar om sin omvärld (Sandberg m.fl., 2013; SOU, 

2004:115; Svaleryd, 2002; Odenbring, 2010). Som tidigare nämnts visar förskolor dock 

ofta bristande kompetens i frågor som rör jämställdhet (SOU, 2006:75). SOU hävdar att 

en pedagog av 25 bör vara specialutbildad för att bedriva genuspedagogik i 

verksamheterna, för att en mer jämställd verksamhet ska uppnås. Pedagoger kan till 

exempel se kön som biologiskt betingat (Emilson, Folkesson & Moqvist Lindberg, 

2016). Emilson m.fl. beskriver att pojkar och flickor behandlas olika utifrån 

pedagogernas könsföreställningar, vilket leder till att barnen begränsas i sina 
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könsföreställningar. Ytterligare ett exempel på att det könsstereotypa beteendet inte 

utvecklas till ett normkritiskt beteende kan bero på det som Wohlwend (2011) redogör 

för. Hon menar att det material som är riktade till flickor ofta främjar ett moderligt 

ansvar och fåfänga, medan materialet som riktat sig till pojkar främjar ett mer våldsamt 

beteende, makthavande samt anses ha högre status. Emilson m.fl. (2016) menar att 

pedagogerna könsidentifierar barn utifrån deras kläder. Genom att göra så kategoriserar 

pedagogerna omedvetet barnen utifrån hur de förväntas agera och inte utifrån varje 

barns rätt till en egen personlighet. I Emilson med fleras studie hävdar pedagogerna att 

”It is desirable for boys to be as a girl, but not desirable for girls themselves to be as a 

girl” (s. 237). Att vara feminin accepteras hos pojkar men inte hos flickor. Om detta 

tolkas som att flickor och pojkar är olika går det hand i hand med vad Hirdman (1988) 

beskriver som dikotomier det vill säga att flickor och pojkar anses vara varandras 

motsatser. 

 

Emilson m.fl. (2016) hävdar att arbetet i förskolan istället ska genomsyras av genus och 

normkritik samt att det som anses vara ett könsöverskridande beteende bör främjas, för 

att jämställdhet i förskolan ska uppnås. Hellman (2010) konstaterar att barn följer 

normer för att uppleva inkludering istället för exkludering. De agerar utifrån de 

förväntningar som samhället kommer med. De är även medvetna om vad som krävs för 

att passa in i en gemenskap, det vill säga följa den rådande könsstrukturen. Barn som 

inte lever efter de traditionella könsrollerna kan uppleva exkludering och hämma sin 

egen identitet (Eidevald, 2009). Vidare menar Odenbring (2010) att människor 

konstruerar könsmönster i mötet med andra samt grupperar sig utifrån könstillhörighet. 

Utan dessa möten kan könsmönster varken främjas eller hämmas. Detta kan sättas i 

relation till det som Eilard (2009) skriver, att i dagens samhälle existerar olika 

familjekonstellationer samt genusuttryck. I förskolan möts dessa familjer ofta via sina 

barn. På detta sätt har ord som kön och familj fått en annan innebörd i och för samhället 

menar hon. Genom att familjer och barn med olika erfarenheter och levnadssätt 

samspelar med varandra i förskolan, utvecklas en större förståelse för människors 

olikheter. För att jämställdhet ska uppnås behöver varje enskild individ behandlas 

utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 2018).  

Barnbokens betydelse   

Nikolajeva (2000) hävdar att barnboken är ett centralt verktyg för pedagoger i 

kommunikationen med och mellan barn. Som tidigare nämnts hävdar Nikolajeva (2017) 

att barnböcker bidrar till en del av kulturarvet och att i dessa böcker gestaltas ofta ett 

könstraditionellt synsätt. Att använda barnböcker i syfte att göra barnen uppmärksamma 

på de rådande normer och värden samhället vilar på har betydelse för att främja ett 

normkritiskt arbetssätt (Kim, 2016b). Kåreland (2016) beskriver att individer 

expanderar uppfattningen av sig själv och sin omvärld när de får tillgång till olika sagor 

och berättelser som klassificeras som fiktiva.  Barn kan ta till sig påhittade historier som 

de sedan kan sätta i relation till sin egen livsvärld. Även Ärlemalm - Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2009) diskuterar detta i sin text. De lyfter Vygotskijs teori som 

handlar om att barn skapar sina identiteter i en social gemenskap genom interaktion med 
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andra. Vidare lyfter de att barns erfarenheter från samspel med andra gestaltas i lek. 

Filipović (2018) beskriver att barn måste kunna relatera till karaktärerna som framställs 

i barnböcker för att inte uppleva exkludering. Hon menar vidare att om barn inte kan 

relatera till karaktärerna kan det påverka deras självkänsla. SOU (2006:75) redogör för 

att barn förstår sin omvärld bättre med hjälp av sagor och berättelser. Att använda 

barnböcker i verksamheten är vidare en betydande faktor för barnens genusmedvetenhet 

och enligt SOU (2006:75) ska det därför läggas fokus på diskussioner kring ämnen som 

genus, normer och jämställdhet vid läsningen. Även Björklund (2008) framhåller detta: 

för att barn ska fungera som samhällsmedborgare bör de få tillgång till barnböcker. Hon 

beskriver även att barn lär sig läsa bildspråket före text. Med detta hävdar Björklund 

vikten av tillgängliga barnböcker i förskolan. Detta är även något som Filipović (2018) 

berör. Hon menar att barn skapar identitet och värderingar via barnböcker.  

Effekten av hur kön framställs i barnböcker  

Filipović (2018) redovisar tidigare studier som indikerar negativa effekter på 

acceptansen vid könstereotypa beteenden hos karaktärerna i barnböcker, då barnens 

könsföreställningar begränsas. Hon menar att dessa effekter kan utvecklas till en 

acceptans av traditionella könsroller. Vidare redovisar SOU (2006:75) att det finns en 

majoritet av manliga gestalter i barnböcker. Pojkar presenteras oftare än flickor i 

barnböcker samtidigt som könen framställs stereotypt (Filipović, 2018; Kim, 2016a; 

SOU, 2006:75). Kim (2016a) påpekar vikten av att granska hur könen framställs i 

barnböcker avseende vilka könsföreställningar barn har. Hon noterar även att barnen 

utvecklar könsföreställningar redan vid 1,5 års ålder (Kim, 2016a, 2016b). Dessutom 

anför Björklund (2008) att barn skapar ett sammanhang i olika situationer under sina tre 

första år. Detta kommer enligt henne att bli deras kultur framöver. Kim (2016b) menar 

att barnböcker kan vara en bidragande faktor till hur barn tar sig an traditionella 

könsroller samt agerar utifrån dessa. Hon anser också att barn tidigt ska få lära sig att 

vara kritiska i sitt tänkande kring stereotypa könsroller. Vidare förespråkar Kim 

pedagogers arbete med att förmedla alla individers olikheter till barnen. I hennes studie 

används barnböcker som ett redskap för att väcka en medvetenhet hos barn angående 

skillnader och olikheter. Dock ger Odenbring (2014a) ett exempel på en studie som 

visar att könsnormer återskapas även i normkritiska barnböcker på grund av de 

förväntningar som finns på hur barn ska agera enligt samhällsnormerna. Wohlwend 

(2011) redogör liksom Jönsson (2016) för ett exempel där stereotypa 

könsföreställningar råder: Disneys prinsessa Ariel ger upp sin röst och identitet för en 

man, vilket framställs som något självklart för en kvinna att göra. Wohlwend anför 

emellertid att barn som agerar utanför normen riskerar uteslutning inom sina 

kamratkulturer.  

Val av ämne och inriktning utifrån tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning och examensarbeten som tangerar det valda ämnet, dock 

har vi ej kunnat urskilja någon studie som explicit fokuserar på hur förskollärare och 

barnskötare tänker och förhåller sig till, samt arbetar, med barnböcker för att motverka 

traditionella könsroller. Vi har därför valt att fokusera vår undersökning på detta.   
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Syfte och frågeställningar 

Att använda barnböcker i syfte att göra barnen uppmärksamma på rådande normer och 

värden i samhället, har enligt forskningen betydelse för att främja ett normkritiskt 

arbetssätt. Forskningen visar också att det kan uppstå negativa konsekvenser avseende 

barns fasta könsföreställningar. Detta vid acceptans och normalisering av normer.  

 

Syftet med denna undersökning är att utforska hur förskollärare och barnskötare tänker 

kring ämnen som genus, normer och jämställdhet samt hur de resonerar kring 

barnböcker som verktyg för att motverka traditionella könsroller. Undersökningen utgår 

från följande frågeställning: 

• Hur tänker förskollärare och barnskötare kring att arbeta med barnböcker för att 

motverka traditionella könsroller? 

Metod 

Här presenterar vi valet av metod samt urvalet av förskolor och deltagare. Vi kommer 

även diskutera etiska överväganden. Därefter följer en förklaring av hur vi har gått till 

väga med vår undersökning samt om hur vi har bearbetat data.  

 

Val av metod – intervju med ljudinspelning och inventering av barnböcker 

Under planeringsprocessen diskuterade vi vilken metod som kunde lämpa sig för 

undersökningen. Syftet var att samla ihop material utifrån olika metoder. Därför ville vi 

göra åtta intervjuer och komplettera med en enkät. I samråd med handledaren kom vi 

fram till att intervjuer kunde komma att ge oss de svar vi skulle behöva för att svara på 

vår frågeställning och utifrån detta valdes enkät bort. Detta arbete tar utgångspunkt i en 

kvalitativ ansats. Med denna metod får vi svar på hur intervjupersonerna resonerar och 

tänker kring betydelsen av barnböcker i arbetet med att motverka stereotypa könsroller. 

För oss var detta mer intressant än att ta reda på statistiska fakta om mängden av 

pedagogernas resonemang som man kan få med en kvantitativ metod (Bryman, 2011).   

 

Intervjumetoden i denna undersökning är det Bryman (2011) benämner 

semistrukturerad intervju. En sådan intervju kan förstås som ett mellanting mellan det 

Stukát (2011) rubricerar som strukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Bryman 

(2011) påstår att i en semistrukturerad intervju använder sig intervjuaren av en 

intervjuguide samt låter respondenterna utveckla sina svar. Med detta menar han att 

frågorna bör följa ett tema som berör ämnet och att följdfrågor tillkommer. Till denna 

undersökning formulerades en intervjuguide (se bilaga 1) med teman och frågor utifrån 

syfte och frågeställning där frågorna i sig är tematiska. Frågorna formulerades med 

avsikt att ställas i en bestämd ordning. Bryman (2011) beskriver däremot att frågornas 

ordning inte behöver vara bestämd. Inspiration togs från tidigare forskning samt andra 

examensarbeten för att utveckla en egen intervjuguide.  
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För att dokumentera intervjuerna valdes ljudinspelning, detta för att underlätta 

insamlandet av data. Bryman (2011) hävdar att ljudinspelning är en central faktor för att 

kvalitetssäkra intervjun och för att underlätta analysarbetet. Även Stukát (2011) hävdar 

detta. Han menar att ljudupptagningens kvalitét bör kontrolleras före intervjun för att 

erhålla bästa resultat utan störning. Vi valde att använda appen röstinspelning på våra 

mobiltelefoner för ljudupptagning. Fördelar med ljudinspelning är att det går att 

återkomma till intervjuerna vid upprepade tillfällen och därav kan analysarbetet 

förbättras (Bryman, 2011). Ljudinspelningarna främjade vårt arbete med att transkribera 

och analysera intervjuerna. Nackdelar som Bryman (2011) framhäver är att det är en 

utdragen process med transkribering av intervjuer. Tidsplanen för denna undersökning 

utgjorde att detta inte noterades som ett hinder. Vetenskapsrådet (2019b) lyfter ett 

forskningsetiskt perspektiv och problematiserar hanteringen av individers 

personuppgifter. De menar att det kan göra intrång på deltagarnas integritet om de ej 

behandlas varsamt. Under intervjuerna nämnde vi inga namn eller förskolor, detta för att 

avidentifiera deltagarna.  

 

I samråd med handledaren kom vi fram till att inventera förskolornas barnböcker. Detta 

för att skapa oss en uppfattning av hur många av förskolornas barnböcker som är 

normkritiska. Endast för barnen tillgängliga böcker inventerades. 

 

Urval av deltagare och förskolor  

Förskolorna valdes ut eftersom de utgår från olika perspektiv i sina verksamheter. Den 

ena lägger fokus på alla människors lika värde och den andra arbetar aktivt med normer. 

De två förskolor som deltog i undersökningen ligger i Mellansverige. Den ena 

förskolan, som vi kommer kalla Solstugan i detta arbete, är belägen centralt i en 

mellanstor stad. Förskolan har 80 platser. De arbetar inte specifikt utifrån ett tema som 

berör genus och normkritik. Istället arbetar de utifrån grunder som behandlar alla 

människors lika värde där barnens nyfikenhet är deras utgångspunkt. Vid ett första 

tillfälle intervjuades tre förskollärare. I samråd med handledaren övervägde vi att 

genomföra ytterligare två intervjuer, dessa genomfördes vid ett andra tillfälle med en 

förskollärare och barnskötare. Den andra förskolan, som vi i detta arbete kommer att 

kalla Regnbågen, är belägen utanför stadskärnan till en mellanstor stad. Förskolan 

Regnbågen har 55 platser. Denna förskola arbetar aktivt med en medvetenhet kring 

normer. Det var tre förskollärare och två barnskötare som intervjuades där.  

 

Procedur 

Förskolan Solstugans biträdande rektor och en förskollärare kontaktades via e-post 

angående förfrågan om medverkan i intervjuer för en undersökning kring genus, normer 

och barnböcker. Biträdande rektor på Regnbågens förskola kontaktades via e-post. Detta 

e-postmeddelande vidarebefordrades till en förskollärare på förskolan som sedan 

kontaktade oss. Enligt Vetenskapsrådet (2019a) bör de potentiella deltagarna i 

undersökningen tilldelas information angående undersökningen och vad deras 

medverkan skulle innebära samt syftet med undersökningen. Vid mottaget ja-svar från 
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Solstugan bifogades information och samtyckesblankett (se bilaga 2). Intresset från 

Regnbågens förskola var stort, vilket i sin tur ledde till att information och 

samtyckesblankett skickades ut via e-post. Via e-post kom vi överens om en 

intervjudag. Vetenskapsrådet (2019a) framhäver vikten av att deltagarna informeras om 

vilken metod som kommer användas för undersökningen. Detta för att kunna avgöra om 

de vill delta eller ej. I samtyckesblanketten kunde de potentiella deltagarna ta del av 

information om undersökningen och dess syfte samt utveckla en förståelse för vad deras 

medverkan skulle medföra. Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2019a) belyser 

deltagarnas rätt att dra sig ur undersökningen. Detta framgår i samtyckesblanketten (se 

bilaga 2). Bryman (2011) och Stukát (2011) skriver att deltagarnas identiteter måste 

förbli anonyma i eventuellt skriftlig text. Av samtyckesblanketten framgick det att 

deltagarna kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet samt att arbetet kommer 

läggas ut på högskolebibliotekets databas DiVA (se bilaga 2). Sedan planerades ett 

besök på förskolan Solstugan in för att vi skulle visa upp oss samt undersöka om 

intresset fanns för att delta. Vid detta tillfälle hade två förskollärare bokat in sig på ett 

datum för intervju.  

 

Dagarna innan intervjuerna skulle hållas gjorde vi ett besök hos Regnbågens förskola 

för att visa upp oss, samla in samtyckesblanketter samt inventera barnböcker. Före och 

efter intervjutillfällena informerade vi deltagarna muntligt om att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst. När vi sedan kom tillbaka för att inventera barnböcker 

planerades en tredje intervju med en förskollärare in. Inventeringen av barnböcker 

genomfördes genom att varje bok granskades utifrån dess innehåll. Till följd av detta 

kategoriserades boken som normkritiskt eller ej i ett anteckningsblock. Inventeringen på 

Regnbågens förskola genomfördes på samma sätt som hos Solstugans, se figur 1 och 2 i 

resultatavsnittet.  

 

Tre intervjuer på Solstugan genomfördes vid ett senare tillfälle, samtliga intervjuer 

utfördes under samma dag var för sig i ett enskilt samtalsrum. Samtyckesblanketterna 

samlades in vid intervjutillfället. Vi satt båda två med under samtliga intervjuer där vi 

turades om att vara intervjuledare. Intervjuerna på Solstugans förskola spelades in på 

intervjuledarens mobiltelefon och varade mellan sju och tolv minuter. Sedan 

transkriberades varje intervju2. Fem intervjuer på Regnbågens förskola utfördes under 

en förmiddag, enskilt i deras personalrum och varade mellan fyra och 22 minuter. 

Intervjuprocessen samt transkriberingsprocessen utfördes på samma sätt som hos 

Solstugan.  

 

Bearbetning av data 

Bryman (2011) belyser vikten av kvalitativ innehållsanalys vid en kvalitativ 

undersökning. Han menar att det handlar om att urskilja gemensamma delar och 

kategorier i materialet som ska analyseras. Bearbetningsprocessen startade med att vi 

enskilt läste igenom samtliga transkriberingar. Då det var svårt att urskilja kategorier 

 
2 I likhet med Bryman (2011) använder vi ordet transkribera synonymt med att skriva ut. 
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valde vi att upprepa processen ytterligare en gång. Denna gång lyssnade vi på 

inspelningarna samtidigt som vi följde med i texten och förde samtidigt anteckningar 

(jämför med vad Bryman 2011, kallar kodning) och började bilda egna kategorier. Vi 

diskuterade möjliga kategorier för att sedan kunna urskilja innehållet och placera dem i 

olika fack. Detta bildade sex kategorier. För att synliggöra kategorierna i 

transkriptionerna markerade vi tillsammans vad som hörde till vilken kategori i varje 

transkribering. Efter detta skapade vi ett dokument för varje kategori där alla citat för 

tillhörande kategori samlades för att bilda en helhetssyn. Detta beskriver Bryman som 

en del i den kvalitativa innehållsanalysprocessen. Bryman (2011) belyser vikten av att 

ställa sig frågor kring vad materialets innehåll förmedlar för att finna huvudbudskapet. 

Detta resulterade i ett överflöd av citat med samma kontenta. För att synliggöra 

budskapet med varje kategori gallrades majoriteten av citaten bort. Utifrån detta 

framträdde det olika perspektiv i varje enskild kategori, det bildades sex 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier som vi har valt att kalla perspektiv där 

ett till tre citat framhölls.  

 

För att underlätta för läsaren och av etiska skäl har vi justerat citaten som presenteras i 

resultatdelen. Det vill säga irrelevanta ord har tagits bort och talspråk har bytts ut till 

skriftspråk för att förtydliga innehållet. Citaten synliggörs med vem som säger citatet 

samt indrag. Om citatet är en del utav en mening tydliggör vi detta med tre punkter före 

eller respektive efter. Om vi har tagit bort ord mitt i citaten tydliggör vi detta såhär /…/. 

Vi har gett deltagarna en siffra för att kunna skilja dem från varandra, detta har ingen 

annan relevans än att kunna skilja på svaren.  

 

Tillförlitlighet  

I en kvalitativ undersökning som denna går det att diskutera tillförlitligheten utifrån fyra 

begrepp: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och En möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011). Han diskuterar en undersöknings trovärdighet genom att 

utgå ifrån vad resultaten visar. Han fortsätter beskriva att författarna som genomför en 

undersökning kan vända sig till deltagarna för att kontrollera om resultaten som 

synliggjorts är sanningsenliga. Detta benämns respondentvalidering (Bryman, 2011). På 

grund av tidsbrist har vi dock inte genomfört någon sådan. Vidare belyser Bryman 

(2011) om den insamlade data kan placeras i en annan kontext eller inte, det vill säga 

överförbarhet. Detta kan visa på kvaliteten av data. Han fortsätter lyfta att kvaliteten av 

insamlade data ska vara så innehållsrik att den ska kunna flyttas från en kontext till en 

annan utan att förlora innebörden (Bryman, 2011). Våra resultat visar på ett djupt 

innehåll eftersom deltagarnas svar är väl beskrivande avseende verkligheten. Därför ser 

vi en möjlighet att våra resultat kan överföras till en annan kontext. En undersökning 

som visar pålitlighet kan redogöra för processen där frågeställningen, urvalet av 

intervjupersoner, transkriberingarna och analys synliggörs. Bryman (2011) menar att 

under processens gång bör utomstående ta del av och granska undersökningen för att 

säkerställa pålitligheten (Bryman, 2011). Något som visar att denna undersökning är 

pålitlig är att vår handledare har varit delaktig under processens gång och kommit med 

konstruktiv kritik. Dock har inga ytterligare utomstående tilldelats delaktighet kring 
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processen. Detta är bland annat av forskningsetisk hänsyn. Vi har i denna undersökning 

på grund av forskningsetiska skäl varit så objektiva som möjligt. Bryman (2011) menar 

att forskaren ska agera neutralt, det vill säga inte vara personligt involverad.  

 

Resultat  

Här presenterar vi resultatet på vår undersökningsfråga: Hur tänker förskollärare och 

barnskötare kring att arbeta med barnböcker för att motverka stereotypa könsroller? 

Resultatet redovisas i sex huvudkategorier med tillhörande underkategorier, vilka vi har 

valt att kalla perspektiv. Dessa framhävs i tabell 1 nedan. Kategoriernas innehåll är de 

svar vi fått på vår undersökningsfråga. Sist redovisas inventeringen av barnböcker, se 

figur 1 och 2.  

 

Tabell 1. En översikt över de kategorier och perspektiv som är resultatet av vår undersökning. 

 

Förhållningssätt  

Under analysprocessen framkom det att pedagogerna belyser vikten av ett medvetet 

förhållningssätt avseende genus, normer och jämställdhet i verksamheten.  

 

Pedagog 6: Jag tänker att det handlar ju mycket om förhållningsättet. Oavsett vad man  

pratar om för ämne så är det ju förhållningssättet. 

 

 Detta synliggörs i tre perspektiv där medvetenhet, diskussioner i arbetslaget samt deras 

syn på kompetens presenteras. 

 

Medvetenhet 

För att uppnå ett fungerade förhållningsätt i förhållande till genus, normer och 

jämställdhet, menar pedagogerna att det krävs en medvetenhet kring bemötande och 

begreppsbildning. Pedagogerna diskuterade vikten av deras medvetenhet kring hur de 

pratar och förhåller sig gentemot barnen i verksamheten för att utveckla 

begreppsbildning och ett fungerade förhållningsätt.   

 

Pedagog 6:  …jag tror att man behöver tänka till hur man pratar i vardagen generellt. 

Hur säger vi, filma oss själva till exempel hur gör man i bemötande, man 

ser väldigt mycket spännande…  
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Utsagan visar alltså att de som arbetar i verksamheten bör tänka på hur de agerar samt 

pratar dagligen. För att upprätthålla medvetenheten menar pedagog 6 att det finns olika 

verktyg att ta hjälp av för att utveckla sig själv och förmedla kunskapen vidare.  

 

Pedagog 10: … jag måste jobba med mig själv, i dom här ämnena för att det är ju 

väldigt mycket vad vi kommer med och hur vi säger och uttrycker oss, vad 

vi förmedlar hur vi reagerar sådär, att de är ju en väldigt lång, lång process 

att bryta mitt eget könstänkande och där är man ju hela tiden.  

 

Pedagog 10 belyser vikten av att börja med sig själv för att kunna utveckla andra. Det 

kan förstås som att du som vuxen redan har ett inarbetat tankesätt kring teman som kön, 

genus och normer. 

 

Pedagogerna menar att en medvetenhet kring begreppsbildning är en central faktor för 

ett fungerande förhållningssätt.  

 

Pedagog 9: Eller att dom säger gubbar, jag försöker ju använda figurer men dom säger 

gubbar. Jag bah aah men är man gubbe har man ju en snopp, har din den 

här en snopp? Nej, men då kan de ju inte vara en gubbe. Då måste de ju 

vara en människa eller en figur. Lite så att man hela tiden får trycka på, 

det kan bli lite tjatigt men, det väcker ju till slut att man tar bort ordet. Att 

det inte är legogubbar utan det är legofigurer.  

 

Pedagog 9 byter ut gamla begrepp som kan skapa förvirring kring föremål och 

könsidentitet därav skapas nya begrepp som visar vad ett föremål faktiskt är så som 

”figur” i detta fall.  

Diskussioner i arbetslaget  

Diskussioner i arbetslaget är en viktig del för ett fungerande förhållningsätt. Vid flera 

intervjuer framkom det att diskussioner med arbetslaget är en betydande faktor gällande 

medvetenheten kring ämnen som genus, normer och jämställdhet. Pedagogerna belyser 

att arbetslaget är en viktig faktor för att lyfta fram diskussioner kring ämnena.  

 

 Pedagog 2: …vi jobbar mest i personalgrupp alltså med värderingar, förhållningsätt, 

hur kan man tänka, att vi diskuterar dilemmafrågor och att man inte 

hamnar i de stereotypa, men sen är ju de, alltså de är ju livslångt lärande 

även för oss, så är det ju för alla, för de är svårt å vända om, mycket sitter i 

ryggraden…  

 

Pedagog 7: …Kan väl kanske sakna diskussioner här på arbetsplatsen. Att man kanske 

skulle ha mer tillfällen till å prata om de…  
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Det kan uppfattas som att pedagogerna belyser vikten av ett fungerande förhållningssätt 

i verksamheten vilket diskussioner kan bidra med.  

Kompetens 

Att pedagogerna kontinuerligt uppdaterar sin kompetens kring genus, normer och 

jämställdhet kan bidra till att förhållningsättet utvecklas. Endast en pedagog menar att 

kompetens via forskning är centrala delar för att främja ett normmedvetet 

förhållningssätt där det egna intresset bör ligga till grund. Vi ansåg att resonemanget 

kring forskning var intressant, därav valde vi att framhäva detta trots att endast en 

pedagog nämner just forskning.  

 

Pedagog 9: …när det ligger i ens egna intresse blir det ju mycket att man suger åt sig 

sånt som kommer ut i litteraturväg eller om man läser i tidningen 

förskolan eller i lärarnas tidning. Men ibland skulle jag kanske vilja läsa 

lite mer omkring forskning…  

 

Pedagogen belyser att läsning i diverse forum kan bidra till en utvecklad kompetens, där 

forskning bör ha en större roll. Att aktivt granska barnböcker i verksamheten bidrar till 

pedagogers kompetens och medvetenhet, vilket främjar deras förhållningssätt i arbetet 

med normmedvetenhet vilket pedagog nio belyser i citatet nedan.  

 

Pedagog 9:  …men man kan ju titta i böcker väldigt mycket och analysera dom på  

olika sätt. Vi har använt ett dokument också som heter bokanalys. /…/ 

vem är huvudpersonen och vem är biperson och vad lyfter man fram, för 

att få syn på saker som man kanske inte få syn på annars. 

 

Vi uppfattar detta som att pedagog nio menar att analysarbetet kring barnböcker i 

verksamheten främjar kompetensen för det fortsatta arbetet.  

 

Diskussioner med barnen 

Under analysprocessen framhävde pedagogerna sin syn på diskussioner med barn kring 

genus, normer och jämställdhet. Pedagogerna belyser att barn har en bredare förståelse 

kring normmedvetenhet än vad vuxna har, de menar att diskussioner med barn kring 

barnböckers innehåll är av vikt för att samhället ska utvecklas och synen på kön 

förändras.  

 

Pedagog 4:  Tror också där diskussioner med barnen för ofta har dom ett, dom har ju 

ett mycket mer öppet sinne än vad kanske många vuxna har. Så det är ju 

där vi måste börja, de är ju med barnen. Och böcker är ju ett jättebra sätt 

för barnen tycker om böcker och de är lätt att arbeta kring å göra 

aktiviteter runt å diskutera. Diskutera medan man läser, å vad man ser i 

böckerna…  
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Under denna huvudkategori synliggörs två perspektiv, Barnens funderingar och intresse  

och Normalt för barnen. 

Barnens funderingar och intresse 

Att utgå från barns funderingar och intresse är av vikt i diskussioner med barnen.  

Pedagogerna belyser vikten av att föra diskussioner med barnen. Vi uppfattar det som 

att diskussionstillfällena är situationer där normmedvetenhet kan främjas.  

 

Pedagog 2:  …mycket diskussioner om böcker och om man tänker att man tar utifrån 

barnens frågor och funderingar…  

 

Pedagog 6:  … vad blir barnen intresserade av, skannat av lite, vad är det för intresse i 

gruppen… 

 

Pedagog 9:  …det kräver ju liksom ett aktivt jobb varje dag. För att lyssna in barnen 

och se hur dom bemöter varandra och även hur dom leker i leken…  

 

Pedagogerna menar att diskussioner med barnen kring barnböcker bör ske dagligen för  

att väcka en förståelse, där intresse och funderingar är utifrån barnens perspektiv.  

Normalt för barnen   

Pedagogerna menar att barn som växer upp idag blir mer medvetna och accepterar 

olikheter på ett annat sätt än för tio år sedan. Pedagogerna hävdar att acceptansen 

synliggörs i diskussioner med barnen samt att barn som växer upp idag har en annan syn 

på normer än tidigare generationer.  

 

Pedagog 10: Det ska ju vara utifrån att de är de normala, att de onormala är normala…  

 

Pedagog tio menar att det som förut har ansetts som det onormala ska idag framställas 

som det normala. 

 

Pedagog 4:  …så visar ju det barnen en annan värld, nån annan situation. Och det blir 

ju mer normalt eller vad man ska säga. Och att det blir mer accepterat att 

vara den man är…  

 

Pedagog 6: Jag tror att det kommer ju mer och mer böcker som handlar om just den 

här biten och det tror jag att det kommer bli mer naturligt för dom barn 

som växer upp nu… 

 

Pedagogerna menar att diskussioner med barnen kring barnböckers handling ska 

genomföras, där handlingen ska normaliseras det vill säga inte ifrågasättas som något 

nytt och onormalt.  
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Barnböckers påverkan  

Under analysprocessen framkom pedagogernas tankar angående hur barn påverkas av 

barnböcker ur ett perspektiv där genus, normer och jämställdhet synliggörs. 

 

Pedagog 2:  …det kan ha stor inverkan naturligtvis och beroende på hur mycket man 

läser då naturligtvis för barnen /…/ Jag tänker reklam, böcker, allting som 

kommer till en det formar ju en så det är ju jätteviktigt vad det är för 

innehåll i böcker. Och vad det står för… 

 

Pedagogerna anser att barn påverkas av barnböcker, däremot råder det skilda meningar 

hur de påverkas av barnböcker. Kategorin redogörs för utifrån två perspektiv: Äldre 

barn och Yngre barn.  

Äldre barn 

Här råder det skilda meningar hos pedagogerna avseende ålder och påverkan hos 

barnen. En del pedagoger anser att barnböcker påverkar barn i en högre ålder än 

förskoleåldern.  

 

Pedagog 10:  …jag vet inte riktigt hur mycket en bok påverkar, och särskilt inte i den 

här åldern. Jag tror nästan att det kan vara viktigare i en högre ålder när du 

börjar fundera på vem du är…  

 

Pedagogen menar att barnböcker har en större betydelse när barnet kommer upp i 

skolåldern.  

Yngre barn 

En del pedagoger framhäver att yngre barn påverkas av barnböcker. Därav är det av vikt 

vilka barnböcker som är tillgängliga för barnen.  

 

Pedagog 9:  …det är väl det som är med de yngsta barnen, att det är viktigt vilka 

böcker som ligger framme som de tittar i, för de kanske inte lyssnar på 

sagor på samma sätt men tittar på bilder och det är ju också bra att se, att 

de får se bilder, att det inte bara är de här gamla, gamla böckerna…  

 

Pedagogen menar att de yngre barnen påverkas av barnböcker genom att de tar del av 

bilderna när de bläddrar i dem. 

 

Normbrytande barnböcker och traditionella barnböcker 

Under analysprocessen synliggjordes pedagogernas syn på normbrytande barnböcker 

och traditionella barnböcker. Olika åsikter om vilka barnböcker som bör vara 

tillgängliga för barnen, avseende genus, normer och jämställdhet, i verksamheten 

synliggjordes. Vi fann två perspektiv, Normbrytande barnböcker och Traditionella 
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barnböcker. Samtliga pedagoger lyfter fram vikten av att normkritiska barnböcker finns 

tillgängliga i verksamheten.  

Normbrytande barnböcker  

Pedagogerna nämner någon normbrytande barnbok eller förlag som ger ut 

normbrytande barnböcker samt vikten av att de finns tillgängliga i verksamheten.  

 

Pedagog 9:  … OLIKA förlag, alla deras böcker är ju granskade så då vet man att man 

får, som vi kallar ett snitt av samhället dom är ju liksom normkritiska men 

sen så försöker jag alltid bläddra och titta. Det kan ju finnas starka killar 

men då måste de också finnas böcker med starka tjejer så att det liksom 

kompenseras…  

 

Pedagogen menar att om det finns barnböcker som beskriver tydliga normer bör det  

också förekomma barnböcker som bryter dessa normer. Däremot menar en annan 

pedagog att alla barnböcker kan användas för ett normmedvetet arbetssätt beroende på 

hur pedagogen väljer att arbete utifrån boken.  

 

Pedagog 6:  …för egentligen så skulle du kunna använda vilken bok som helst men det 

är hur du använder boken som gör det till normbrytande tänker jag…  

Traditionella barnböcker   

En del pedagoger nämner att klassiska barnböcker kan förmedla fel budskap till barnen, 

vilket kan skapa en problematik avseende vilka könsföreställningar barnen tar till sig.  

 

Pedagog 9: …det är ju ganska svårt med många av dom äldre böckerna såna där 

traditionella sagor, det är ju, Guldlock skulle jag ju nog aldrig låna och ha 

på förskolan ens…   

 

Pedagog 3: Nasse är busig /…/ det är väldigt starka färger och allt som Nasse gör visar  

tydligt att det är han /…/ Malla handlar och å andra sidan, Malla är en 

flicka, hon har sin kjol och det är pastellfärger, Malla är en duktig flicka, 

hon går och handlar så beroende på vad man läser för barnen så får de 

omedvetet in de här könsrollerna och så.  

 

Pedagog 9:  …det är ju 2019 nu så det är ju bra om det visar något annat snitt av 

samhället än det som var på 70-talet… 

 

Pedagogerna menar att traditionella barnböcker främjar ett könsstereotypt synsätt till 

barnen samt att dessa böcker inte hör hemma i förskolan. Pedagog nio belyser att  

förskolan bör tillgängliggöra barnböcker som motsvarar det svenska samhället vi är på 

väg mot där olikheter är något positivt.  
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Alla normer bör representeras 

Pedagogerna diskuterade vikten av hur normer presenteras i barnböcker samt att alla 

barn ska känna sig inkluderade.  

 

Pedagog 10: …som att vi inte här har så stor mångfald i hudfärger och att man ser till 

att de också representeras i bilder liksom, på dem, att alla finns med i olika 

varianter utav oss…  

 

Pedagog 9: …det finns ju fler än bara genusnormen, just familjenorm och 

sexualitetsnorm, hudfärgsnorm, försöka få in det mer och inte bara 

genus…  

 

Pedagog 5:  …jag tänker att du måste ju ha en blandad norm, jag tänker också att vi 

har ju olika kulturer hos oss, det är också något som måste visas i våra 

böcker… 

 

Pedagogerna menar att alla normer på något sätt bör framhävas i de tillgängliga 

barnböckerna i förskolans verksamhet.  

 

Material och möjligheter  

Pedagogerna framhäver vikten av hur material utöver barnböcker presenteras i 

verksamheten för barnen samt vilka möjligheter det skapar.  

 

Pedagog 5:  …om man möter varje barn utifrån det de är och hela tiden visar på att det 

finns möjligheter /…/ du måste få möta allt material, du kan ju inte bara 

visa upp för tjejerna vad som ska vara det typiska tjej-materialet eller för 

killarna det som är det typiska kill-materialet, du måste ju möta allt 

material och utifrån det göra ett val, vad tycker jag är intressant, vilket 

material vill jag hålla på med, vad vill jag göra… 

 

Pedagog 9:  …vi har tänkt kring det material vi har. Att det är någorlunda liksom 

könsneutralt vissa saker, men även att man ska som barn få tillgång till 

olika material… 

 

Pedagog 6:  …Det handlar ju mycket om att ge alla samma möjligheter tänker jag fast 

ändå tänka att alla är olika. Att det är det som är utgångspunkten…  

 

Pedagogerna menar att materialet, det vill säga leksaker, föremål och aktiviteter i  

verksamheter bör vara tillgängligt för alla oberoende av kön, då alla får  

förutsättningarna att själva bestämma. 
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Inventering av barnböcker 

Här presenterar vi resultatet av inventeringen utifrån de tillgängliga barnböckerna på 

respektive förskola (se figur 1 och 2). Barnböcker som vi klassificerar som normkritisk 

(Genus) innebär innehåll som bryter mot genusnormen samt könsnormen. Barnböcker 

som vi kallar normkritisk (Övrigt) innebär att innehållet bryter mot normer som till 

exempel kultur, etnicitet, hudfärg och funktionsvariation. Som tidigare nämnts arbetar 

förskolan Solstugan utifrån grunder som behandlar alla människors lika värde. 

Regnbågens förskola arbetar aktivt med en medvetenhet kring normer.  

 

  
Figur 1. Förskolan Solstugan hade totalt 333 böcker tillgängliga för barnen. Av dessa 

var 63 normkritiska, vilket motsvarar 19 %.  

 

 
Figur 2. Förskolan Regnbågen hade totalt 126 böcker tillgängliga för barnen. Av dessa 

var 37 normkritiska, vilket motsvarar 29 %. 

 

Diskussion 

Här presenterar vi vår diskussion utifrån metod, resultat och frågeställning. Vår 

undersökning syftade till att undersöka hur förskollärare och barnskötare tänker kring 

ämnena genus, normer och jämställdhet samt hur de använder barnböcker för att 
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motverka traditionella könsroller. Diskussionen kommer synliggöras i två delar där vi 

börjar med en metoddiskussion som sedan följs av en resultatdiskussion. 

 

Metoddiskussion  

Den metod vi har använt oss av i denna undersökning är semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna följde ett bestämt tema utifrån en frågeguide där följdfrågor kunde 

tillkomma. Sedan kodade vi intervjuerna och kom fram till våra kategorier. Vi anser att 

denna metod gav oss svar på syfte och frågeställning. Detta eftersom vi utgick från 

frågeguiden där pedagogen kunde utveckla sina svar. Vi kunde även be pedagogen 

utveckla svaret om vi inte förstod. Detta utan att vi tappade kontrollen under intervjun. 

Vi valde även att inventera förskolornas barnböcker för att få en uppfattning av hur 

många av förskolornas barnböcker som är normkritiska. Detta kunde vi planerat bättre 

för att styrka vår frågeguide som kunde resulterat i ett bredare resultat för vår 

undersökning. I efterhand anser vi att frågeguiden kunde ha varit längre, det vill säga 

fler samt mer detaljerade frågor.  

 

Vi valde att spela in intervjuerna. Detta underlättade då vi kunde transkribera och 

analysera materialet samt återkomma till inspelningen om vi ansåg att det behövdes. Att 

spela in och transkribera intervjuerna tog tid. Vi avsatte en vecka för intervjuer och 

transkribering. Vi höll oss inom tidsramen, dock krävde det att vi var fokuserade utan 

avbrott.  

 

För att analysera materialet använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys. Processen 

för detta var tidskrävande då vi behövde upprepa proceduren ett flertal gånger för att 

komma fram till ett resultat som var informativt samt svarade på vår 

undersökningsfråga. Å andra sidan gav den här analysmetoden oss kunskap om vårt 

innehåll vilket resulterade i tydliga kategorier och specifika perspektiv.  

 

Resultatdiskussion  

Här diskuteras resultatet på vår undersökningsfråga: Hur tänker förskollärare och 

barnskötare kring att arbeta med barnböcker för att motverka stereotypa könsroller? 

 

Styrdokumenten för förskolan hänvisar till att pedagogernas uppdrag är att de ska arbeta 

för att motverka traditionella könsroller och att jämställdhet ska uppnås. Barnen i 

förskolan ska få möjlighet till att lyssna på och diskutera kring barnböckers innehåll, 

detta för att få chansen att utveckla sin tankeförmåga (Skolverket, 2018). Pedagogerna 

som deltog i undersökningen hävdar att de bör ha ett medvetet förhållningssätt för att 

utveckla sig själva och barnen för att uppnå en förståelse för ämnena genus, normer och 

jämställdhet. De redogjorde för att en ny begreppsbildning kan vara en del för att bryta 

invanda könsstrukturer och utveckla en förståelse för dem själva och för barnen. 

Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) belyser att förskolans personal bör vara 

uppmärksamma i sitt förhållningssätt. Detta eftersom deras agerande förs vidare till 

barnen. Dock menar Hirdman (2007) utifrån sin genusteori att det finns fasta 
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föreställningar om hur kvinnor respektive män ska agera samt att dessa är i motsats till 

varandra. Det kan det bli problematiskt om pedagogerna inte är uppmärksamma på vad 

de förmedlar till barnen. Vidare menar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009) att genus i förskolan formas i sociala sammanhang där både pedagoger och barn 

är delaktiga.  

 

Pedagogerna i vår undersökning diskuterar att det skulle behövas en kontinuerlig 

diskussion inom arbetslaget avseende genus för att hålla sig uppdaterade samt att hålla 

de stereotypa strukturerna borta från verksamheten. Däremot hävdar Ärlemalm-Hagsér 

och Pramling Samuelsson (2009) dilemmat kring att förskolor i Sverige brister avseende 

läroplanens jämställdhetsmål samt att en medvetenhet från pedagogerna är av betydelse 

för att detta arbete ska fortgå. Sandström m.fl. (2013) beskriver att pedagoger bör 

rannsaka sitt eget beteende kring könsföreställningar. Det skulle kunna förstås som att 

pedagogerna i arbetslaget har en central roll för att hjälpa varandra att utvecklas och 

bryta det redan invanda agerandet och beteendet. I resultatet redovisas det att om ett 

intresse redan finns för genus, normer och jämställdhet så utvecklas pedagogernas 

kompetens. Om personalen upplever att deras kompetens kring ämnena brister så är det 

av vikt att diskussioner med arbetslaget är återkommande. Hardings (1987) genusteori 

går ut på att genuseffekten skapas via människors diskussioner och reflektioner. Det bör 

finnas utrymme för personalen att reflektera tillsammans för att kunna komma framåt i 

sin egen förståelse och tillsammans med arbetslaget (Andersson Tengnér och Heikkilä, 

2017). Vi upplever det som att förhållningssättet är grunden för att verksamheten ska 

utvecklas och gå framåt. Kommunikationen i arbetslaget är av vikt för att bidra till ett 

bra förhållningssätt där pedagogerna hjälper varandra och att verksamheten ständigt 

utvecklas.  

 

Pedagogerna i vår undersökning lyfter fram att om samhället ska utveckla sin syn på 

könsroller så bör diskussionen starta med barnen där deras intressen och funderingar är 

utgångspunkten. Barn utvecklar könsföreställningar innan de är kapabla att bilda 

korrekta ord och meningar (Kim, 2016a & Kim, 2016b). Barn skapar mening 

tillsammans med andra barn och vuxna i sociala sammanhang (Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009). Detta kan sättas i relation till att normer är oskrivna regler 

där vi kategoriserar människor utifrån olika aspekter, där det finns ett rätt beteende 

(Wedin, 2014). Därav anser vi att diskussioner med barnen är en viktig faktor för att 

förmedla en förståelse tidigt för att bryta normer och normalisera det som tidigare sätts 

som onormalt. Hirdmans (1988, 2014) teori om genus ser könen som varandras 

motsatser där mannen har ansetts vara det normala, vidare menar hon att om detta ska 

brytas krävs det att en förståelse utanför politiken utvecklas. Pedagogerna i vår 

undersökning belyser å andra sidan att barnen idag är mer accepterande av individers 

olikheter än för tio år sedan. Detta står dock i kontrast till relativt ny forskning som 

redovisar att tydliga könsstrukturer fortfarande råder i förskolornas verksamheter. 

Forskningen visar att det ej råder någon skillnad idag jämfört med för tio år sedan 

(Emilson m.fl., 2016; Kim, 2016a & 2016b). Det framgår inte i Emilson m.fl. hur de i 

sin undersökning har gjort sitt urval av förskolor, det blir därför problematiskt för oss att 
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dra några slutsatser angående dessa skillnader. Att våra resultat visar att ett dagligt 

arbete med diskussioner med barnen genomförs samt att de har en större förståelse för 

allas olikheter kan tyda på att det krävs ett dagligt aktivt arbete för att motverka dessa 

könsstrukturer. Detta för att utveckla en acceptans för att alla individer ska få vara den 

de är utan att behöva rätta sig efter normen. Däremot menar Sandström m.fl. (2013) att 

eftersom det maskulina har högre status än det feminina så arbetar pedagoger omedvetet 

för att både flickor och pojkar ska anamma det maskulina samt att flickor osynliggörs 

och pojkar individanpassas. Vårt resultat visar att ju fler normkritiska barnböcker som 

kommer, desto mer bidrar det till en normkritisk utveckling hos barnen. Barnböcker kan 

vara en hjälp till att undervisa barnen som växer upp idag. Därav kan diskussioner med 

barn angående barnböckers handling utvecklas till ett lärorikt sammanhang (se till 

exempel vad pedagog 4 säger i kategorin Diskussioner med barn; och Nikolajeva, 

2017).  

 

 Av resultatet framgår att det är viktigt att barnböcker granskas innan de blir tillgängliga 

för barnen i verksamheten då innehållet kan påverka dem. Barns könsföreställningar 

påverkas utifrån olika faktorer som media, sånger och barnböcker (Kim, 2016b). 

Barnkonventionen (FN, 2009) tar i artikel 17 upp att barn har rätt att få ta del av 

information som främjar barnets sociala och psykiska välmående. Detta ska bland annat 

ske via barnböcker. Kön konstrueras enligt Hardings (1986) genusteori i sociala 

sammanhang, för att uppnå ett socialt och psykiskt välmående är det av vikt att sociala 

sammanhang i förskolans verksamhet samt förskolans barnböcker är fria från 

genusstrukturer. Då barn ska få tillgång till information via böcker samt att det är via 

dessa böcker som könsföreställningarna skapas anser vi att granskningen av barnböcker 

som pedagogerna tar upp är en viktig faktor för att beteenden kring kön ska ändras och 

en utgångspunkt för att jämställdhet ska kunna uppnås. Detta belyser även rapporten 

Den könade förskolan (SOU, 2004:115) där det beskrivs att personal bör få tillgång till 

redskap för att granska barnböckerna i verksamheten utifrån ett genusperspektiv. En 

pedagog i vår undersökning redogör för samt omsätter granskning av barnböcker i 

praktiken. En sådan granskning kan synliggöra könsmönster i barnböcker. Detta kan 

vara betydelsefullt avseende barns påverkan av innehållet i barnböckerna. Dock skiljer 

sig vårt resultat åt i detta avseende. Vissa pedagoger i vår undersökning resonerar att 

barns påverkan av barnböcker sker i högre åldrar, medan andra menar att yngre barn i 

allra högsta grad påverkas av innehållet i barnböcker. Dock säger Björklund (2008) att 

det är viktigt vilka barnböcker som är tillgängliga för yngre barn eftersom barn tar sig 

an bilder före text. Detta kan tyda på att pedagogerna bör få tillgång till fortbildning för 

att utveckla en förståelse för att barn påverkas i tidig ålder. Dessutom belyser Odenbring 

(2014a) att barn kan relatera barnböckers innehåll till sina egna liv. 

 

Resultatet visar att pedagogerna i vår undersökning har kunskap om skillnader mellan 

normbrytande barnböcker och traditionella barnböcker. Vi har hittat tre skilda sätt att 

tänka kring detta. För det första nämner pedagogerna barnböcker som är utgivna av 

förlaget OLIKA förlag, då dessa är granskade i syfte att bryta normer. För det andra 

hävdar pedagogerna att vilken bok som helst kan bli normbrytande beroende på hur 
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pedagogen väljer att arbeta utifrån den. För det tredje anser pedagogerna att traditionella 

barnböcker inte bör förekomma i verksamheten alls. Samtliga pedagoger anser dock att 

det är viktigt att barnen har tillgång till normkritiska barnböcker i verksamheten. De 

menar att barnen ska få möjligheten till att se flickor respektive pojkar utifrån samma 

sätt och att det inte ska förekomma en klyfta mellan könen vilket även (Hirdman, 2007) 

belyser. Om barn får tillgång till barnböcker som visar att det finns stereotypa 

könsroller kan det utveckla en negativ syn på kön och att ett stereotypt beteende blir ett 

normaliserande faktum (Filipović, 2018). Barnböcker som inte är normbrytande har ofta 

ett innehåll som kan uppfattas som könsdiskriminerande (Kim, 2016a). Som tidigare 

nämndes i teoriavsnittet anser Hirdman (1992, 2007) att kvinnan ur ett historiskt 

perspektiv ofta har varit och fortfarande är under mannens dominans och inte har något 

eget syfte. Vi tolkar det som att detta innehåll kan förekomma i traditionella barnböcker. 

Nikolajeva (2017) påstår dock att barnböcker är en del av kulturarvet. Detta kan skapa 

en problematik i relation till läroplanens krav (Skolverket, 2018) att barnen i förskolan 

ska få tillgång till samt utveckla en förståelse för vad kulturarvet innebär. Vi anser att 

det bör finnas både normbrytande och traditionella barnböcker i verksamheten, dock ska 

det finnas ett tydligt syfte till hur innehållet i traditionella barnböcker förmedlas då även 

traditionella barnböcker kan användas normkritiskt. För att förmedla förståelse för hur 

utvecklingen av jämställdhet har sett ut historiskt kan det vara betydelsefullt att föra 

samtal om detta med de äldre barnen. 

 

I vårt resultat framkom det att alla normer som genus, etnicitet och kultur bör 

representeras i barnböcker. Detta för att alla ska känna sig inkluderade samt för att 

normalisera alla individers olikheter och levnadssätt. Detta bekräftar även 

Filipović (2018) genom att lägga tyngden på att barn ska kunna relatera till de 

karaktärer som presenteras i barnböcker. Hon menar att om barnen känner igen sig i 

karaktärerna kan deras självkänsla stärkas. Kåreland (2016) styrker även detta – barn 

som får tillgång till berättelser kan utveckla en förståelse för sig själva och andra genom 

att knyta an till karaktärerna i boken. Detta behöver även presenteras positivt i 

verksamheten för barnen, genom att olika familjers levnadssätt synliggörs (SOU, 

2004:115). Kåreland (2016) hävdar att det fiktiva bör kopplas ihop med det autentiska, 

det vill säga om barnböcker integreras med verkligheten kan det förstärka barnens 

förståelse för olika levnadssätt. Barn påverkas och formas utifrån den information de 

tilldelas, de utvecklar kunskap och utifrån detta skapas erfarenheter (Svaleryd, 2002). 

Pedagogerna i vår undersökning belyser att barnböcker som exponerar olika normer kan 

bidra till att barnen utvecklar kunskap och förståelse för allas olikheter vilket även 

Filipović (2018) hävdar. Hedlin (2006) beskriver problemet med att män ofta har 

förekommit som huvudperson i litteratur, medan kvinnor ofta får en mindre betydelse, 

tillexempel som maka. Detta är i likhet med Hirdmans (2007) genusteori, där könen kan 

uppfattas som varendas motsatser och att de har olika status. Vidare belyser Hedlin att 

den vita mannen är en återkommande sanning där det inte uppges någon information om 

kön och hudfärg. Detta anser vi skapar problematik – om dagens barnböcker inte 

behandlar eller visar på jämställdhet kan barnen inte sätta det i relation till sin egen 

verklighet. Det finns stöd för att påstå att barnböcker är en viktig komponent för barnen 
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i samhället. Detta eftersom barnböckerna medverkar till att vägleda barnen och 

konfrontera de rådande samhällsstrukturerna (Nikolajeva, 2017).  

 

Pedagogerna i vår undersökning uttrycker slutligen att barn måste få ta del av allt 

material i förskolan som tilltalar dem. Pedagogerna menar att barnen inte ska vara 

tvungna att leka med leksaker eller aktiviteter som är könskodade efter det egna könet. 

Miljön har en central roll för hur barn väljer leksaker, barnböcker och aktiviteter. Hur 

material placeras och erbjuds i verksamheten bidrar till att pojkar och flickor förblir 

uppdelade (SOU, 2006:75). Detta kan kopplas till genusteorin där män och kvinnor är 

grupperade utifrån samhällets syn på kön som dikotomier (Harding, 1987; Hirdman, 

1988). Medan pedagogerna i vår undersökning belyser att barn är olika och menar att 

barnens intressen är oberoende av kön samt att de ska få tillgång till olika material 

oavsett kön, det vill säga att pedagogerna inte ser kön som dikotomier. Däremot skriver 

Wohlwend (2011) att leksaker delas upp i två skilda fält för flickor respektive pojkar. 

Flickors leksaker syftar till ett utseendefixerat och omhändertagande beteende medan 

pojkars leksaker har en högre status och främjar styrka, våld och makt som beteende. 

Detta styrker även Emilson m.fl. (2016) som hävdar att det maskulina beteendet har en 

högre auktoritet än vad det feminina har. Odenbring (2010) lyfter fram att barn 

grupperar sig baserat på tillhörighet och gemenskap, det är sällan förekommande att 

könen blandas med varandra. Även Eidevald (2009) menar att det finns studier som 

visar att barn omger sig av andra barn med samma kön för att de antas mer likasinnade 

sitt eget kön. Pedagogerna i vår undersökning belyser att barnen bör få välja material 

och miljöer utifrån dem själva som individer och inte utifrån kön. Det är även något 

som Ärlemalm – Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) framhåller när de menar att 

barnens röster bör bli hörda för att de ska kunna göra egna självständiga val, utan fasta 

könsföreställningar som grund. Att föra diskussioner samt resonera med barnen kring 

olikheter och likheter främjar ett könsöverskridande beteende som i sin tur kan leda till 

att statusen för det feminina höjs samt accepteras hos flickor. För att komma ifrån 

grupperingar utifrån könsföreställningar anser vi i likhet med SOU (2006:75) att barnen 

bör erbjudas allt material oavsett vilket kön materialet tilldelats. 

 

Sammanfattning av inventering 

När barnen eller pedagogerna på Regnbågen slumpmässigt väljer en bok ur bokhyllan är 

det större chans att det blir en normkritisk(genus) bok än på Solstugan. Däremot har 

Solstugan fler barnböcker tillgängliga för barnen. Två av tio böcker på Solstugan och 

tre av tio böcker på Regnbågen är normkritiska. Möjligheterna att arbeta normkritiskt 

med hjälp av barnböcker finns med goda möjligheter på både Solstugan och Regnbågen. 

 

Förslag på fortsatt forskning  

Det finns ett stort behov av att fortsätta forska kring genus, normer och jämställdhet där 

barnböcker har en central roll. För fortsatt forskning inom detta område skulle det 

exempelvis kunna genomföras en kvantitativ underökning med hjälp av en enkät där ett 

helt förskolområde deltar. Ett annat förslag är att det skulle kunna genomföras en 
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inventering av förskolans barnböcker som samtidigt gynnar förskolan genom att deras 

barnböcker granskas och uppdateras utifrån vad som ska representeras i samhället. Ett 

tredje förslag är att undersöka om förskolans lokaler och miljö är könsstereotypt. Detta 

kan göras genom observationer och intervjuer med både barn och pedagoger.  

 

Slutsats 

I det inledande avsnittet beskrev vi problemet med att barn växer upp med fasta 

föreställningar kring kön. Detta kommer att hämma dem eftersom de kommer göra val 

utifrån kön och inte utifrån vad de vill (Filipović, 2018; Sandström, m.fl., 2013). De 

barnböcker som barn exponeras för i tidig ålder bidrar till att deras beteende 

konstrueras. Vårt förhållningssätt har präglats av de värderingar som var rådande under 

vår barndom. Barnböckerna under den tiden var ofta könsstereotypa vilket vi anser har 

bidragit till att ett stereotypt förhållningssätt har främjats. Detta eftersom det inte har 

synliggjorts andra normer än den om att kvinnor och män är varandras motsatser 

(Harding, 1987; Hirdman, 1988). Baserat på vår undersökning och litteratur anser vi att 

normkritiska barnböcker idag kan vara ett verktyg för att motverka traditionella 

könsroller. Därför har vi undersökt hur förskollärare och barnskötare tänker kring detta.  

 

Det vi kom fram till med denna undersökning är att det krävs ett medvetet 

förhållningssätt där pedagogernas värderingar hålls uppdaterade parallellt med 

samhällets utveckling för att kunna motverka traditionella könsroller. Diskussioner med 

barnen bör vara en utgångspunkt, för det är deras beteende samt tankesätt vi måste 

utveckla för att en normalisering ska främjas. Eftersom barn påverkas av barnböckers 

innehåll och handling krävs det att pedagogerna granskar barnböckerna återkommande 

för att kvaliteten av utvecklingen ska upprätthållas. Resultatet visar på att det finns en 

kompetens hos pedagogerna för normbrytande barnböcker. Om traditionella barnböcker 

ska användas i verksamheten krävs det en medvetenhet och kompetens kring ämnen 

som genus, normer och jämställdhet. Detta för att kunna skapa ett tydligt syfte som kan 

främja en normmedvetenhet trots att traditionella barnböcker finns i verksamheten. För 

att motverka traditionella könsroller krävs det att barnen i verksamheten får en 

förståelse för människors olikheter där en normmedvetenhet främjas och att barnen 

känner sig inkluderade i samhället. Detta kan ske genom att alla normer representeras i 

barnböcker. Vi har kommit fram till att miljön ska vara tilltalande för alla barn oavsett 

kön, gränserna mellan könen behöver avlägsnas för att en jämställdhet till slut ska 

uppnås. Barnböcker kan bidra till en ökad förståelse för att alla är olika.  

 

Alla barn som verkar i förskolan ska få en jämlik utbildning som förmedlar en förståelse 

för skyldigheter och rättigheter där möjligheter ges oavsett kön (Skolverket, 2018).  

Avslutningsvis anser vi att om ett aktivt arbete med normkritiska barnböcker som 

genomsyras av genus, normer och jämställdhet sker i förskolan, kan det främja att 

barnen får möjlighet till en gemenskap och trygghet där traditionella könsroller 

motverkas.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor, Vecka 39 – Frida & Maria 2019 
1. Vad har du för utbildning?  (Bakgrundsfråga) 

 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? (Bakgrundsfråga)  

 

 

3. Brukar ni arbeta med tema utifrån böcker i verksamheten? Vad brukar det vara 

för böcker och hur arbetar ni utifrån dom?   

 

4. För ni diskussioner med barnen kring innehållet i de bilderböcker ni läser? 

(Brukar de någon gång handla om ämnen genus, normer?) 

 

 

5. I läroplanen står det att förskolan ska motverka traditionella könsroller. 

A: Anser du att du är insatt i detta ämne?  

B: Hur arbetar du med detta i verksamheten?  

 

6. Önskar du mer kompetens kring genus, normer och jämställdhet? 

 

 

7. Vad brukar ni läsa för böcker för barnen? Är det någon som utmanar 

traditionella könsroller?   

 

8. Vad för böcker skulle du säga är normbrytande?  

 

 

9. Har ni medvetet valt någon bok för att den främjar ett normbrytande 

förhållningssätt?  

 

10. Forskning visar på att flickor och pojkar påverkas och lär sig hur de ska agera 

könsmässigt utifrån samhället men även utifrån böcker, hur tror du att 

barnböckers handlingar och innehåll kan komma att påverka barns sociala liv?  

 

11. Skulle du säga att det går att arbeta med barnböcker i verksamheten för att bryta 

traditionella könsroller/främja ett normkritiskt arbete? Hur skulle ett sådant 

arbete kunna se ut? 

 

12. Har du något mer att tillägga?  
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Bilaga 2 

Information och samtyckesblankett till anställda  
 

 

Vi heter Maria och Frida och studerar vid förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. 

Under hösten 2019 skriver vi vårt examensarbete i didaktik. 

 

 

Under 23 – 27 September planerar vi för en undersökning på er förskola. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med 

barnböcker för att motverka stereotypa könsroller. För att närma oss detta kommer vi 

att genomföra enskilda intervjuer med förskollärare samt barnskötare i verksamheten.  

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras i det 

slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till 

det. När examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets 

databas DIVA. 

 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med ljudinspelning dokumentera en intervju där du medverkar. Vi står till förfogande 

för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), 

som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

 

Med vänlig hälsning Maria Sandén och Frida Nordström.  

 

 

  

E-post: xxx xxx E-post: xxx xxx 

Tel: xxx xxx Tel: xxx xxx 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle:  

Handledare: Tobias Fredlund  

E-post: tobias.fredlund@hig.se  
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Samtycke 

 
Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med ljudinspelning dokumentera en intervju där du medverkar. Vi står till förfogande 

för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen  

 

 

 

 

 

Datum och plats:………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 


