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Könsskapande litteratur? 

En undersökning av genus i barnlitteratur och pedagogers syn på genus och litteratur i fyra 
förskolor i Stockholm. 

 David Johansson 

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att ta reda på hur litteratur presenteras utifrån ett genusperspektiv för barn på fyra 
förskolor i Stockholm. Arbetet utgick från Vygotskijs teorier om sociokulturell påverkan och 
Hirdmans genusbegrepp. I arbetet presenterades forskning kring ämnet genus, barnlitteratur och 
förskolepedagogers roll i användandet av litteratur i sitt genusarbete. Arbetet består av intervjuer med 
fyra pedagoger som förklarar sin syn på genus och litteratur I förskolan. Fyra böcker från respektive 
förskola har analyserats utifrån bland annat Nikolajevas teorier om genus och barnlitteratur. 
Undersökningarna resulterade i en relativ brist på medvetenhet kring genus i de förskolor som 
undersökts. Förhållandet mellan litteratur och skapande av en könsidentitet är för fler av pedagogerna 
oklart och trots genusarbetets viktiga roll i dagens förskola finns en stor brist I den kunskap som är 
nödvändig för att kunna arbeta med så viktiga frågor och kunna fullfölja läroplanens strävansmål  
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Inledning 
Att betrakta förskolans pedagogik och förhållningssätt utifrån ett genusperspektiv har under de senaste 
30 åren varit en utgångspunkt som många forskningsrapporter och genusvetare haft när det kommer 
till synen på den moderna förskolan. Under mina år som outbildad barnskötare i förskolan och som 
student på min VFU upplever jag ett stort glapp mellan forskningen och den faktiska pedagogiska 
verksamheten i förskolan. Jag tycker mig finna en brist hos många pedagoger i deras 
jämställdhetsarbete och den pedagogiskt ansvariga personalen har brist på kunskap i ämnet genus och 
därmed också en bristande förståelse när det gäller barns olika möten med sitt jag utifrån läroplanens 
strävan efter en jämställd förskola. 

Mitt intresse för genus har länge varit stort och jag är uppvuxen i ett extremt genusmedvetet 
sammanhang där flickor och pojkar fick iklä sig rollen som sitt motsatta kön där det fanns ett 
begränsat utbud av leksaker som var avkodat sin könsidentitet. En uppväxt som skapat en grund för en 
stark förankring i jämställdhetsarbete och har skapat en naturlig utgångspunkt i arbetet med genus och 
jämställdhetsarbetet hos mig som student. 

I denna uppsats avser jag att undersöka frågor som dykt upp under mina år som arbetare i förskolans 
värld. Jag har varit med om att böcker plockats bort då de anses skrämmande för barnen och med 
anledning av att ”de är för större barn”. I ett nyligen självupplevt fall plockades boken Snäll (Gro 
Dahle, 2008) bort från en hylla på en förskola med anledningen av att den var för läskig.  

Utifrån mitt intresse för barnlitteratur och min starka förankring i ämnet genus har jag valt att fördjupa 
mig i genus och jämställdhet och observerat hur pedagoger genom sin presentation och arbete av och 
med litteratur förankrar könsroller hos dem eller ger dem en friare bild av hur könsidentitet kan se ut. 
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Bakgrund och litteraturgenomgång 
 

I det följande kommer jag att presentera aktuell forskning i ämnet genus och barnlitteratur samt 
presentera styrdokument och läroplanens syn på det samma. Jag kommer även att introducera 
uppsatsens teoretiska perspektiv som är det sociokulturella perspektivet. 

 

Det sociokulturella perspektivet inleder denna del av uppsatsen och kommer i fortsättningen att 
användas som uppsatsen teoretiska perspektiv Jag väljer att arbeta utifrån detta och ger en introduktion 
där forskning kring ämnet påverkan på barnet utifrån barnets omgivning förklarar vikten av det 
pedagogiska arbetets utformande i förskolan. Vidare får genus en egen rubrik där aktuell forskning 
samt genusforskningens historia presenteras.  

 

Avslutningsvis avser jag att belysa pedagogens roll som aktiv motverkare till stereotypa könsmönster 
vilket är en fråga som är viktig att fokusera på i skapandet av en ny förståelse av genusmedvetenhet 
och könsskapande i förskolan. Läroplanens tydliga uppmaningar till ett fokus på jämställdhet och 
genus tyder på vikten av förståelse för andras olikhet och detta fokuseras det på i den här delen av 
uppsatsen. Forskning kring barnlitteratur med fokus på genus och jämställdhetsarbete lyfts fram och 
förskolans styrdokument och läroplanens innehåll sett utifrån ett genusperspektiv presenteras. 
Slutligen skrivs pedagogens roll som aktiv mot eller medverkare till könsnormer fram. Möjligheten för 
en pedagog att med hjälp av litteraturen påverka barns framtida syn på kön och identitet diskuteras. 

 

Det sociokulturella perspektivet  
 

Barns utbildning och pedagogiska fostran har under 1900-talet genomgått stora förändringar, från 
arbetet i barnkrubban där förskolan var en återspegling av hemmet till en plattform för pedagogiskt 
arbete med inriktning på lärande och utforskande (Kåreland, 2005). Under 1900-talet framträder fler 
perspektiv på barns utveckling. 

 

Ett av de tongivande perspektiven på barns utveckling är det sociokulturella perspektivet som Lev 
Vygotskij presenterade under 1930-talet. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på barns 
utveckling i och samspel med sin omgivning. Den yttre miljöns påverkan är en viktig faktor i ett barns 
skapande av en identitet och individer i barnens omgivning blir därmed de som bildar samt skapar 
förutsättningar för barns uppfattning av sin omgivning. 

Vygotskij (1934, 1995) skriver att barn bearbetar sina upplevelser genom lek och med hjälp av den 
skapar sig en bild av verkligheten som presenterats för dem. I detta perspektiv ses barnen som 



3 
 

påverkningsbara individer som formar en uppfattning om sin omgivning utifrån det som sker i barnens 
omgivning. 

 

Vygotskijs fokus på den yttre lärandemiljön visar att den barnlitteratur som pedagogerna på förskolan 
presenterar har en påverkan på barns identitetsskapande. Pedagogernas val av barnlitteratur är viktigt 
då den valda litteraturen ger en bild av hur samhällets normer ser ut och hur den sociala strukturen i 
barnets omgivning är uppbyggd. Pedagogens val innebär en möjlighet till styrning av barnens syn på 
till exempel kön och identitet.  

 

 

Genus 
 

 

Yvonne Hirdman är en av förgrundsgestalterna inom den svenska genusdiskursen. 1988 skapade 
Hirdman ett forum för genusforskning i Sverige genom att återlansera begreppen genus och 
genussystem.  Genus (gender) som tidigare, enligt Hirdman allmänt använts för att visa på skillnaden 
mellan det biologiska könet respektive det socialt och kulturellt skapade. Hirdman vill med uttrycket 
genus sätta ord på begreppet socialt konstruerat kön (Hirdman, 2004). 

 

Hirdman anser bland annat att poängen med det nya genusbegreppet var: 

En större betoning av maktrelationer mellan kön – över och underordningsproblematiken.  

Att vi kom ifrån risken med ett enkelt könsrollsbegrepp – att man ständigt frågade sig: men 
vad är det som djupast sett spelar roll, könet eller rollen?  

Att ett begrepp som könsroll upprättade och vidmakthöll denna ”Berlinmur” mellan natur 
och kultur, d v s mellan det fysiologiska könet och de kollektiva egenskaper som tillskrivits 
kvinnor och män.  

Det ville fånga in själva processen att forma människor till sina ”genus”, manlig eller 
kvinnlig.  

Ett neutralt ord för att underlätta integrering.  (Hirdman, 2004, s.13ff.) 

 

Begreppet genussystem innefattar det sociala samspelet mellan män och kvinnor och att detta samspel 
ligger till grund för samhällets utveckling inom det ekonomiska så som den politiska maktordningen i 
samhället. Grunden i Hirdmans teorier ligger med andra ord i hur samhällets förutsättningar formar 
vad vi idag kallar manligt och kvinnligt och inte de biologiska förutsättningar man tidigare antytt.  
Varje människa föds och växer upp i ett genussystem som redan definierat vad som är manligt och 
kvinnligt menar Hirdman (2004) och syftar då på det genussystem hon presenterat utifrån sin 
forskning.   
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Ett genussystem reproduceras av två principer eller lagar: 

 

 dikotomi – Isärhållandets tabu; manligt och kvinnligt bör inte blandas 

 

hierarkin – Det är mannen som är norm. Mannen är modellen för hur människor ska vara, 
medan kvinnan är undantaget.       (Hirdman 1988, s.51): 

 

Genussystemets två lagar har en inbördes ordning. Dikotomin är det som skapar och legitimerar 
hierarkin. Hirdman är tydlig i sin rangordning då hon menar på att dikotomin har en tydligare roll när 
ordningen i könsstegen skall göras. Hierarkins existens är beroende av hur isärhållandet ter sig. Ju 
tydligare isärhållandet mellan könen ter sig desto större inverkan har den manliga normen på hur vi ser 
på kön. Dikotomin ger oss två kategorier människor som hålls isär av normer och där ser Hirdman att 
problemet ligger. Det vill säga inte alltid i den manliga normen utan i hur isärhållningen ger den 
manliga normen mer legitimitet (Hirdman, 2004). 

Hirdman använder begreppet "genuskontrakt" (2004, s.61) när det kommer till att konkretisera 
genusforskning på det faktiskt konkreta materialet.  Genuskontraktet upprätthålls genom den fortsatta 
dikotomin som råder i stora delar av världen som genom generationer fasthålls och skapar normer om 
hur manlighet och kvinnlighet förhåller sig till varandra. Kvinnor och män är enligt Hirdman lika 
skyldiga till upprätthållandet av kontraktet och inget kön förblir opåverkat av dess inflytande.  

Bronwyn Davies (2003) fokuserar på ordets och språkets betydelse för vår syn på kön och 
könsskapande. Hon menar att det framförallt är språket som uttrycksmedel som gör skillnad på de 
olika könen. Davies hävdar att samhällets struktur formar vår syn på könsrollerna och samhället i sig 
skapar vad människor ser som normer. Davies menar vidare att det inte handlar om det ena könets 
kamp mot det andra där det maskulina motarbetar det feminina utan samhällets utformning gör det 
svårare för det feminina att accepteras.  

Kajsa Svaleryd (2005) och Ingegerd Tallberg Broman (2002)  diskuterar vidare och framhåller även de 
samhällets påverkan på könets konstruktion och att genus handlar om sociala relationer att pojkar och 
flickors agerande inte har biologiska föregångare utan är socialt konstruerade. 

 

 

Aktuell forskning om genus i barnlitteraturen 
 

Kåreland (2005) beskriver forskningen i och omkring litteraturämnet som "genusimpregnerat" (s. 9).  
Det vill säga, litteraturen som används och presenteras i studiesyfte är genomsyrat av normaliserande 
värderingar som påverkar läsaren oavsett kön.  
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Kåreland (2005) diskuterar vidare i sin forskning om huruvida barnlitteratur förmedlar bilder av hur en 
individ bör agera och upplevas och sänder därför signaler om hur dess sociala roll skall ageras.  
Litteratur är en spegel av det samhälle vi lever i och förser flickor och pojkar med en social roll som 
får möjlighet att befästas redan i tidig ålder genom det val av litteratur som pedagogerna och förskolan 
väljer att presentera för barnen.  

 

I sin funktion som fantasieggande stämningsskapare har även litteraturen en indentifikativ funktion 
som gör att barn enkelt förhåller sig till karaktärerna i ett litterärt sammanhang som förebilder och 
identifikationsobjekt (Hallberg, 1993). Brule (2008) diskuterar barnlitteraturens syfte och menar att 
den har till uppgift att förmedla ett kulturellt arv samt skapa förebilder för barn som genom 
upplevelser av litteratur skapar en identitet. Brule menar också att det är en kombination av text och 
bild som tillsammans ger uttryck för den norm som samhället skapar och som vidarebefordras till 
barnen genom dess nyttjande av litteratur. Genom detta skapas en norm som visar på hur flickor och  
pojkar ska bete sig och bör uppfattas.  

 

Svaleryd (2005) diskuterar därför vikten av en granskning av den litteratur som presenteras för barnen 
i förskolan och man bör vara observant på hur man i litteraturen framställer könsroller.  

 

Lärarförbundet uttalar sig i texten genuspraktika för förskollärare (2006) att man likt Svaleryd anser 
det viktigt att framhålla en nyanserad bild av hur flickor och pojkar framställs i de läromedel som 
används i förskolan idag. Lärarförbundets undersökningar visar att skolmaterial inte uppfyller de 
önskemål som de har på just normkritiskt innehåll.  

 

 

Genus i förskolan 
 

Pramling–Samuelsson (2001) beskriver hur förskolans uppbyggnad många gånger underbygger arbetet 
med det normkritiska tänkande som läroplanen samt politiska dokument uppmanar dem till. 
Maskulinitetens dominans inom förskolan är fortfarande stark menar hon. Detta påvisar författaren 
genom att beskriva den pedagogiska verksamheten och där ta upp hur pojkar i förskolan får en helt 
annan uppmärksamhet samt mer utförliga svar på sina frågor än flickor. Dessutom menar Pramling-
Samuelsson att den maskulina dominansen befästs genom att man inom förskolan ger saker så som 
ritade figurer eller handdockor med en maskulin persona till exempel med de maskulina pronomen han 
eller gubbe.  

 

Även Eidevald (2009) skriver om den könsstereotypa förskolan.  Hans avhandling visar på vilka 
beteenden som godtas hos pojkar respektive flickor. Författaren menar att pojkar i större utsträckning 
uppmuntras till en mer aktiv lek där rörelse och tävling är en stor del. Flickor däremot får iklä sig en 
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roll av stillasittande och pysslande aktörer. I avhandlingen beskrivs även förskollärarnas större 
acceptans av pojkars stökighet kontra flickornas.  

 

 

Jämställdhet i förskolan 
 

I SOU 2006:75 beskrivs svårigheten i att se om en förskola är jämställd eller inte. Förskolan är en 
spegel av samhällets normer där barn följer de mönster som samhället utanför bygger upp. Barn 
beskrivs som aktörer vilka anpassar sig till de spelregler som vuxna ger dem (s. 58)  

 

För att barnen ska få en möjlighet till frigörelse från de könsmönster som skapas runt dem finns ett 
behov av pedagoger som är medvetna om sin roll och den påverkan de har på barns formande av 
könsroller. I SOU 2006:75 skriver man följande: 

 

Förutsättningen för att pedagogerna ska kunna arbeta med jämställdhetsfrågorna på ett 
tillfredsställande sätt är att alla pedagoger arbetar mot samma mål med likvärdiga grundkunskaper 
och stöd från ledningen på den förskola de arbetar. Arbetssättet kan se olika ut men måste vara en del 
av vardagen och genomsyra hela verksamheten. Att arbeta med jämställdhet är en ständig process. 
(SOU 2006:75, s 126-134) 

 

I Läroplan för förskolan, Lpfö (2010) beskrivs hur förskolan ska ge barn en möjlighet till utveckling 
när det gäller att iaktta och reflektera. Krav ställs på att pedagoger arbetar utifrån ett bemötande som 
ger barnen möjlighet till en individuell uppfattning av vad pojkar och flickor är. 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 
arbetet med barnen. (LpFö 98, s. 4) 

 

Förskolan har som uppgift att motverka traditionella könsroller samt ge barn oavsett kön rättigheten att 
få utvecklas utifrån sina intressen. Flickor och pojkar skall få lika stort inflytande och utrymme i 
förskolans verksamhet och läroplanen uppmanar till en strävan att möjliggöra barns lärande inom tal 
och skriftspråk. Läroplanen för förskolan skriver därför tydligt ut målet med det arbete som görs för 
att hindra diskriminering av alla de slag. 

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna 
läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor 
och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 
pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (LpFö 98, s. 5). 
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Förskolan skall även sträva efter en miljö där förutom kön även andra sociala grupper och 
trosuppfattningar ges en röst samt att demokratisera förskolan genom att uppmuntra individers olikhet 
och visa på människors lika värde trots olika utgångspunkter. 

       

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning… (LpFö 
98, s. 8) 

 

 

Pedagogerna och litteraturens roll i förskolan 
 

I Simonssons avhandling (2006) förklaras hur förskolan ser sig som en förmedlare av god litteratur där 
ett begränsat antal författare får ingå och därmed skapar en ram för vad viktig barnlitteratur är. De ser 
även sig själva som ett komplement till hemmets ibland bristfälliga tillgång till litteratur. Bourdieu 
(1984) talar om det kulturella kapitalet och menar att förskolan genom sitt urval presenterar normer 
som genom litteraturen kan cementeras hos barnen.  

Vidare diskuterar Simonson (2006) huruvida det som hon kallar barnbokskanon går att implementera i 
förskolans uppdrag. Pedagogerna som ingår i studien som Simonsson gjort förklarar vidare vikten av 
litteraturen i förskolan. Litteraturens uppgifter är många och bör ingå som en del av det pedagogiska 
arbetet. Simonsson konstaterar dock att det är genom en utvecklingspsykologisk lins som man i 
studien ser på barnen och ser litteraturen som en normskapande och utvecklande del av förskolan.  

 

Det sätt på vilket de motiverar användningen, handlar dels om att boken traditionellt alltid har haft en 
given plats i förskolan, samt att barnen skall lära sig saker, och att läsning är en viktig kunskap för det 
framtida livet.  (Simonsson. 2006, s. 37) 

 

 

Med detta menar Simonsson att man som pedagog lägger stor vikt till den litterära skolningen på 
förskolan men till viss del saknar en inblick i vikten av varierad litteratur samt vilka olika 
kunskapsområden som kan förstärkas genom den. 

 

Vidare diskuterar pedagogerna i Simonssons text censurering av litteratur i förskolan. Böcker som 
innehåller sexuella anspelningar och svordomar väljs bort och man ställer sig frågande till barnens 
mognadsgrad när det kommer till detta. En anpassning av det litterära utbudet som gör det möjligt för 
pedagogerna att skapa en norm och ett etiskt tilltalande litteraturutbud. 

 

Granberg (1996) talar om barns tidiga inlärning och om hur barn som tidigt får uppleva högläsning 
och varit en del av ett litterärt sammanhang har lättare att utveckla olika förmågor så som empati, 
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medkänsla samt inlevelse. Grenberg menar att sagans roll i barns skapande av sin omvärld innefattar 
förståelsen för sina känslor och för intryck som barnet utsätts för.  

 

Svensson (2005) förklarar vidare med samma utgångspunkt som Granberg att det är oerhört viktigt att 
läsa högt för barn. Svensson använder sig av exempel av vad läsning för med sig och menar att det 
medför en förståelse och en överföring av traditioner och kulturarv. Svensson menar också att 
högläsning skapar en känsla av trygghet och närhet och ökar barns språkförståelse. 

 

Även Vygotskij (1934, 1995) menar på att läsning ger en ökad förmåga att fantisera samt att kunna 
känslomässigt relatera till anda individer. Vygotskij hävdar att fantasin ligger till grogrund för hur 
samhället är uppbyggt. Han skriver också om barns upplevelser i tidig ålder och hur viktig den är då 
det är erfarenheterna från sin verklighet som ger människan sin fantasi.  

 

Detta innebär att om barn endast ges möjlighet till en homogen typ av litteratur där könsroller, som 
den här uppsatsen handlar om, porträtteras på ett vis är det denna bild som formar barnens relation till 
sitt eget kön. Utifrån Vygotskijs teorier om fantasin som byggsten i samhället så kan det finnas behov 
av ett mer mångfacetterat litteraturutbud. Högläsningens fördel kan till viss del också den påverka 
barnens uppfattning av litteraturen på förskolan. Möjligheten att fråga och avbryta pedagogen I sin 
läsning gör att barns förmåga att ifrågasätta ökar och en mer tänkande individ växer fram (Kåreland, 
2005) 
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Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att beskriva, analysera och diskutera pedagogernas förståelse för barns 
könsskapande genom den litteratur de presenterar för barnen i förskolan. Som en del av denna 
undersökning avses också att analysera valda delar av det utbud av barnlitteratur som finns tillgänglig 
på de fyra förskolor i Stockholms stad där studien genomförts. 

De texter som analyseras är 

 

Rosa flyttar till stan. 1996. Barbro Lindgren & Eva. Eriksson  

 

Rita. 2006 Anna Höglund & Eva Susso 

 

Alfons och soldatpappan. 2006 Gunilla Bergström  

 

Otis tröstar. 2012 Åsa Mendel-Hartvig 

 

Forskningsfrågor 
 

Vilken förståelse har pedagogerna som i denna studie intervjuats vad gäller litteraturens påverkan på 
barns skapande av en könsidentitet. 

 

Hur medvetna är pedagogerna om hur könsroller presenteras i 
 barnlitteraturen? 

 
Vad för slags litteratur presenterar pedagogerna på de studerade förskolorna för barnen?  
 

Hur är litteraturen på förskolan utformad utifrån ett genusperspektiv? 
 

Hur många manliga respektive kvinnliga huvudroller presenteras i litteraturen på förskolan? 
 

Hur ser bokomslagen ut? 
 

Hur presenteras könsrollerna i litteraturen? 
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Teoretiskt perspektiv 
 

Jag har valt att arbeta utifrån det sociokulturella perspektivet och har valt att utgå från Vygotskijs och 
Säljös teorier. Anledningen till mitt val av detta perspektiv handlar i grund och botten om en 
människosynsfråga där den yttre påverkan sätts i fokus och den genetiska påverkan inte får ett så stort 
fokus. Den yttre påverkan handlar i den här uppsatsen om pedagogers användande av litteratur utifrån 
ett genusperspektiv. De analysmetoder som används i uppsatsens textanalys samt intervjuanalys 
förklaras under rubriken databearbetning och analysmetod i avsnittet Metod. 

 

Vygotskij (1934, 1995) menar att den yttre påverkan på ett barn är av största vikt, han hävdar att för 
att ett barn ska internalisera begrepp och kunskap krävs det att barnet ser till sin omgivning, så som 
föräldrar, lärare eller andra förebilder, har goda relationer. Vygotskij förklarar vikten av socialt 
interagerande med att de sociala faktorerna påverkar intelligensen och flyttar fokus från biologiska 
förutsättningar till de sociala.  

Exempel på yttre påverkan kan vara en pedagog, förälder, kamrater eller olika förutsättningar i barnets 
omgivning.  

Vygotskij (1934, 1995) hävdar att interaktionen med andra individer skapar lärande, ett lärande som 
ger en möjlighet till utbyte av erfarenheter och ger nya utvecklingsmöjligheter för jaget. Han kallar 
dessa för MKO (More knowledgeable Person). Detta kan utgöras av en individ med direkt koppling 
till barnet så som en förälder, lärare eller till och med en kompis. 

 

Säljö (2000) tar vid efter Vygotskij och menar att det sociokulturella perspektivets utgångspunkt bör 
vara de kommunikativa delarna av ett barns upplevelser. Det är genom kommunikation och gemensam 
strävan som barn får en möjlighet till att utvecklas genom delaktighet i varandras kunskaper. 

 

Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som barnet blir 
medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som 
man skulle kunna göra i varje situation (Säljö 2000, s.37). 

 

Vygotskij förklarar sina teorier kring barns påverkan av sin omgivning med fyra principer.  

1. Barn konstruerar sin kunskap. 

2. Utveckling kan inte separeras från sin sociala kontext. 

3. Inlärning kommer före utveckling. 

4. Språket spelar en stor roll i mental utveckling. (Vygotskij, 1934, 1995) 

 

Dessa fyra principer är avgörande för hur vi bör bemöta barn och se till hur dess utveckling sker.  
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Vidare menar Vygotskij att inlärningen sker i så kallade ZPD (Zone of Proximal Development). Här i 
sker inlärningen och utveckling och utgörs av det avstånd mellan ett barns förmåga att utföra en 
uppgift eller skapa ett nytt lärande under vägledning av en MKO och barnets förmåga att utföra 
uppgiften på egen hand. Det är i det här området som inlärning sker och resultatet av den här 
processen leder till att barnet blir alltmer socialiserad i den dominanta kulturen och detta leder till en 
vidare utveckling. 

Jag kommer att i min analys av intervjuerna använda mig av det sociokulturella perspektivet i min syn 
på barns inlärning och påverkan när det kommer till den litteratur som respondenterna säger sig 
presentera för barnen. Pedagogerna som intervjuats får representera MKO i det här fallet och 
förskolans högläsning och undervisning i litteratur och genus blir den proximala utvecklingsszonen 
(ZPD). Jag kommer att i uppsatsen använda mig av Vygotskijs och Säljös teorier och analysera 
pedagogernas svar kring sin egen tro på litteraturens påverkan av barnen. Hur de som pedagoger anser 
att påverkan utifrån dennes val i framtiden kommer att påverka barnet som man har det pedagogiska 
ansvaret för. 
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Metod 
 

Val av metod  
Stukát (2005) beskriver det kvalitativa arbetssättet som en framväxt ur de humanistiska vetenskaperna 
där vikten av resultatet läggs vid att tolka och förstå resultat och inte att generalisera och förutsäga.  
Den kvalitativa studien utgår vanligtvis från intervjuer som man menar är att föredra framför så 
kallade kvantitativa studier där enkäter är den vanligaste metoden att an förskaffa sig empiriskt 
material. Starrin m.fl. (1991), Cohen m.fl. (2007) diskuterar den kvantitativa kontra den kvalitativa 
undersökningen och konstaterar att man i den kvantitativa undersökningen som består av ett mer 
statiskt förhållningssätt till införskaffandet av information medan man i den kvalitativa 
forskningstraditionen ges möjligheten att få tillgång till ett samspel där intervjun kan få fler 
dimensioner och en fördjupning av de olika kunskaperna lättare kan förmedlas.  

Patel och Davidson (2003) talar om den hermeneutiska forskarrollen och förklarar den som en mer 
öppen och subjektiv hållning till det insamlade materialet som samlats in genom kvalitativa 
undersökningar. Man menar att språket är en viktig del i att skaffa sig kunskap om det äkta mänskliga. 
Att ha möjligheten att kunna tolka och avkoda resultatet ökar forskarens förståelse för det som 
undersöks. För att kunna förstå krävs enligt Patel och Davidson förförståelse. Förförståelse kan du 
anskaffa dig genom tidigare erfarenheter eller genom att studera ämnet du ämnar utforska noggrant 
innan en vidare undersökning.   

Anledning till mitt val av metod fokuserar kring den möjlighet det get mig att själv möta den 
respondenten som ger mig svaret på mina frågor. Det ger intervjuaren möjlighet att aktivt delta i 
intervjun och en möjlighet till intressanta följdfrågor och en mer avslappnad kommunikation I stället 
för en dialog och frågor som får svar av mer ytlig art. Möjligheten att se den fysiska individ som man 
intervjuar ger mig som frågeställare en större möjlighet att tolka och läsa av den intervjuade personen.   

 

Urval och avgränsning 
 

Jag har vidare valt att intervjua fyra utbildade förskolepedagoger med olika bakgrund. Tre pedagoger 
arbetar inom den kommunala verksamheten i två olika stadsdelar av Stockholm medan den fjärde 
arbetar i ytterligare en stadsdel samt inom den privata sektorn. De tre kommunanställda arbetar utifrån 
en traditionell pedagogik med inslag av Reggio emilia inspirerad pedagogik medan den fjärde arbetar 
på en förskola med en tydlig genusförankring samt ett väldig uttalat jämställdhetsarbete. Kontakten 
med informanterna inleddes med ett mail där det förklarades vilket syfte intervjun hade samt 
undersökningens tema. Höst m.fl. (2006) skriver om vikten av vetskap om intervjuns sammanhang 
samt hur materialet kommer att hanteras av mig. Jag har haft för avsikt att intervjua pedagoger från 
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både den privata och den offentliga sektorn och har aktivt valt att intervjua en pedagog som jag innan 
arbetets start visste arbetade på en förskola med en stark koppling till genusteorier och 
genuspedagogik. 

 

Alla informanter avidentifierades och jag valde att i stället numrera förskollärarna med varsitt 
nummer. Från ett till och med fyra. Inför intervjuerna har jag förberett mig genom att noga läsa in mig 
på ämnet för att känna att jag har den kunskap som fordras av mig för att kunna följa upp med 
följdfrågor och för att kunna tolka svaren så väl som möjligt.   

 

Då min studie inriktar sig på barn i förskoleåldern det vill säga mellan 1-5 år så var valet av 
respondenter självklart. Förskolepedagoger med en aktiv del i dessa barns pedagogiska verksamhet 
fick stå som respondenter och ge en bild av verksamhetens arbete med ämnet som behandlas i studiens 
syfte. 

 

Jag har valt att samla in data till denna studie med utgångspunkt i de kvalitativa och hermeneutiska 
forskningstraditionerna. Detta har jag gjort genom att intervjua fyra förkolepedagoger och sedan 
fortsatt mitt arbete med transkriberingen av intervjuerna där valet av ord och minnesbilder av 
kroppsspråk har gett mig ett kodverktyg med underliggande svar där det slutgiltiga resultatet bildas av 
en helhet kring respondentens agerande och svar. Jag tycker mig behärska ämnet genus och 
barnlitteratur så att jag till viss del har en förståelse för hur svaren kan tolkas och hur respondenten 
kommunicerar sina svar. Detta är ett måste enligt den hermeneutiska forskningsläran. Att innan 
intervjuer arbeta med ämnet som skall behandlas för att få ut det mesta av intervjun.  

 Jag har valt att analysera 4 böcker som jag funnit presenterade för barnen på 4 förskolor. Jag har valt 
den första bok jag observerat på vardera förskolan och sedan analyserat dem efter en rad redan 
färdigställda frågeställningar: 

 

Hur många manliga respektive kvinnliga huvudroller presenteras i litteraturen på förskolan?  

 

Hur ser bokomslagen ut? 

 

Hur presenteras könsrollerna i litteraturen? 

 

 Genomförande 

 

Datainsamlingen som legat till grunden för denna studie är kvalitativa intervjuer med pedagoger 
arbetandes i förskolor inom Stockholm stad. Jag kontaktade fyra förskolor där jag på ett eller annat 
sätt och mer eller mindre har en förankring för att försäkra mig om ett positivt svar på frågan om 
möjligheter till en intervju.  
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Intervjuerna ägde rum på berörd förskolepedagogs arbetsplats och pågick i ca 1 timme vardera. 
Dessutom har en kvalitativ studie gjorts på de utvalda barnböcker som fått representera förskolorna 
som studerats.   

 

 

Databearbetning och analysmetod 
 

Jag har på samtliga förskolor försökt iaktta barnens läsvanor genom att bland annat observerat hur 
litteraturen placeras i bokhyllan eller i bokbacken och valt att analysera den bok som ur mitt 
perspektiv är den som får mest uppmärksamhet. Böcker som ligger ytterst eller inte är korrekt inställda 
i bokhyllan tenderar att vara de som är mest frekvent lästa. Det finns ingen vetenskaplig grund i detta 
aktiva val jag gör utan menar att i den mängd av litteratur som presenteras för barnen i förskolan är 
dessa en aktiv del av den. Den presenteras för barnen och finns tillgänglig.  

Litteraturanalyserna har utifrån ett genusperspektiv analyserats med en kvalitativ ansats. Där text och 
bild delats upp analyserats separat. Jag har valt att i min analys av litteraturen utgå från Nikolajevas 
teorier kring barnboksanalys samt ta stöd av hennes teorier i min beskrivning av karaktärer och 
handling. Jag har även tagit stöd i Hamiltons (2006) samt Tallberg Bromans (2001) texter om 
barnboksanalys utifrån ett genusperspektiv. 

 

Grunden för min analysmetod av intervjuerna är en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Stukát (2005) 
innebär detta att tidigare skriven text analyseras. I den här uppsatsens fall innefattar den tidigare 
skrivna texten de transkriberade intervjuerna. Jag valde att utgå från särskilda aspekter i mitt 
analysarbete. I analysen av den insamlade datan har jag fokuserat på hur respondenterna beskriver sitt 
arbete med genus och jämställdhet i förskolan. Jag har försökt se hur pedagogerna under sin utbildning 
och sitt arbetsliv har kunnat se utvecklingen av arbetet och läroplanens påverkan på 
jämställdhetsarbetet.  

 

Efter att intervjuerna var färdiga transkriberades dessa och tolkades med hjälp av färgkodning och 
radnumrering. Detta säger Denscombe (2009) gör det lättare att kunna se likheter och skillnader 
mellan de svar som respondenterna gav. Färgmarkeringarna representerade olika kategorier jag 
försökte lyfta fram i mitt försök att besvara forskningsfrågorna.  

 

Efter detta sorterade jag frågorna och svaren efter vilken frågeställning som fick svar under 
intervjuerna. I resultatdelen valde jag att belysa de frågor och svar som tydligast gav svar på min 
frågeställning och forskningsfrågor.  
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Tillförlitlighetsfrågor 
 

Patel och Davidsson (2011) Skriver att reliabilitet och validitet får en ny innebörd när man använder 
sig av en kvalitativ studie snarare än en kvantitativ. Målet med en kvalitativ studie är att ämna tolka 
samt förstå vad respondenterna anser viktigt i en intervju utifrån bestämt ämne. Det blir därför av stor 
vikt att agera observant under intervjuerna då känsloyttringar och meningars betoning öppnar för 
analys och tolkningar. Patel och Davidsson (2011) fortsätter att förklara hur man i en kvalitativ studie 
förenar reliabilitet samt validitet och formulerar en större innebörd av ordet validitet vilket i sig 
innefattar både begreppet validitet samt reliabilitet.  

Patel och Davidsson (2011) hävdar att validitet innefattar huruvida mätningen och undersökningen 
stämmer överens med studiens syfte. För att validitetsbegreppet skall kunna användas i samband med 
en studie krävs en hög grad av relevant forskning vilket framhåller studiens syfte. I mitt fall valde jag 
att intervjua förskollärare för att på så sätt kunna undersöka pedagogernas förhållande till genus i 
litteratur och dess påverkan på barns syn på kön och jämställdhet.  

Lantz (2007) hänvisar också till vikten av att intervjuarna i en intervjustudie har en tydlig teoretisk 
referensram för att möjliggöra för en väl genomförd undersökning samt ha möjlighet att på förhand 
veta vad som skall undersökas. Vidare menar Lantz (2007) att intervjufrågornas formulering är av stor 
vikt för resultatet och att syftet lyfts fram i frågorna, och menar därför att det är viktigt att få sina 
intervjufrågor granskade innan intervjutillfället.  

 

Jag har i arbetet med intervjuerna följt de fyra etiska huvudregler som det vetenskapsrådet har tagit 
fram för att förenkla samt skapa en struktur kring den vetenskapliga forskningens rättigheter och 
skyldigheter. De etiska huvudreglerna innefattar:  

 

Informationskravet vilket betyder att forskaren måste informera om forskningens syfte samt upplysas 
om att deltagande är frivilligt etc. 

 

Samtyckekravet innebär att den deltagande respondenten bestämmer över sin egen medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär en garanti att de som ingår i undersökningen skyddas så att obehöriga 
ej kan ta del av personuppgifter. 

 

Nyttjandekravet menar att de uppgifter som framkommer i en studie endast kommer att användas för 
forskningsändamålet.   (Vetenskapsrådet. 2009) 

 

Dessa innebär att jag tydligt skall informera om mitt ärende och mitt syfte med denna studie. 
Respondenterna skall ha en möjlighet till att tacka nej till sin medverkan i studien och ha rätt att 
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avsluta intervjun. Anonymitet är en självklarhet om så är bestämt med respondenten samt att resultatet 
endast kommer att användas i avsedd studie (Patel & Davidsson, 2011).  

Pedagogerna som ingått i studien har fått tillgång till ovanstående principer genom en utskrift jag 
använt mig av för att presentera mitt arbete. Och har alla förstått innebörden av vad det finns för 
rättigheter när det kommer till användandet av denna uppsats. Problemet som uppstår i en studie som 
denna är att för att korrekt följa vetenskapsrådets etiska huvudregler måste informera om mitt syfte 
med intervjun. Givet är att respondenten är medveten om temat och min position som elev vid 
Stockholms universitet. Men av erfarenhet finns det genom att veta vad som förväntas av mig som 
respondent och pedagog en förmåga att försköna och tillrättalägga information för att med större 
övertygelse ge intervjuaren vad den vill ha. I den här uppsatsens fall kan det genom mitt informerande 
att komma till förskolan och skriva en uppsats om genus och litteratur fått pedagogerna att plocka fram 
litteratur som jag möjligtvis skulle tycka passade bra med mitt syfte.  
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Resultat 
I det följande redovisas undersökningens resultat. Empiri och analys har integrerats och utgör inte 
separata avsnitt. Jag har valt att var för sig beskriva, och analysera den valda litteraturen löpande. 
Stycket inleds med litteraturanalysen som är uppbyggd på så sätt att alla böcker får ett eget stycke där 
information och analys vävs ihop.  

Jag har intervjuat fyra pedagoger och jag har utifrån dessa intervjuer valt att sammanfatta dessa genom 
att redovisa ett antal frågor. Strukturen i avsnittet är en integrerad sådan att empirin och analysdelen är 
sammanfogad och därmed inte utgör separata avsnitt. 

Resultat av litteraturstudien 
 

Jag har valt att analysera fyra stycken böcker: 

  

Rosa flyttar till stan. 1996. Barbro Lindgren & Eva. Eriksson  

 

Rita. 2006  Anna Höglund & Eva Susso 

 

Alfons och soldatpappan. 2006 Gunilla Bergström  

 

Otis tröstar. 2012  Åsa Mendel-Hartvig 

 

Jag kommer i min analys av böckerna utgå ifrån huvudpersoner, bildval, samt analysera text. Jag 
inleder därför varje analys med en sammanfattning av boken och dess framsida, vilket var det första 
som mötte mig i bokhyllan. Jag har som tidigare I uppsatsen redovisats valt att i min analys av 
litteraturen utgå från Nikolajevas teorier kring barnboksanalys samt ta stöd av hennes teorier i min 
beskrivning av karaktärer och handling. Jag har även tagit stöd i Hamiltons (2006) samt Tallberg 
Bromans (2001) texter om barnboksanalys utifrån ett genusperspektiv. 

 

 

Rosa flyttar in till stan: 
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Lilla Rosa är en hund som med sin matte flyttar från landet in till staden. Hon upplever stadens olika 
faror och spännande element och får chansen att stifta bekantskap med fler andra hundar som bor i 
samma stad. Rosa är en lite vild hund och hamnar så småningom på sjukhus där hon måste operera 
bort plastleksaker som hon svalt. Operationen går bra och Rosa blir frisk. 

 

På bokens omslag syns Rosa ätandes på ett bananskal. Runt henne syns stadens alla takåsar samt en 
del av en bil. De olika hundar som Rosa stöter på i boken syns också på framsidan. Inte alla som är 
med i boken men några stycken. Färgsättningen är ljus och Rosa står stort i röda bokstäver i snirklig 
stil.  

 

I boken Rosa flyttar till stan både utmanas och cementeras könsroller. Rosa som är en vild hund 
besitter vad Nikolajeva (2000) beskriver som typiska manliga attribut i form av framfusighet och 
leklust. Rosa är en nyfiken hund som inte räds för att ta kontakt och busa med andra hundar. Rosas 
matte kallas tant boken igenom och kan ses gå i höga klackar samt rosett i håret. I och med 
karaktärsporträttet skapas en bild av  hur en ’tant’ är och tant innehar ingen särskilt positiv roll som 
hindrar Rosa från att busa. De flesta hundar som Rosa möter i sin vandring är honor. Två av dessa 
uppvisar klassiska könsstereotyper. Den ena spelar en roll som omhändertagande mamma som tar 
hand om sitt fiktiva barn och en annan efterliknar en äldre dam med ett stilla sinne medan den första 
manliga hunden de möter är vild och galen och rusar fram som en virvelvind.  De mänskliga 
personerna i boken är i regel kvinnor och mammor. Även hundägarna kallas mamma vilket appellerar 
till vår syn på kvinnan som moder och vårdande. Typiska attribut för en kvinna enligt Nikolajeva 
(2000). 

 

 

Rita: 

 

Boken Rita handlar om en flicka som inte gillar den svenska vintern. Hennes farmor som bor i Afrika 
slipper den och det är rita avundsjuk på. Rita har en mormor som bor i Sverige och tillsammans 
bestämmer sig hela familjen att åka och hälsa på farmor i Afrika. 

 

På omslaget till boken Rita syns en flicka ståendes i en dörröppning. Hon tittar på snön och ser ilsken 
ut. Hon har svart hår med flätor och ett rosa förkläde runt midjan. Hon har en grön blus och röda 
strumpor. Titeln står i stora röda bokstäver. I övrig är omslaget mörkt blått. 

 

Rita är en ilsken flicka som inte tycker om vintern. Ilskan är I barn och ungdomslitteratur ett typiskt 
pojkattribut enligt Nikolajeva (2000). Kvinnliga personporträtt innehåller vanligtvis inte utåtriktade 
känslor så som ilska i det här fallet. Trots en normfri inledning där fadern är den som till en början är 
den omhändertagande och varma föräldern vilket enligt Nikolajeva inte är den vanliga rollen som 
fadern i barnlitteratur förknippas med, blir boken mindre normkritisk efter det. Ritas mamma är 
ansvarig för att at hand om det husliga i form av att kamma och fläta ritas hår medan pappan är den 
som leder rita dit hon ska. Rita kommer till sin mormor där hon får anta rollen som skjutsköterska och 
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ta hand om sin sjuka mormor. Enligt Nikolajeva (2000) som beskriver i sin forskning är den vårdande 
flickan ett typiskt könsmönster som återkommer i många skildringar av flickor i barnlitteraturen. Det 
vill säga mannen är försörjaren och den ledande gestalten medan kvinnan är den omhändertagande och 
moderliga figuren som utstrålar värme. Även i Afrika är könsrollerna tydliga enligt boken. Mammorna 
bär vatten för att kunna laga mat medan papporna är de som jagar och fiskar. 

 

 

Alfons och soldatpappan: 

 

Boken handlar om Alfons och hans vän Hamdi som kommer från ett annat land. De leker tillsammans 
och ser på film. Tillsammans med Hamdis pappa bygger de ett fotbollsmål och tränar fotboll. Alfons 
är nyfiken på Hamdis pappas förflutna som soldat. Det verkar häftigt tycker Alfons. Alfons och Hamdi 
får berättat för sig om kriget som pappan slagits i och lyssnar ivrigt. Det kanske inte var så kul med 
krig i alla fall. 

 

Framsidan av boken består av Alfons och Hamdi som drömskt ser till hur Hamdis pappa bygger ett 
fotbollsmål. Huvuddelen av boken är kamouflagefärgad och Hamdis pappa är helt klädd i blått vilket 
enligt Hamilton (2006) är typiskt manliga färger. 

 

Alfons brukar höra till den barnlitteratur som man ofta hör talas om i genussammanhang. Den 
ensamstående pappan och den lite ängslige pojken.  Men i den här boken faller de i några fallgropar. 
Alfons och Hamdi är typiska pojkar som tillsammans med Hamdis pappa bygger och tränar, enligt 
Nikolajeva (2000) typiskt manliga attribut där mannen är den som skapar och är den aktiva jämfört 
med den kvinnliga rollen som tillbakadragen.  Alfons och Hamdi tittar på krigsfilm vilket är en 
stereotyp kring pojkars filmtittande. Alfons pappa låter det dessutom bero.  Boken genomsyras av en 
machoattityd där män är skapare av handling. Fadern som gerillasoldat och fotbollstränare medan 
Hamdis mamma inte syns till utan spelar en roll som omhändertagande av familjen. 

 

 

Otis tröstar: 

 

Otis tröstar (2012) handlar om en pojke vid namn Otis som tröstar olika personer när de blivit ledsna. 
Det är allt från Otis storebror som är ledsen till Otis farmor.  

 

På omslaget syns Otis krama någon. En androgyn individ. Båda personerna har stora leenden och ser 
glada ut. Boken är i huvudsak ljust grön och titeln står i vit text ovanför bilden. 

 

I Otis tröstar får vi följa pojken Otis som tröstar sina vänner. Boken är normbrytande i sina könskoder 
då det handlar om en pojke som utför typiska flicksysslor, samt att det är både pojkar och flickor, 
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vuxna som barn som visar känslor i form av ledsamhet, ett annars klassiskt attribut hos flickor. 
Nikolajeva (2000) skriver om den typiska rollen som flickor och pojkar och pekar ut typiska attribut 
för respektive kön. I Otis tröstar framhålls det en bild som motarbetar könsrollerna och vi får en bok 
som visar på könsöverskridande handlingar. Tallberg Broman (2001) menar dock på att det är lättare 
för pojkar att inta en flickas typiska könsroller än tvärt om utan att det rubbar samhällets bild av 
könsrollernas positioner. 

Sammanfattning av analys 
 

Utifrån min undersökning av den litteratur som presenteras på förskolorna jag studerat syns en klar 
bild av normativ barnlitteratur. När Kåreland (2005) skriver om den roll som barnboken har i form av 
en förmedlare av kulturellt betingat agerande skapas en bild av en förmedling av litteratur som ger 
barnen i förskolan en bild av en kultur som under lång tid befästs i samhället. Vygotskij (1934, 1995) 
samt Säljö (2000) menar att den omgivande miljön påverkar barn och skapar barns sätt att se på sin 
omgivning. Det vill säga att utifrån den litteratur som här analyserats på förskolorna skapar vi i de 
flesta fall en bild av en man som den starke och initiativtagare och kvinnan som den mer tama och 
lugna. Problemet är att presentationen av en bild på kön så som denna innebär en förenkling av de 
strukturella könsmotsättningarna som finns. Nikolajeva (2000) skriver om manligt och kvinnligt och 
dess betydelser för hur rollkaraktärer ter sig och vilken position detta ger dem i litteraturen. En 
avspegling av detta riskerar att skapa en fortsatt homogen konsensus om hur kön skall ageras. 
Avslutningsvis visar min analys av litteraturen hur barnens möjligheter till en kritisk tänkande och ett 
normbrytande förhållningssätt till kön hindras. Barns skapande av kön blir en fortsättning på 
generationers bilder av kön och hur kön bör ageras.  

 

Resultat av intervjuer 
 

I det följande kommer jag att redovisa och därefter analysera de åsikter och tankar hos pedagogerna 
som framkom under intervjuerna. Avsnittet är strukturerat utifrån mina två frågeställningar som blir 
till rubriker för resultatbeskrivningen. Jag har valt ut fem frågor som får sammanfatta intervjuerna och 
jag kommer att analysera resultatet efter varje fråga och svar.  Jag kommer använda mig utav citat från 
de fyra pedagoger jag intervjuat och dessa kommer att vara numrerade med siffrorna 1-4. 

 

 

Vilken förståelse har pedagoger vad gäller litteraturens påverkan på barns 
skapande av en könsidentitet. 
 

Fick du under din utbildning till förskollärare någon utbildning om genus? 
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1. Inte vad jag kan minnas men det pratades en del om det under min utbildning men vi hade ingen 
renodlad kurs kring ämnet. 

 

2. Många kurser hade genus inbyggt i sig. Att läsa om genus kändes som en del av utbildningen 

       
3. Vad jag minns så var det några kurser som tog upp ämnet men det var inte lika ”hett” som det är nu 
att prata om det. Åtminstone inte på min utbildning 

 

4. Nej. Men jämställdhet talades det mycket om men framför allt mellan vuxna. Utbildningen hade 
inte det fokuset på den tiden. Genus hade inte slagit igenom som ord och man funderade inte lika 
mycket på det då som nu. Jag har i vuxen ålder vidareutbildat mig inom genus men det var inget som 
ingick i lärarutbildningen.  

 

 

Om genus i litteratur? 

 

1. vi hade en kurs om barnlitteratur men om det var så mycket genus i den kommer jag inte ihåg.  

 

2. Jag läste en kurs om barnlitteratur som jag minns var spännande. Där togs det upp en hel del om 
genus och om hur vissa böcker var utformade. 

 

3. Vi läste en kurs om barnlitteratur och i den ingick det lite prat om genus. 

 

4. Nej 

 

 

Analys 

Enligt majoriteten av pedagogerna i studien (3 av 4) så var genus inte en del av deras 
förskollärarutbildning. Detta visar på hur svår utgångspunkten är för pedagoger som förväntas arbeta 
med genus och jämställdhet i förskolan. 

Utan kunskapen om normkritiskt tänkande och hur pedagogerna motarbetar könsmönster i förskolan 
ökar givetvis risken för att frågan om genus och jämställdhet diskuteras alldeles för lite.  

Fler förskollärare påpekade under intervjuerna hur de kan känna en saknad av utbildning inom 
området. Möjligheterna att arbeta med normkritiskt tänkande på förskolan försvåras då den 
utbildningsnivå som finns inte är uppdaterad på aktuell forskning och läroplanens olika mål.  
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Tror du att de olika könsrollerna I böckerna påverkar barnen? – På vilket sätt? 

 

1. Både ja och nej. Jag tror att man identifierar sig med vissa rollkaraktärer. Men jag tror att man som 
tjej kan se upp till pojkar också.  Jag tror inte att det är just litteraturen vi läser i förskolan som formar 
vem de ska bli utifrån könsroller.  

 

2. Så kan nog vara fallet.  Att göra som sina förebilder är ju en del av barns vardag. Är det så att vi 
presenterar en viss könsroll för barnen är det nog möjligt att barnen också agerar därefter.  

 

3. Att jag läser en bok med könsroller som ser ut på ett visst sätt tror jag inte har så mycket med 
könsrollernas utformning att göra. Det får vi nog beskylla samhället för. Men det är klart att 
litteraturen många gånger är en spegel av samhället. Därför är det klart att man skulle kunna se det så. 
Att böckerna påverkar det vill säga. Men jag tror det finns andra saker som påverkar mer. 

 

4. Absolut. Och det är något vi är väldigt tydliga med att diskutera när vi köper in böcker eller 
presenterar våra böcker för nya föräldrar. Könsrollerna formas tidigt vet vi ju och när barnen får 
förebilder och idoler utifrån olika medium skapas ju också könsroller efter hur de presenteras för barn. 
Porträtteras pojkar som starka individer med äventyrslust och flickor som söta prinsessor i slott så 
cementerar vi ju samhällets syn på vad som är manlig och kvinnligt.  Vi ser det som vår uppgift att ge 
en annan bild av könsrollerna och försöka bredda barns syn på hur man kan vara och bete sig, inte 
utifrån det kön man har utifrån att man är människa.  

 

Analys 

Enligt Vygotskij (1934, 1995) och Säljö (2000) skapar interaktionen mellan individer ett lärande. Ett 
lärande som ger nya erfarenheter och ger individen möjlighet att utveckla sitt jag. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv bör enligt Säljö (2000) den kommunikation som förenar oss ses som den 
aktiva transformatorn som gör det möjligt att utvecklas utifrån varandras förkunskaper. Med andra ord 
är det med stor sannolikhet så att barnen som presenteras för litteratur i förskolorna av en av Vygotskij 
kallad MKO påverkas av den. Barnlitteraturen idag formas av den norm som samhället presenterar 
(Kåreland, 2005) och den proximala utvecklingszonen (ZDP) skapar en möjlig plattform för lärande 
att ske i förskolan. Är det då så att förskolan presenterar en litteratur som på ett vis presenterar ett 
normkritiskt tänkande är det så att barnen utifrån MKO:ens intension formar en bild av hur dess syn på 
samhället kommer att se ut. Att utveckla kunskaper och förutfattade meningar kring samhällets givna 
regler skapar hos barnen en könsidentitet som fortsätter den normbana samhället byggt upp. 

 

 

I vilken omfattning arbetar ni med genusfrågor på avdelningen? 

På vilket sätt bedrivs arbetet? 
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1. Vi har inget uttalat genustänk och jag har därför svårt att säga exakt när vi arbetar med genus på vår 
förskola. Men vi arbetar ju aktivt för att alla ska kunna känna att de får en chans att vara med och att 
de uppmuntras till att våga uttrycka sig i tal och ta plats. Men det är ingenting vi gör utifrån en tydlig 
genusvinkel. Det handlar om jämställdhet och om allas lika värde. 

 

2. Vi arbetar med prova på dagar där vi låter alla barn prova på olika aktiviteter. Detta har vi sett 
främjar flickors förmåga att ta för sig då det sker i smågrupper och ofta med olika inriktning så som 
naturvetenskap/teknik, sortering, spelhörna etc. Det är väl det vi gör oftast där vi har genus i åtanke. 
Sedan att genus och jämställdhet ska genomsyra allt vi gör det är klart att vi ibland stannar upp och 
funderar på hur vi skulle kunna göra den här aktiviteten mer jämställd.  

 

3. Läroplanen säger att vi ska arbeta med jämställdhet och genus och låta detta finnas med i alla våra 
aktiviteter och vi försöker se till att alla barn får en chans att synas, om de vill. På samlingen har vi till 
exempel olika system som gör att alla barn har chansen att få uttrycka sig. Så att det inte bara blir de 
högljudda pojkarna som får fokus under de lugna stunder vi har då. 

 

4. Genus och jämställdhet genomsyrar allt vi gör. Utifrån hur vi anställer pedagoger till det att vi 
bemöter barnen. Alla våra aktiviteter är väl genomtänkta utifrån ett genusperspektiv och vi som arbetar 
här väl medvetna om detta.  Vi försöker att i största mån arbeta med barnen som individer och 
försöker se bortom kön. Men i vissa fall arbetar vi separatistiskt och väljer att dela gruppen i pojkar 
och flickor. Detta underlättar arbetet med att stärka flickorna som på ett annat sätt vågar uttrycka sig 
när det bara är flickor i rummet.  

 

Analys 

I de fyra förskolor där respondenterna arbetar, arbetar man mer eller mindre med genus i sina 
vardagliga aktiviteter. Men man väljer att mer eller mindre aktivt bearbeta det resultat som kan visa sig 
nyttigt för vidare utveckling. Pedagog 1 formulerar sig i form av att jämställdhetsarbetet är en 
självklarhet i arbete på förskolan. Men utan en utarbetad metod att bemöta frågor om genus är det lätt 
att dessa inte får den fokus det behöver.  

 

 

Vilken medvetenhet finns hos pedagogerna om hur könsroller presenteras i 
barnlitteraturen? 
 

 

Läser ni igenom böckerna innan ni tar in de till er avdelning på förskolan? 
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1. Ja det gör vi men mest för att se att det är en bok som passar barngruppen. Vi lånar/köper ju 
ingenting som vi inte anser passa. Till exempel får det ju inte vara våldsamma inslag i böckerna och vi 
försöker välja böcker som vi tror intresserar barnen.  

 

2. Vi tittar igenom böckerna efter opassande inslag.  Många barn vill ju låna böcker som kanske inte 
riktigt passar in på förskolan. Så som till exempel allt för våldsamma tecknade serier. Vi tittar även 
igenom böcker för att se hur mycket text det är i dem och för att kunna planera när vi ska kunna 
använda dem i det pedagogiska arbetet. 

 

3. Vi gör en allmän genomgång men för det mesta har vi ju läst de flesta böcker som barnen vill låna 
eller av de som finns i vår samling. Därför sker mycket utifrån en snabb bedömning av omslaget. 

 

4. Alltid. Vi är väldigt måna om att böckerna vi läser inte ska innehålla element som vi på förskolan 
inte kan stå för.  Vi går alltid igenom litteraturen för att se hur könsroller speglas och för att se att vi 
får lika många manliga huvudpersoner som kvinnliga. Det är ju viktigt för oss. Vi köper dessutom inga 
böcker som inte har fått rekommenderade till oss eller som vi läst gott om och som vi vet uppfyller 
vissa kriterier. Vi har även en check av böcker för att se att annat olämpligt inte finns med. Till 
exempel våld eller ett språk som är opassande för barn.  Vi vill ha en stor variation på vår litteratur och 
försöker även eftersträva en viss etisk mångfald i bokhyllan. Även om det är svårt ibland. 

 

Analys 

Simonsson (2006) menar i sin avhandling att förskolan ser sig som en god förmedlare av god litteratur. 
Hon framhåller att man inom den svenska förskolan idag använder sig av ett begränsat antal författare 
när man presenterar litteratur för barnen i förskolan. Respondenterna 1-3 i intervjun representerar det 
som Simonsson kallar för "barnbokskanon". De väljer att läsa igenom böcker och väljer att sortera bort 
det som inte passar in på förskolan. En censurering av barnens vilja att kanske läsa något annat.  
Resultatet av ett sådant agerande kan bli att “barnbokskanon” förankrar könsstereotyper då det enligt 
Kåreland (2005) är stor skillnad på litteraturutbudet idag och förr sett utifrån ett genusperspektiv. 

 

 

Sammanfattning av analys - intervjuer  
 

Sammanfattningsvis går att skönja en viss osäkerhet kring genusämnet hos de intervjuade pedagogerna 
i förskolan. Flera pedagoger vittnar om bristen på formell utbildning inom genusämnet under sin 
utbildning vilket i sin tur skapar en självklar oro då begrepp och diskurser som känns nya och 
främmande oftast är skrämmande. Samtidigt finns där pedagoger med en väl grundad syn på genus 
och arbetat med detta i förskolan. Risken för att arbetet med genus och jämställdhet blir lidande är stor 
då pedagoger med en osäker inställning till ämnet ska vara ta ansvar för barns utveckling och 
förståelse för olikheters lika värde. Pedagogernas syn på hur könsrollerna i litteraturen påverkar barn 
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ser olika ut och alla är inte säkra på att det sker en så stor påverkan. Arbetet med genus är något som 
man i de förskolor jag undersökt arbetar med men bristen på utbildning och engagemang skapar brister 
och ger ett inkonsekvent arbete med genus och jämställdhet. På tre av fyra förskolor arbetar man med 
etablerad litteratur där i många fall traditionella frågor behandlas. Äldre litteratur kan i många fall 
presentera mer traditionella könsmönster än nyare och mer modern litteratur. 

.  

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva, analysera och diskutera pedagogernas förståelse för barns 
könsskapande genom den litteratur de presenterar för barnen i förskolan. Som en del av denna 
undersökning avses också att analysera valda delar av det utbud av barnlitteratur som finns tillgänglig 
på de fyra förskolor i Stockholms stad där studien genomförts. 

Jag har valt att utgå i ifrån följande forskningsfrågor i min uppsats.  

Vilken förståelse har pedagogerna som i denna studie intervjuats vad gäller litteraturens påverkan på 
barns skapande av en könsidentitet?  

Hur medvetna är pedagogerna om hur könsroller presenteras i barnlitteraturen?  

Vad för slags litteratur presenterar pedagogerna på de studerade förskolorna för barnen?   

Hur är litteraturen på förskolan utformad utifrån ett genusperspektiv?  

Hur många manliga respektive kvinnliga huvudroller presenteras i litteraturen på förskolan?  

Hur ser bokomslagen ut? Hur presenteras könsrollerna i litteraturen? 

 

I den inledande fasen av undersökningen fanns en förutfattad mening hos mig själv. Visst är det så att 
många pedagoger i dagens förskola är mindre intresserad och inte särskilt väl insatt i genusarbetet och 
barns identifikation kring kön och litteratur? Mina fördomar besannades till viss del och även om det 
finns förskolor som gör ett stort arbete med jämställdhet och genus är det många som har långt kvar. 
Litteraturen som presenterades på förskolorna och som analyserats i denna uppsats var till stor del en 
litteratur som skapar och bygger könsmönster som arbetar kontraproduktivt gentemot läroplanens 
strävan efter jämställdhetsarbete i förskolan. Kåreland (2005) förklarar detta utifrån sina teorier om 
litteraturen, barnlitteraturen som all annan, uttrycker kulturella värderingar och bekräftar sociala 
mönster.  

 

Av uppsatsens resultat framgår att genusarbetet i förskolorna som jag besökt är mer eller mindre 
aktivt. Alla fyra förskolor arbetar på något sätt med genus och jämställdhetsfrågor. Även om det inte 
benämns med dessa ord så pågår arbetet där. I Läroplan för förskolan (2010) står att läsa att vi ska 
bemöta barnen i förskolan på ett likvärdigt sätt oavsett förutsättningar Detta är nog den svenska 
förskolan generellt bra på och de förskolor jag undersökt har sina brister men pedagogernas osäkerhet 
gör att svårigheter uppstår. 
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Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (LpFö 98, 2010 s.5) 

 

Förskolorna som ingått i undersökningen arbetar alla aktivt för att ge barnen på förskolan samma 
möjligheter till utveckling i form av utrymme och tillgång till aktiviteter som ter sig könsneutrala. På 
detta sätt arbetar man på samtliga förskolor med genus och jämställdhet. I intervjuerna framgår hur 
pedagogerna på olika sätt bemöter jämställdhetsfrågan. Det finns olika sätt att arbeta med dessa frågor 
och pedagoger har en skiftande inställning till arbetet. Men arbetet med genus och jämställdhet 
existerar och det signalerar i sig att frågan finns med på förskolans dagordning samt att det inte är en 
bortglömd fråga på de fyra förskolorna. 

 

Deltagarnas olika utbildningsnivå när det kommer till genus och jämställdhet ger en olik utgångspunkt 
och förväntningarna på dessa förskolors arbete med genus bör ses och bedömas utifrån de olika 
förutsättningar som de olika förskolorna därmed har. Två av de fyra intervjuade minns att genus var en 
del av utbildningen och en att den i viss mån genomsyrade förskollärarutbildningen men pedagogerna 
känns väldigt distanserade från uttrycket i sig och menar på att diskussionen om genus inte var särskilt 
aktiv under utbildningen.  

 

En förskollärare med en utbildning utan genusförankring har eventuellt en viss del svårigheter att 
kunna analysera och arbeta utifrån situationer som bryter mot den genuskod som förskollärare skall 
följa enligt läroplanen. De fyra förskollärare jag intervjuat har, enligt min analys av litteraturen som 
presenteras för barnen, en syn på litteraturens påverkan på barnen som mindre befintlig. I tre av fallen 
var litteraturen utifrån NIkolajeva (2000), Hamilton (2006) Tallberg Broman (2001) inte fri från 
normskapande innehåll. Att presentera böcker där könsstereotyper presenteras i en förskola som 
förklarar att man på olika sätt arbetar med jämställdhet skapar en bild av en förskola med en dubbel 
agenda.  

 

Vygotskij (1934, 1995) och Säljö (2000) diskuterar det sociokulturella perspektivet och förklarar 
mycket kring den yttre påverkan av barnet. Förskollärarna som intervjuats här har till viss del en 
förståelse för hur den sociokulturella påverkan skapar barnets identitet och i det här fallet en 
könsidentitet. Men det finns även pedagoger med mindre tro på just deras påverkan på barns 
utveckling och identitetsskapande. Detta skapar en problematik när det handlar om att arbeta utifrån 
läroplanen för förskola och förskolornas styrdokument. Den ZPD som utgör den inlärningszon som 
förskolan presenterar ger elever en möjlighet till utveckling av sin uppfattning av de sociala strukturer 
som presenteras i litteraturen. Pedagogens uppdrag som i enlighet med Lpfö ska innebära att motverka 
de traditionella könsrollerna som stora delar av det samhälle runt förskolan bygger på har därför i 
uppgift att till så stor del ge barn en möjlighet till utvecklande litteratur. En chans att få en start i livet 
som bygger på nya grundvärderingar och inte endast ett traditionellt levnadsmönster. Det är därför 
viktigt för pedagoger att med sin kunskap ge barn en utgångspunkt som är objektiv och skapar en 
tänkande individ. Att genom litteraturen som presenteras på förskolan arbeta med detta är ett sätt att 
närma sig frågorna kring kön och identitet. Forskning som presenterats tidigare i uppsatsen visar på 
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hur viktig identifikation och fantasi kan vara för barn och det gör därför litteraturen till ett utmärkt 
arbetsverktyg för just dessa frågor. 

 

Sett utifrån det sociokulturella perspektivet är det av största vikt att vara medveten om vad som 
presenteras för barnen i förskolan. Förskollärarna säger sig arbeta med genus samt med normfria 
arbetssätt men resultatet av bokanalyserna samt intervjuerna speglar något annat.  

De böcker som presenterats för barnen ger en bild av hur man väljer att inte låta det arbete man gör 
påverka den litterära delen av förskolan. I tre av fyra böcker beskrivs en cementerad bild av 
könsrollerna. Detta i sin tur går mot det som läroplanen och styrdokument förtydligar och uppmanar 
pedagoger att göra. Nämligen arbeta utifrån ett normkritiskt tänkande och arbeta för jämställdhet i 
förskolan. Hirdman förklarar genus genom sina begrepp Dikotomi och Hierarki. Av dessa två begrepp 
var hierarkin det som tydligast gick att uppfatta inom den barnlitteratur som fanns representerad på 
förskolan. Ett exempel som går att finna i Alfons och soldatpappan, där presenteras mannen som den 
starke och utåtriktade. Medan modern får representera en mer tystlåten hemmafru.  

Och vi kan endast i boken Otis tröstar se en normkritisk bok med könsöverskridande situationer. 
Utifrån den sociokulturella kontexten är detta ett misstag om man vill arbeta utifrån vad läroplanen 
och styrdokument säger oss. Vygotkijs forskning ger oss svaret på hur påverkningsbara barn är och 
hur pass receptiva de kan vara inför till exempel en bok med en normförstärkande handling.  

 

 

Metoddiskussion  
 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie där intervjuer och barnboksanalyser har fått vara mina verktyg. 
Målet med min studie har varit att ta reda på hur pedagoger ser på sitt arbete med genus och 
jämställdhet samt hur det presenteras i form av den litteratur som pedagogerna valt att förmedla på 
förskolan. Denscombe (2000) förklarar den kvalitativa studien som en mer djupgående, därför är det 
viktigt att fokusera på ett mindre antal respondenter då det är enklare att fokusera på dessa. Hade det 
varit så att jag valt att göra en kvantitativ studie med fler deltagare hade mitt resultat kunnat bli mer 
statistiskt och ett generaliserbart resultat hade kunnat arbetas fram. Fördelen med en kvalitativ studie 
blir därför att pedagogernas tankar får ett större utrymme samt att bilden av arbetet får en möjlighet att 
bli mer nyanserad.  

Intervjuerna jag gjort har varit semistrukturella och Denscombe (2000) förklarar som en intervju med 
flexibilitet. Det innebär också att följdfrågor inte behöver följa en viss mall utan dessa kan variera 
efter behov. Valet av arbetssätt motiveras av att det ger pedagogen möjlighet till att utveckla sina svar 
och få friare ramar att diskutera sina svar. Pedagogens svar kan därför bli mer öppna och berättarlika 
samt skapar en möjlighet för pedagogen att vidareutveckla sina svar och därigenom ge mig mer 
material att arbeta med. Pedagogen bjuds även in att ställa motfrågor och intervjun får formen av ett 
samtal snarare än intervju vilket skapar ett annat förtroende för intervjuaren hos respondenten 
(Denscombe 2000). En anledning till att undvika den här sortens intervjuteknik kan vara att samtalet 
som intervjun består av enkelt förflyttar sig från ämnet till ett annat och därmed förlorar effektivitet 
och svaren på frågan som ställts kan bli svårtolkade. 
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Förslag till fortsatt undersökning 

 

En intressant uppföljning till detta arbete skulle vara att involvera barnen på förskolan. Hur ser 
barnens läsvanor ut och hur kan vi se på barnens val av litteratur hur påverkade de blir? 
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