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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att få en bild av i vilken grad förskollärare arbetar med genus, 

specifikt vid högläsning. I samband med syftet har tre forskningsfrågor arbetats fram för att föra 

studien framåt. De forskningsfrågor som har formulerats är: 

 

• Hur ser några förskollärare på genus i förskolan? 

• Hur arbetar några förskollärare med genus i förskolan, specifikt vid högläsning? 

• Hur tror några förskollärare att barn påverkas av könsroller i bilderböcker? 

 

Studien har sin grund i ett genusperspektiv och sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella 

perspektivet bygger på att människan lär sig och utvecklas tillsammans, samt påverkar varandra. 

Genusperspektivet handlar om att analysera strukturella förväntningar på mannen och kvinnan. 

Detta gör att det går att se förbi det biologiska könet. 

Metoden som denna studie bygger på är semistrukturerade kvalitativa samtalsintervjuer. 

Denna metod har valts för att kunna undersöka studiens syfte och besvara de forskningsfrågor 

som lyfts fram. I denna studie har sex förskollärare på tre olika förskolor i stor-Stockholm 

deltagit. Intervjuerna har genomförts med förskollärarna på deras arbetsplats under arbetstid. 

Intervjufrågorna som har ställts är baserade på de forskningsfrågor denna studie vill ta reda på.  

Resultatet av intervjuerna framhäver att förskollärarna använder sig av genusarbetet i en 

låg grad vid högläsning. Det har visat sig att genusarbetet inte är prioriterat i förskolans 

verksamhet vilket förskollärarna hade önskat. Detta kan bero på att de saknar den kunskap de 

hade önskat vilket gör att de känner sig osäkra på arbetet. Det framkommer i diskussionen att 

respondenterna anser att genus kan vara svårt att arbeta med vid högläsning, detta kan bero på att 

respondenterna känner att begreppet i sig är stort och svårt. Det framkommer en rädsla hos 

respondenterna att göra en tydlig könsfördelning bland barnen i arbetet med genus. Trots detta 

framhäver respondenterna att genus samt högläsning bör prioriteras högre i förskolans 

verksamhet.   
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1. Inledning 

Vi har ställt oss frågan hur det skulle vara att födas med ett annat kön. Vi är båda cis-personer 

som känner samhörighet med vårt biologiska kön. En tanke som har slagit oss är hur vårt 

biologiska kön har format oss, har det haft betydelse? Har vi agerat som individ eller inom 

könsrollen kvinna? 

  Genus är ett begrepp som intresserar oss båda, då vi känner att vi vill främja allas 

lika värde. Detta vill vi göra som enskilda individer i samhället men även i vår roll som 

förskollärare. Vi har uppmärksammat hur samhället gör skillnad mellan mannen och kvinnan 

och på senare tid hur hen som pronomen har blivit förlöjligad. Trots att begreppet hen kan 

verka nytt i dagens samhälle finns det nog många som anser sig som icke-binär, och bör 

accepteras istället för att bli förlöjligad. Samhället gör dessa skillnader mellan könen genom 

media, böcker, musik och språket etc. Böcker är en del vi vill lyfta i samband med detta.  

  Böcker är fantasigivande och lärorika och är något som vi ser med fördel används 

i förskolan. Vi har sett hur böckernas innehåll påverkas av huvudkaraktärernas kön, därför 

anser vi att det är intressant att titta på hur böcker används i förskolan. Används böcker 

enbart som en mysig stund i förskolan, eller används dem till lärande? Vilken typ av lärande i 

sådant fall och hur påverkas barnens vardag genom böcker och högläsning?  

  Vi båda har olika erfarenheter kring att arbeta med böcker i förskolan, ibland har 

vi använt böckerna för att få en lugn och mysig vila efter maten. Andra gånger har vissa 

böcker använts för att diskutera böckernas innehåll med barnen. Vad förmedlar egentligen 

boken? Diskussioner har uppstått tillsammans med barnen vilket har banat i väg för 

spännande samtal och aktiviteter. Diskussioner om genus har förekommit, då barnen har 

under tidigare situationer uttryckt sig angående pojkar och flickors aktiviteter samt utseende. 

Boken har vid sådana tillfällen kunnat användas som ett redskap för ett metasamtal. Båda 

anser att genus är ett viktigt ämne i dagens samhälle och att högläsning är en viktig del i 

barns vardag, därför kändes det naturligt och självklart att vårt arbete skulle handla om just 

det. Under arbetets gång har vi fått möta många olika tankar från dels våra respondenter men 

även från forskare som är väl insatta i ämnet. Arbetet i sig har varit lärorikt för oss båda. Vi 

har fått ta del av forskares tankesätt men även förskollärares tankesätt som arbetar med barn 

dagligen. Vi har fått diskutera hur teori och praktik ibland går ihop men även kolliderar.  

  Vi vill tacka vår handledare Eva Bergqvist för den handledning hon kunnat bistå 

oss. Vi vill även tacka alla de deltagande förskollärare som har ställt upp vid intervjuer och 

fört vår studie framåt.  
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1.1. Arbetsfördelning 

Under detta självständiga arbete har vi arbetat mycket tillsammans för att skapa en gemensam 

förståelse och kunskap kring studien. Genom en pågående diskussion oss författare emellan 

har vi arbetat för att studien inte ska bli skev, där båda känner sig stolta över ens bidrag till 

studien. Denna uppsats ingår i ett självständigt arbete inom Förskollärarprogrammet, vilket 

har gjort att vi har delat upp ansvaret för olika punkter inom studiens gång. Däremot har båda 

författarna arbetat med samtliga delar i uppsatsen. 

  Det har gjorts sex intervjuer där intervjun har blivit uppdelad i två kategorier där 

Amanda har ansvarat för en kategori och Sara för den andra. Amanda har haft det 

huvudsakliga ansvaret av att transkribera tre intervjuer medan Sara har haft det huvudsakliga 

ansvaret att transkribera de tre resterande intervjuerna. Både Amanda och Sara har därför 

varit med vid samtliga intervjuer för att förhindra att en skevhet uppstår i materialet. Sara har 

haft det huvudsakliga ansvaret över metod-delen i detta arbete medan Amanda har haft det 

huvudsakliga ansvaret över bakgrundsdelen. 

  För att skapa en bred kunskapsbas har både Sara och Amanda haft ansvaret för att 

söka efter tidigare forskning, som artiklar, studier och kurslitteratur. För att sedan skapa en 

röd tråd i studien har det pågått en diskussion kring materialet för att se vad som är relevant 

och inte. 

1.2. Bakgrund 

Förskolan är en arena som står för att främja de mänskliga rättigheter som finns i det svenska 

samhället och därför bottnar förskolan i ett demokratiskt värdegrundsarbete. Det innebär att 

alla som verkar inom förskolans verksamhet ska bli respekterade utefter de grundlagar som 

finns i Sverige idag (Lpfö98, rev 2016, s. 4).  I arbetet tillsammans med barnen ska 

människans egenvärde tas på allvar, samt att individens frihet och integritet ska främjas. 

Förskolan ska verka för att ingen människa ska bli kränkt. Det innebär att alla människors 

lika värde måste främjas genom att ha ett jämställt förhållningssätt mellan könen (Lpfö98, 

rev. 2016, s.4). De vuxna som verkar inom förskolan ska vara förebilder för barnen genom att 

ha ett förhållningssätt som främjar demokratiska värderingar. De vuxna ansvarar också för att 

barnen får en förståelse för de rättigheter och skyldigheter som finns i ett demokratiskt 

samhälle för att barnen sedan ska kunna ta ett ansvar för sina egna handlingar i livet (Lpfö98, 

rev 2016, s.4). Inget barn som vistas i förskolan ska utsättas för “diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 

anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling” (Lpfö98, rev 2016, 
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s. 4). För att inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling 

av något slag ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar medkänsla och inlevelse för 

andras livssituation. Förmågor som empati och omtanke är något som förskolan ska syfta till 

att barnen utvecklar för att kunna respektera människors olika uppfattningar och levnadssätt 

(Lpfö98, rev 2016, s.4). 

  Barns inflytande är en stor del i förskolans verksamhet, därför ska arbetslaget se 

till att varje barn får sin röst hörd. Det innebär att både flickor och pojkar ska ges lika stor 

möjlighet till inflytande över deras vardag i förskolan (Lpfö98, rev 2016, s. 12). De vuxna 

som verkar inom förskolans verksamhet ska se till att motverka traditionella könsroller och 

uppmuntra alla barn att göra det de vill utan att behöva vara påverkade av stereotypa 

könsroller. De vuxna bör vara medvetna i sitt bemötande av barnen att de påverkar barns 

uppfattning av vad som anses vara manligt och kvinnligt. Därför ska förskolan sträva efter att 

alla barn i förskolan erbjuds samma möjligheter oavsett om det är en flicka eller en pojke 

(Lpfö98, rev 2016, s. 5). Som pedagog är det därför viktigt att vara medveten kring genus och 

vad för slags medvetna och omedvetna förväntningar och föreställningar det finns på de olika 

könen (Svaleryd, 2002, s. 30). Inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning används 

begreppet genus för att förstå de tankar och idéer samt urskilja de föreställningar som formar 

människors sociala kön (Nationalencyklopedin, 2017). Som vuxen i förskolan/skolan har man 

ett ansvar att arbeta mot dessa föreställningar eftersom vi är en del till att dessa upprätthålls. 

Vi ska därmed inte förstärka dessa könskodade roller och därför arbeta medvetet och 

reflekterande kring vardagliga samspel mellan individer (Svaleryd, 2002, s. 30-31). Vuxna är 

en viktig del i barnens socialisationsprocess. De vuxnas agerande och bemötande påverkar 

omgivning och i detta fall barnen och dess uppväxt och bild av sig själva (Svaleryd, 2002, s. 

32-33). 

  Barn är anpassningsbara till de normer och värderingar som präglas på den 

förskolan hen vistas i (SOU 2004:115, s. 7). Det framgår även att det råder en skillnad mellan 

könen och att det är personalen som verkar inom verksamheten som särskiljer könen åt på 

grund av de olika förväntningar som uppstår kring respektive kön (SOU 2004:115, s. 7). 

Statens offentliga utredningar 2004:115 framhåller att tidigare forskning har pekat på att 

pojkar tilldelas större uppmärksamhet än flickor i förskolan (2005:115, s. 8). Det avspeglas i 

bland annat i styrda aktiviteter där pojkarna får mer bekräftelse på det de gör. Det framhålls 

även att mycket av den litteratur som används i förskolan avspeglar könsskillnader (SOU 

2004:115, s. 8). SOU 2004:115 tog fram en problemanalys över varför det är svårt att 

genomföra arbetet kring jämställdhet i förskolan (2004:115, s. 8). I slutsatsen av 
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problemanalysen framgår det att det råder en brist i lagar och förordningar inom området. Det 

råder även en brist på resurser samt brist på kunskap hos personalen om området, vilket gör 

att arbetet med jämställdhet uppfattas som svårt (SOU 2004:115, s. 8). 

  Det lanseras allt fler barnböcker och allt fler barnböcker blir översatta till 

svenska. Böckernas innehåll och dess karaktärers ursprung representerar främst en världsbild 

från Europa och USA. Detta gör att barnen inte får en variation på länder och kulturer, vilket 

gör att den vita medelklassen oftast representeras som huvudpersoner och bipersoner i barn 

och bilderböcker (Kåreland, 2013, s. 32-33). Det har däremot skapats olika förlag, 

exempelvis förlaget Olika och förlaget Vilda, samt Vombat som med sitt genusperspektiv har 

som ambition att ge ut genusmedvetna böcker (Kåreland, 2013, s. 35). Förlaget Olika gav 

exempelvis ut en barnbok där pronomenet ”hen” introducerades, vilket har väckt en debatt. 

Ett verktyg att arbeta genusmedvetet är att använda sig av böcker som ifrågasätter de 

föreställningar som finns kring kön och könsroller som är rådande i samhället (Kåreland, 

2013, s. 37). 

 Alla verksamma inom förskolan ska som tidigare nämnt främja allas lika värde 

och rättigheter och därmed även arbeta för att motverka de traditionella könsmönster och 

könsroller som råder i samhället (Lpfö98., rev. 2016, s. 5). Därför är det intressant att se hur 

olika förskollärare resonerar och arbetar med genus i den verkliga verksamheten. Det talas 

om hur högläsning och böcker påverkar barnens medvetenhet kring sin omvärld. Det gör det 

intressant att se i vilken grad förskollärarna använder sig av ett genusperspektiv och här 

specifikt hur de kopplar detta till högläsning i verksamheten.  

1.3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att få en bild av i vilken grad några förskollärare använder sig av ett 

genusarbete i förskolan och här specifikt vid högläsning.  

o Hur ser några förskollärare på genus i förskolan? 

o Hur arbetar några förskollärare med genus i förskolan, specifikt vid högläsning? 

o Hur tror några förskollärare att barn påverkas av könsroller i bilderböcker?   

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Här presenteras de teoretiska utgångspunkter samt den tidigare forskning vi har valt att 

använda oss av i denna studie. De teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen 
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syftar till att vara relevant för vårt ändamål med denna studie och fungerar som en grund för 

detta arbete. 

2.1. Teoretiska utgångspunkter 

Här kommer genusperspektivet samt det sociokulturella perspektivet att tas upp i förhållande 

till varandra. 

2.1.1. Genusperspektiv 

Genus som begrepp ska användas som ett verktyg för att förstå hur kön inte är fast bestämt 

utifrån biologin. Med det menas att de roller vi har inte behöver påverkas efter det biologiska 

könet. Här är alltså det biologiska könet i sig inte det väsentliga (Hirdman, 2001, s. 13-14). 

Genus handlar om att se förbi könet i sig där man försöker komma förbi den dualistiska 

könsdelningen, med andra ord den fysiska och psykiska delen av människan (Hirdman, 2001, 

s. 14). I genus ingår det kulturella, sociala och biologiska könet och därmed handlar genus 

om hur det kulturella arvet och det sociala systemet vi lever i formar oss till man eller kvinna 

(Svaleryd, 2002, s. 19). Begreppet könsroll kan delas upp i två ord, vilket gör att risken ökar 

för att detta skapar en formel där 1 + 1 = 2. Det gör alltså att ordet delas upp från kön, som i 

kropp eller som roll som i social/kulturell konstruktion. Därför ska man inom genustänkandet 

se ordet som 2. Med andra ord själva kroppen fungerar inte utan den roll som hen tar till sig 

(Hirdman, 2001, s. 13-14). Det finns en skillnad mellan könsidentitet och könsroll där 

könsidentiteten handlar om vad personen i fråga känner, som man, kvinna, ickebinär eller 

genderfluid etc. Detta till skillnad från könsroll som handlar om hur könsidentiteten visas 

utåt. Bayne hävdar att en person som är säker angående sin könsidentitet visar utåt en mer 

avslappnad könsroll, där en osäker person kan överdriva eller överkompensera för att 

upprätthålla sin könsroll (2015, s. 226). 

  Genus är en direkt översättning av ordet gender. Genom begreppet genus kan vi 

här använda oss av den kunskap vi skaffar oss kring manligt och kvinnligt och hur detta görs. 

Därför ses även genus som en utveckling av begreppet könsroll och socialt kön (Hirdman, 

1988, s. 51). Hirdman förklarar det som “man föds med ett kön men blir ett genus” (2014, s. 

75). Genus är även föränderligt och det bygger på en öppenhet för överskridande beteenden 

samt möjligheten till fler kön än just man och kvinna (Svaleryd, 2002, s. 19). Hirdman kallar 

de regler och föreställningar som gäller för de olika könen för genuskontraktet (1988, s. 54). 

Genuskontraktet är osynligt men påtagligt och reglerar därmed förhållandena mellan könen 

och därmed även hur mannen som norm uppkom genom historien. Det är ett redskap för att 
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diskutera gränser mellan maskulint och feminint. Uppdelningen mellan mannen och kvinnan 

påverkas även av klass (Hirdman, 1988, s. 54.) 

  Genussystemet bygger på två logiker (Hirdman, 1988, s. 49). Den ena logiken 

innefattar uppdelningen av de två könen, dikotomin. Detta handlar om att hålla isär kvinnligt 

och manligt. Den andra logiken innefattar etableringen hierarkin där mannen ses som det 

normala och det man vill uppnå, alltså normen (Hirdman, 1988, s. 49 & 51). Begreppet 

genussystem är till för att användas som ett sätt att beskriva de olika förhållandena som råder 

mellan könen. Genussystem som begrepp är en sammansättning av de två engelska orden 

“gender” och “sex”, tillsammans blev de begreppet “sex/gender system”. Genussystemets 

betydelse innefattar biologiskt/kulturellt kön som tillsammans skapar en enhet (Hirdman, 

1988, s. 49). Ordet “gender” har genom åren förändrats, och fått en utvecklad betydelse 

såsom könsroll samt socialt kön, därför kan ordet “gender” inte uppfattas som ett entydigt 

begrepp. Begreppet kan istället användas för att skilja mellan biologi och kultur (Hirdman, 

1988, s. 49). Något som kan verka problematiskt är dock att “gender” används ofta för att 

diskutera om sexualitet är socialt konstruerat, medan diskussionen huruvida maktpositioner 

mellan män och kvinnor uteblir (Hirdman, 1988, s. 49). 

  Inom genusvetenskapen handlar det om att ifrågasätta våra egna förväntningar 

och föreställningar på kön, vad som är kvinnligt och manligt. Många som motsätter sig 

genusvetenskapen diskuterar ofta kring mannen och kvinnans kroppsliga attribut som 

kromosomer och muskelmassa. Här vill genusvetenskapen förmedla att det är våra egna 

förväntningar som ligger till grund för de skillnader och likheter det finns mellan mannen och 

kvinnan i både sociala och kulturella sammanhang (Svaleryd, 2002, s. 40). Diskussioner 

kring genusvetenskap leds ofta in på en individnivå där människan relaterar till hens 

omgivning. Detta gör att själva diskussionen stannar av vid de personliga erfarenheterna, 

exempelvis att “det är min pappa som lagar maten hemma” istället för att fokusera på genus 

och därmed samhällets maktstrukturer för att kunna skapa en gemensam grund och utveckla 

diskussionen (Svaleryd, 2002, s. 40). Genus och jämställdhet har sedan lång tid setts som en 

kvinnofråga, vilket gör att det än idag inte har blivit en demokratifråga för alla. Det finns 

även en rädsla bland befolkningen att som kvinna associeras som manshatare och som man 

att associeras som toffel, vid engagemang av frågor av detta slag (Svaleryd, 2002, s. 40). 

Jämställdhet och jämlikhet är två likartade begrepp som behöver definieras för att se 

skillnaderna. Jämställdhet handlar om att männens och kvinnornas rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter ska vara detsamma. Medan jämlikhet kan användas som ett paraplybegrepp 

som innefattar rättviseförhållandena mellan alla individer och grupper oberoende av etnicitet, 
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kön, religion etc. (Svaleryd, 2002, s. 36). Med andra ord är jämställdhet ett viktigt begrepp 

inom frågan om jämlikhet. 

2.1.2. Sociokulturellt perspektiv 

Människan är en social varelse som lär sig och utvecklas i sociala sammanhang. Detta gör att 

människor påverkar varandra. Genusperspektivet handlar om att analysera de strukturella 

förväntningar vi har på mannen och kvinnan och att se förbi det biologiska könet. Människan 

är så mycket mer än ett kön. Dessa förväntningar som finns på könen påverkas av historien, 

samt det kulturella och sociala samhället vi växer upp i idag. Det sociokulturella 

perspektivets grund ligger till hur människan lär och utvecklas tillsammans, att ens kunskaper 

och värderingar påverkas av samhället (Säljö, 2014, s. 298 & 306-307). Detta gör att det 

sociokulturella perspektivet och genusperspektivet går att diskutera i förhållande till 

varandra. 

  Människan använder sig av två typer av redskap, det språkliga och materiella 

redskapet (Säljö, 2014, s. 298). Dessa redskap benämns via begreppet mediering och används 

för att förstå världen samt leva i den (Säljö, 2014, s. 298). I förskolan kan man se språket som 

det viktigaste verktyget för ett genuspedagogiskt arbete (Eidvald & Lenz Taguchi, 2012, s. 

27). Språket är det redskap människan använder sig för att kommunicera och organisera 

omvärlden. Säljö hävdar att Vygotskij ansåg att språket var mer än ett ordbaserat språk, utan 

det handlar även om bilder, tecken och kroppsspråk (2014, s. 301-302). Genom relationer och 

kommunikation mellan människor påverkas människans tänkande på både den sociala och 

individuella nivån (Säljö, 2014, s. 303). 

  Människor lär i samspel med varandra och hänvisar till påståendet att ”barnet 

alltid kan göra mer och lösa svårare uppgifter i samarbete och under handledning än på egen 

hand” (Vygotskij, 2001, s. 330). Vygotskij hänvisar till den närmaste utvecklingszonen, där 

man först fastställer vad barnet kan på egen hand (den aktuella utvecklingsnivån) och sedan 

vad barnet kan i samarbete med andra (2001, s. 329). Genom den närmaste utvecklingszonen 

ska barnet därmed komma längre i sin utveckling och ”det som barnet idag kan göra i 

samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij, 2001, s. 333). Detta 

gör även att barnet approprierar den kunskap hen tar till sig på sin egen nivå och förstår hur 

den används i samhället (Säljö, 2014, s. 303-304). 
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2.2. Tidigare forskning 

Här presenteras den tidigare forskningen utifrån två teman. Först presenteras tidigare 

forskning som går under temat genus i samhället och förskolan. Sedan presenteras tidigare 

forskning med temat genus och högläsning. 

2.2.1. Hur genus representeras i samhället och förskolan  

Begreppet genuspedagogik har diskuterats ett tag och samhället har blivit mer jämställt 

genom exempelvis kvinnorörelsen. Eidevald & Lenz Taguchi tar upp att även om begreppet 

genuspedagogik har funnits sen slutet på 1990-talet fick det en stor genomslagskraft i media 

när Svaleryd släppte sin bok Genuspedagogik (2012, s. 19). Svaleryd hävdar att när barnet 

kommer till världen blir hen kategoriserad utifrån det biologiska kön hen föds med (2002, s. 

23-25). Svaleryd hävdar även att omgivningen beter sig annorlunda mot barnet beroende på 

könet och dess könsroller som har konstruerats i samhället (2002, s. 23-25). Barnen utforskar 

sina könsidentiteter genom att se hur de kan handla och bete sig utifrån de reaktioner de får 

från omgivningen. Här skapas det därmed tysta överenskommelser kring olika könspositioner 

angående hur en pojke respektive flicka ska vara (Svaleryd, 2002, s. 25). Dessa 

förhållningssätt har utvecklats genom historiens gång och är därmed väl ingrodda i samhällets 

struktur. Därför är det viktigt enligt Svaleryd att analysera och fokusera på relationer mellan 

kön, samt relationer mellan hur män och kvinnor beter sig och de sysslor som anses vara 

manliga och kvinnliga (2002, s. 29). 

  Olika könsmönster syns i förskolan verksamhet, detta är något Ärlemalm-Hagsér 

och Pramling Samuelsson diskuterar i artikeln Många olika genusmönster (2009, s. 89). De 

har genom en studie uppmärksammat fyra teman där genusstrukturer finns, såsom 

särskiljande, beständighet, gemenskap och gränsöverskridande. De diskuterar hur dessa 

teman synliggörs inom barnens lek och lärande i förskolans verksamhet (Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009, s. 97). De har transkriberat 45 timmars videoinspelning, vilket 

ligger till grund för studiens resultat (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 

96). Inom temat särskiljande och beständighet synliggörs stereotypa könsmönster, medan det 

syns en förhandling kring könsroller och kön i temat gemenskap och gränsöverskridande 

(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 105). Inom särskiljande framkommer 

det att det maskulina är normen i samspel, lek och lärande. Författarna tar upp ett exempel 

där pedagogerna maskuliniserar handdockor och andra pedagogiska redskap. Data visar även 

hur pojkarna hamnar i ett fokus, där flickornas samspel inte visas lika mycket. Även i 

situationer där både pojkar och flickor deltar, visas det genom studien att flickorna inte får 
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respons i samma utsträckning som pojkarna (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 

2009, s. 97). Inom temat beständighet synliggörs stereotypa gestaltningar, vilket även 

förstärks i samspelet mellan pedagog och barn och pedagogers förutfattade meningar 

(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 100). Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson lyfter fram en sekvens där barnen leker en fantasilek med vilda djur (2009, s. 

102). När pedagogen talar med pojkarna handlar leken om de farliga djuren och när hen 

vänder sig mot en flicka ändras fokus till hur sött djuret är (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 

Samuelsson, 2009, s. 102). Pedagogen följer här en könsstereotypisk mening kring barnens 

intressen beroende på kön (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 102). I 

gemenskap visas det hur både pojkar och flickor visar omsorg och hjälpsamhet mot varandra 

(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 102). Här diskuterar de även hur det 

syns att både flickor och pojkar ”ibland ges lika villkor och värde gällande uppmärksamhet 

och deltagande från lärare” (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 103). Inom 

gränsöverskridande diskuterar författarna hur individuella överskridanden kring genus ger 

sig till uttryck i förskolan. Vid tillfällen då pedagogen ger en leksak ett maskulint pronomen, 

visas det hur barnen ibland omdefinierar detta till ett feminint pronomen eller attribut 

(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 103-104). Genom resultatet anser 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson att de tydligt kan se hur barnen i förskolan 

utmanar rådande strukturer, medan pedagogerna agerar mer könsstereotypt, men att genus 

konstrueras av samtliga i förskolan (2009, s. 105). 

  Det finns många olika sätt att arbeta med genus i förskolan. Bodén hävdar att den 

kompensatoriska pedagogiken är en av de metoder som har fått störst genomslag i 

förskoleverksamheten i arbetet med jämställdhet i Sverige (2001, s. 35). Detta arbetssätt ses 

ofta som det korrekta sättet att arbeta med jämställdhet i förskolan. Bodén lyfter däremot upp 

problematiska aspekter med detta arbetssätt (2011, s. 35). Det kompensatoriska arbetssättet 

handlar om att ge både flickor och pojkar möjligheten att utveckla alla sidor. Detta handlar 

främst om att flickor ska få utveckla andra sidor än att vara just känslosamma och att pojkar 

ska få öva på mer sidor än att vara självständiga (Bodén, 2011, s. 40; SOU 2006:75, s. 96-

97). Det går att se detta som att barnen får öva kompensatoriskt på de sidor som de annars 

inte uppmuntras till. Pojkar får här exempelvis öva på att visa känslor och närhet medan 

flickorna får öva på att vara modiga och självständiga. I det kompensatoriska arbetet anses 

det att de traditionella positionerna blir tydligare i könsblandade grupper. Detta gör att 

jämställdhetsarbetet ofta sker i könssegregerade grupper (Bodén, 2011, s. 40; SOU 2006:75 s. 

97). I det kompensatoriska arbetssättet är det viktigt att titta på sig själv och därmed bryta sitt 
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eget tankesätt för att bli medveten kring exempelvis stereotypiska könsroller. Det gäller att 

ständigt motarbeta sitt eget sätt att tänka och se på omvärlden (SOU 2006:75, s. 100). I 

förlängning till detta är talets påverkan viktigt att analysera. Detta för att granska och 

uppmärksamma hur och på vilket sätt man talar med barn, specifikt skillnaden på hur man 

talar med flickor och pojkar (Bodén, 2011, s. 41). Barnet påverkas av omgivningen och 

därmed hur den vuxne kommunicerar med barnet. Bodén hävdar att vuxnas sätt att 

kommunicera skiljer sig beroende på könet hos mottagaren (2011, s. 43). Flickor får mer 

språkstimulans när de blir tilltalade med mer komplexa och långa meningsuppbyggnader, där 

de även ska reflektera och förstå innehållet. Pojkar blir tilltalade med kortare meningar, där 

de oftare får skäll och tillsägelser och behöver inte reflektera lika mycket, vilket skapar 

skillnader mellan könen (Bodén, 2011, s. 43-44). 

 

2.2.2. Böcker och högläsning 

Barnen möter idag en multimodal värld där bild, text och ljud samverkar som därmed 

presenterar olika typer av verkligheter. Dessa medier som barnen möter presenterar olika 

värderingar som barnen försöker att efterlikna. Detta återspeglas i barnens lekar där det syns 

hur de är bekanta med olika intriger och aktörer från media, exempelvis tv-serier eller 

dataspel (Kåreland, 2013, s. 12). Vid ett genusperspektiv är det intressant att titta på den 

rådande könsfördelningen i barnlitteratur. De manliga huvudpersonerna har länge varit 

dominerande där pojkarna framställs som aktiva och busiga och flickorna som snälla och söta 

(Kåreland, 2013, s. 36). Det går att relatera genusperspektivet till en trend där framställandet 

av flickor och pojkar har förändrats i bilderböcker. Det går att hitta allt fler flickor som 

framställs som säkra, kaxiga och starka, samt pojkar som framställs som osäkra, men även 

kärleksfulla (Kåreland, 2013, s. 36). Det går att se en trend där fler böcker med kvinnliga 

karaktärer trycks. Kåreland hävdar även att enligt statistik läser pojkar mindre än flickor och 

därför går det att förknippa detta med att skiftet på karaktärer är en anpassning till marknaden 

som är idag (2013, s. 37). 

  I tidigare forskning kring barnlitteratur ur ett genusperspektiv framgår det att 

själva beskrivningen av könsroller samt skildringen mellan pojkar och flickor i förhållande 

till verkligheten var det som var intressant att studera där även könsstereotyper är ett begrepp 

som genomsyrar dessa studier (Nikolajeva, 2004, s.129). Könsstereotyp är ett begrepp som 

används för att beskriva hur pojkar och flickor förväntas agera utifrån en bestämd norm. De 

förväntade normerna som Nikolajeva framhåller är där flickorna i litteraturen framställs som 

duktiga och snälla samtidigt som pojkarna framställs busiga och äventyrliga (2004, s. 129). 
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Nikolajeva menar att ett abstrakt schema för hur pojkar och flickor framställs i litteratur kan 

konstrueras på grund av att de manliga och kvinnliga egenskaperna motsätter varandra (2004, 

s. 129). De manliga karaktärerna är ofta hårda, starka, aggressiva, självständiga etc. medan de 

kvinnliga karaktärerna ofta framställs som passiva, beroende, vackra, lydiga med mera 

(Nikolajeva, 2004, s. 129). Det framgår att det görs fler bilderböcker för små barn där 

majoriteten av huvudkaraktärerna kan uppfattas som manliga. De böcker som har kvinnliga 

huvudkaraktärer tenderar oftast till att framställa flickor som inaktiva och försiktiga, vilket i 

sin tur kan leda till att flickor överlag kan tyckas sakna positiva karaktärer att identifiera sig 

med (Kåreland, 2005, s. 25). 1945 är genomslagsåret för den normbrytande flickan Pippi 

Långstrump. Pippi framställs som normbrytande genom att vara stark och annorlunda i 

jämförelse med den stereotypiska gestaltningen av flickor (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, 

s. 136). Pippi framställs som självständig med ett gott självförtroende. Pippi är en karaktär 

som inte går att placera inom en given genusordning i och med att hon bryter mot 

könsnormer om hur en flicka ska vara. Hennes familjesituation ser även den annorlunda ut i 

jämförelse med den heteronormativa familjekonstellationen (Kåreland & Lindh-Munther, 

2005, s. 137). Pippis mamma är en ängel som bor i himmelen medan hennes pappa är 

sjörövarkapten, vilket resulterar i att Pippi bor ensam och måste ta hand om sig själv 

(Kåreland, 2005, s. 137).  Pippi som normbrytande huvudkaraktär avspeglar sig i att vara som 

ett nioårigt barn bör vara bortsett från hennes familjesituation samt övernaturliga styrka. Som 

biroller har hon de två vännerna Tommy och Annika. De är ett syskonpar som lever i en 

heteronormativ familj tillsammans med sin mamma och pappa. Annika till skillnad från Pippi 

har fått axla rollen som en stereotypisk nioårig flicka. Hennes karaktär avspeglar sig i att vara 

försiktig, skötsam och ängslig och faller därför in i den typiska genusordningen. Tommy 

faller även han in i den typiska genusordningen genom att vara tuffare och mer äventyrlig 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 137-138). Genom att titta på Ronja Rövardotter och 

Pippi som båda är starka och självständiga och därmed går utanför den stereotypiska 

könsrollen för en flicka syns det att det behövs särskilda omständigheter för att dessa starka 

flickor ska accepteras. Nikolajeva beskriver detta hur “Pippi är starkast i världen, och Ronjas 

värld är sagoaktig-pseudohistorisk” (2004, s. 127). Dessa flickor blir accepterade i litteraturen 

för att de har särskilda egenskaper eller existerar i särskilda förhållanden, vilket gör att dessa 

barnböcker är orealistiska. 

  En tradition inom barnlitteratur är framställandet av djur som huvudkaraktärer 

med människoliknande drag. Till utseendet kan djuren gestaltas i sin zoologiska form men 

som har människoliknande drag genom att bära kläder som påvisar vilket kön de skulle kunna 
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tänkas tilldelas (Kåreland, 2005, s. 26) I Kårelands & Lindh-Munthers studier av 

bilderböcker där djur agerar huvudkaraktärer framgår det att djurens könstillhörighet kan 

noteras med hjälp av exempelvis kläder men även specifika könsrelaterade egenskaper (2005, 

s. 122). I studien som Kåreland & Lindh-Munther har utfört kan de konstatera att de barn som 

går i förskolan möter olika typer av litteratur varje dag. Det går dock att konstatera att även 

om det finns olika typer av litteraturer i förskolan tenderar de till att falla in i ett typiskt 

genusmönster (2005, s. 150). Att litteraturen tenderar i att falla in i typiska genusmönster 

beror inte enbart på de huvudkaraktärer som framställs utan det beror även på dem som 

befinner sig i bakgrunden som ofta är skapade efter könsschabloner (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005, s. 150). 

  I den kultur vi lever i är det den manliga normen som råder underförstått. 

Kvinnliga kritiker menar även att pojkar/män växer medan flickor/kvinnor förminskas i 

litteratur (Nikolajeva, 2004, s. 130). När det kommer till barnlitteratur i samband med genus-

aspekten finns det en viktig diskussion kring den dolda sexism som råder i viss barnlitteratur 

som bör tas upp. De diskussioner som uppkommit kring barnlitteratur är hur många pojkar 

respektive flickor som finns i böckerna och hur de framställs (Nikolajeva, 2004, s. 130).  Det 

finns vissa författare som har tagit till sig detta och byter kön på sina huvudpersoner då och 

då på grund av dessa diskussioner. Det finns dock en aspekt som författarna inte tar till sig 

när det kommer till bytet av könet på huvudpersonen/huvudpersonerna. Det är denna aspekt 

som är relevant för litterära studier (Nikolajeva, 2004, s. 130) Det är inte det biologiska könet 

som är relevant utan det socialt konstruerade genuset, alltså hur författarna framställer 

karaktärerna oberoende av kön är det som är relevant (Nikolajeva, 2004, s. 130). I och med 

att den manliga normen underförstått är den mest överlägsna, kan den i litteratur omedvetet 

uppfattas som neutral. Anledningen till att den manliga normen kan uppfattas som neutral är 

på grund av den kultur vi lever i. Den manliga normen i vår kultur kan underförstått anses 

som politiskt korrekt och ifrågasätts därför inte (Nikolajeva, 2004, s. 131). 

  Makten kan visualiseras på olika sätt i litteratur. Österlund har med ett 

genusperspektiv diskuterat visuella och verbala modeller för maktkamp genom att titta på hur 

de synliggörs i bilderböcker av Carin och Stina Wirsén (2008, s. 4). Många barnböcker och 

bilderböcker förhandlar idag olika typer av maktpositioner som kan vara normaliserande och 

brytande. I böcker kan typiska beteenden rubbas genom oväntade skildringar av genus. 

Österlund har i artikeln analyserat hur maktförhandlingen visas i mor och dotter konflikter, 

samt mellan vänskapsrelationer (2008, s. 4-5). Österlund diskuterar hur titeln Små flickor och 

stora visar hur begreppet flickor används på kvinnor i alla åldrar för att dels visa att kvinnor 
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är omogna i vissa situationer (2008, s. 5). Karaktärerna i boken är namnlösa, vilket bidrar till 

att läsaren benämner karaktärerna för mamma eller flicka. Detta gör att förhandlingen om 

genus hamnar på ett abstrakt plan och läsaren påminns av detta genom att texten representerar 

den strukturella auktoritetskampen. Exempelvis förändras textens typsnitt utifrån vem som 

säger vad, där den vuxna använder skrivstil och barnet använder en mer barnslig stil 

(Österlund, 2008, s. 6-7). Boken handlar om dels barnets vilja att få vara med och bestämma, 

men även barnets maktkamp att få göra genus på sitt sätt. Den vuxne vill här forma barnet till 

den idealbild som finns kring flickor, där flickan kan behärska sig och vara lugn och duktig 

(Österlund, 2008, s. 7 & 10). Österlund hänvisar till Christensens bild kring hur vuxna 

traditionellt porträtterats i bilderböcker och hur de representerar civilisation, makt och 

ordning (2008, s. 7). Österlund hävdar att det finns en flickmatris som tydliggör olika 

grundtyper kring hur flickor ska bete sig som motsatserna duktig och anpassad flicka samt 

dålig och protesterande flicka (2008, s. 11). Dessa motsatser av flickroller används i försök 

att omformulera genus där de visar olika roller som kontraster där vi har den rena och 

prydliga flickan med ljust och flätat hår och den nedsmutsade flickan med tovigt hår som 

säger emot (Österlund, 2008, s. 11). Österlund tar upp exemplet av den norska bilderboken 

Snil av Gro Dahles och Svein Nyhus som börjar med flickan Lussi som är tyst och snäll och 

lydig där hon sedan försvinner in i tapeten (2008, s. 12). Lussi frigör sig själv till slut från 

tapeten, men kommer ut smutsig och petar sig själv i näsan. Det går att se ett mönster där 

flickor gör uppror mot det snälla och lydiga sättet genom att smutsa ner sig själv och säga 

emot (Österlund, 2008, s. 12). Österlund påstår att hon kan se välkända strategier för flickor 

när de ska frigöra sig själv i exempelvis Små flickor och stora där de använder sig av ritande 

flickor (2008, s. 12). I denna bok syns en tydlig vändpunkt där flickan använder sig av denna 

strategi när hon ritar på tapeten. I boken får även färgerna en metaforisk röst där flickans vilja 

och förorättade känslor ges i uttryck av en uppsjö i starka färger (Österlund, 2008, s. 12). 

Österlund anser att Carin och Stina Wirséns skildringar av flickor är en ny överskridande 

flick-konstruktion där en flicka kan både vara stark och flickaktig, de förmedlar att det är 

acceptabelt att vara feminin, men ändå ha makten att bestämma över sig själv (2008, s. 14). 

  Barn lär sig genom att föräldrarna läser för dem. Dominković m.fl. 

uppmärksammar Olaussen forskningsstudie kring hur föräldrars högläsning påverkar barns 

utveckling genom lärstrategier och samspel (2006, s. 14). Genom studien har de sett hur den 

vuxne personen tar upp och samtalar kring olika begrepp, vilket gör att barnet får en större 

förståelse kring ord och dess betydelse (Dominković m.fl., 2006, s. 14). Genom dessa 

boksamtal utvecklas även barnens dekontextualiseringsförmåga där de kan hantera och 
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reflektera texten och dess innehåll (Dominković m.fl., 2006, s. 14-15). Dominković m.fl. 

hävdar att Olaussen genom sin studie har kommit fram till att genom det sociala samspelet 

ses föräldrarna eller den vuxne som en modell för hur man kan förstå en text och därmed 

används och överförs olika lärstrategier (2006, s. 16). Genom boken kan barnet lära sig om 

världen, olika människor, relationer och miljöer. De kan även lära sig hur samhället fungerar 

och ser ut. Barnet kan i boken identifiera sig med olika karaktärer och genom det förstå och 

uppleva känslor som förmedlas med hjälp av bild och text. Bokens innehåll kan även 

utveckla barnets fantasi och utöka barnets ordförråd (Dominković m.fl., 2006, s. 20). 

Dominković m.fl. hävdar att bilder är normbildande eftersom de är enkla att härma (2006, s. 

39). Människan vill efterlikna bilden och i detta fall kan barnen genom bilderna se vad som är 

normen. Exempelvis kan en person vilja efterlikna klädseln eller hur ett rum är möblerat 

(Dominković m.fl., 2006, s. 39). 

  Den tidigare forskningen visar att människan blir kategoriserad efter sitt kön på 

grund av dess omgivning. Det finns många faktorer i vår miljö som påverkar hur en flicka 

och en pojke bemöts. De influenser som påverkar bemötandet av de olika könen är 

exempelvis media, böcker och de tysta överenskommelser samhällets struktur bygger på. 

Könsmönster kan visa sig i olika situationer där barn och vuxna samspelar. Den manliga 

normen kan uppfattas som neutral vilket även är tydligt i litteraturen då pojkar oftast är 

huvudkaraktären. I böcker framställs pojkar och flickor ofta enligt könsschabloner, där de 

könsstereotypiska egenskaperna förstärks. Böcker används i förskolan där högläsning är ett 

hjälpmedel för barns lärande och utveckling. Via högläsning får även barn möjligheten att 

identifiera sig med karaktärer och deras känslor. Det är därför intressant att få en bild av hur 

förskollärare använder högläsning vid ett genusarbete.  

 

3. Material och metod 

I detta avsnitt redovisas valet av metod, metodproblem samt urvalet av material, samt dess 

hantering. Metoden är anpassad för att driva denna studie framåt och göra det möjligt att 

besvara frågeställningarna. I detta avsnitt reflekteras det även kring etiska ställningstaganden 

och studiens reliabilitet och validitet. För att tydliggöra hur studien har genomförts finns det 

även ett avsnitt kring bearbetningen av materialet där vi beskriver hur vi har gått tillväga för 

att få fram det resultat och diskussion som kommer under senare avsnitt.  



 15 

3.1. Metodval 
Vår studie bygger på sex semistrukturerade kvalitativa samtalsintervjuer med förskollärare 

från tre olika förskolor. En samtalsintervju ses som ett brett och effektivt sätt att få fram 

oväntade svar, samt att det ger goda möjligheter till uppföljning (Esaiasson m.fl., 2017, s. 

260). Genom den semistrukturerade intervjun vill vi få en inblick i respondenternas egna 

uppfattningar kring genus och högläsning. Den kvalitativa intervjun bygger på ett möte, oftast 

ansikte mot ansikte. Intervjun bygger på den kunskap intervjuaren och respondenten har. Som 

intervjuare bör du ha en bred kunskap för att kunna ställa olika typer av frågor och 

uppföljningsfrågor för att intervjun ska efterlikna ett samtal utan större avbrott (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 98). Därför är det viktigt som intervjuare att hen läst på kring ämnet och 

därmed skapat en bild av ämnet och olika forskningsvinklar. Den kvalitativa samtalsintervjun 

är bra att använda när flera personers synvinkel på ett fenomen är relevanta, samt för att få 

fram respondenternas egna uppfattningar och kunskaper om fenomenet. Det är viktigt i den 

kvalitativa forskningsintervjun att forskaren sätter sig in i respondentens perspektiv och 

försöker förstå hens synvinkel (Esaiasson m.fl., 2017, s. 262–263). Innan en samtalsintervju 

genomförs är det även viktigt att forskaren har ett syfte med intervjun, anledningen till det är 

att de problemformuleringar som ställs är uppbyggda på det huvudsakliga syftet. 

Samtalsintervjuer är en bra metod att använda när forskaren exempelvis vill få fram olika 

personers synvinkel på ett fenomen i resultatet (Esaiasson m.fl., 2017, s. 261). Intervjuerna i 

denna studie syftar till att få en inblick i hur förskollärare uppfattar begreppet genus och hur 

de arbetar med detta vid högläsningstillfällen. Bell styrker vikten av att visa hänsyn till 

respondenterna (2016, s. 201). Därför har samtliga intervjuer ägt rum på de intervjuades 

arbetsplatser efter överenskommelse av tid och plats med varje individ. 

  I vår studie valde vi att förhålla oss till en tematisk och dynamisk dimension. 

Några av de intervjufrågor vi utformade hade en tematisk dimension som syftar till att få reda 

på vad det är som gör att respondenten använder sig av respektive inte använder sig av för 

metod i sitt arbete, dessa frågor har ett syfte till att leda vårt arbete kunskapsmässigt framåt 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146). En del frågor som vi ställde i vår studie var utformade 

efter en dynamisk dimension. Dessa frågor syftar till att ta reda på hur respondenten känner 

kring ämnet. Genom att använda frågor som syftar till den dynamiska dimensionen får 

respondenten en chans att tala om sina egna upplevelser samt att själva intervjun kan 

uppfattas som en positiv interaktion mellan intervjupersonen och respondenten (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 14). 
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3.2. Urval 
Urvalet för denna studie är begränsat, vilket har påverkats av den tid vi har till förfogande, 

samt den geografiska frågan. Vi har därför valt att begränsa oss till tre olika förskolor i olika 

områden inom en stor-Stockholm. Förskolorna har i sig ingen koppling med varandra och 

ligger i både förort och innerstad. Urvalet av dessa förskolor har främst påverkats av vår 

tidigare kontakt med dessa förskolor på grund av olika omständigheter. Gensvaret av 

förskollärare har varit positivt och många har velat delta, därför har vi fått begränsa oss till tre 

olika förskolor där vi intervjuar ett flertal förskollärare för att få en bild av hur dessa olika 

förskolor arbetar med genus vid högläsning. 

  Intresset för hur förskollärare uppfattar begreppet genus och hur de använder ett 

genusperspektiv vid högläsning är grunden för denna studie. Intervjuerna syftar därför till att 

få en inblick i detta genom att intervjua olika förskollärare på olika förskolor. Anledningen 

till att vi intervjuar flera förskollärare vid varje förskola är för att se flera typer av 

uppfattningar även på samma förskola. Intervjuerna syftar till att få en bild kring vad 

förskollärare anser om begreppet genus och hur de tänker på detta i verksamheten, samt hur 

de använder högläsning och i detta fall hur de använder sig av genus vid högläsning. I resultat 

och diskussionsdelen kommer vi att lyfta fram de resultat som framkommer genom analysen 

av intervjuerna med förskollärarna. 

3.3. Genomförande 

I startprocessen var det viktigt att skapa en överblick av andra studier kring ämnet genus i 

förskolan. Det visade sig att ett flertal studier analyserar barnböckers innehåll utifrån ett 

genusperspektiv. För att gå vidare på detta spår valde vi att fokusera på hur förskollärare i 

praktiken gör. Genom att skala av och bearbeta vårt syfte kom vi sedan fram till att vi ville få 

en bild av hur förskollärare arbetar med genus och då specifikt vid högläsning. Det är 

intressant att undersöka detta då vi ska utgå från Läroplanen i förskolan som nämner att 

verksamma inom förskolan ska arbeta för att motverka könsmönster och könsroller (Lpfö98, 

rev. 2016, s. 5). I koppling med Läroplanen för förskolan är det därför intressant att se till 

vilken grad förskollärare arbetar genusmedvetet inom förskolan. Därefter valdes metoden 

intervjuer för att som tidigare nämnt i avsnitt 3.1. Metodval, få reda på respondenternas 

tankar och värderingar. Innan en intervju ens skulle kunna äga rum var det viktigt att arbeta 

med den tidigare forskningen och bakgrunden för att vi som intervjuare ska ha en bred 

kunskapsbas kring ämnet och därmed även skapa relevanta intervjufrågor.  

  Intervjufrågorna har bearbetats fram genom att skapa tänkbara frågor som sedan 
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har analyserats och omformulerats för att passa studiens syfte. Bell hävdar att intervjuaren 

behöver öva sig på att intervjua, samt att intervjufrågorna behöver prövas och därmed 

utvärderas (2016, s. 203). Därför har vi genom en pilotstudie utvärderat intervjufrågorna. 

Efter pilotstudien har vi gjort några språkliga justeringar, samt lagt till en ytterligare fråga. 

Personen ansåg att intervjufrågorna var välarbetade och tog upp sådant som syftade till 

studien. De intervjuer som används spelades in för att sedan transkriberas. Genom att spela in 

intervjun kan intervjuaren fokusera på själva samtalet istället för att anteckna det svar som 

kommer fram. Detta gör även att vi kan lyssna av inspelningen flera gånger (Bell, 2016, s. 

196-197). Varje intervju har haft en intervjuledare som även har ansvarat för transkriberingen 

av dessa intervjuer. 

3.4. Metodproblem 

Det är viktigt att reflektera kring de problem som kan uppstå vid användandet av olika 

metoder vid en studie. Att använda sig av metoden samtalsintervju kan skapa vissa problem 

som behöver diskuteras. Samtalsintervjuer kan exempelvis ta väldigt lång tid med förarbete, 

utförande och transkribering (Bell, 2016, s. 190). Genom samtalsintervjuer finns det en risk 

för att resultatet blir skevt på grund av exempelvis förutfattade meningar. Detta för att 

intervjupersonerna kan medvetet eller omedvetet influera och påverka respondenterna (Bell, 

2016, s. 199-200). För att motverka detta är det med fördel att vara fler intervjuare. Bell 

hävdar att genom att vara fler intervjuare finns det en möjlighet att upptäcka sådana tillfällen 

och lyfta fram och synliggöra detta (2016, s. 199-200). Bell hävdar även att det finns en 

mängd med forskningsresultat där en person, i detta avseende en forskare fokuserar på den 

fakta som stödjer hens egna åsikter och trosuppfattningar (2016, s. 200). Därför är det viktigt 

att vara kritisk vid analyseringen och tolkningen kring det insamlade materialet, både kring 

tidigare forskning, men även i detta fall intervjumaterialet. Genom att använda och ta del av 

ens handledares kunskaper och att bygga slutsatsen på data istället för ens föreställningar och 

åsikter kan man förhindra denna skevhet i studien (Bell, 2016, s. 201). 

3.5. Etiska ställningstaganden 

Vid en studie där människor deltar finns det etiska ställningstaganden att utgå ifrån. I studiens 

början kontaktades ett antal förskolor där vi presenterade vår idé. Genom informationskravet 

har respondenterna informerats angående studiens syfte, metod och villkor för deltagandet 

genom ett utskick (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Inför varje intervju informerades 

intervjupersonen återigen angående de rättigheter hen har, samt att intervjun kommer att 
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spelas in och enbart användas till denna studie. Vi har förtydligat respondenternas deltagande 

och därmed tydliggjort att deltagandet är frivilligt och att de har möjligheten till att avbryta 

sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s.7 & 10). Därmed har vi även utgått från 

samtyckeskravet där respondenterna även har fått bestämma kring tid och plats för intervjun 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Respondenterna har därmed givit sitt samtycke inför varje 

intervju. Samtycket skedde både muntligt och genom underskrift. Intervjupersonerna 

informerades även kring konfidentialitetskravet, där materialet är konfidentiellt och kommer 

att förvaras där obehöriga inte kan ta del av detta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Intervjupersonerna benämns i texten som Förskollärare 1 till 6, där varje intervjuperson ges 

en siffra för att värna om deras konfidentialitet. Vi har även tagit hänsyn till nyttjandekravet 

där den insamlade datan endast kommer att användas till denna studie (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14).  

3.6. Reliabilitet och validitet 

För att skapa en trovärdig studie där resultatet ger en bild av verkligheten bör materialet och 

metoden granskas kritiskt. Det går därför att diskutera validiteten samt reliabiliteten inför 

denna studie. Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitlig studien är genom att granska om en 

studie i liknande former ger samma resultat (Bell, 2016, s. 133). Genom begreppet validitet 

granskas studiens giltighet. Här granskas slutsatserna om de verkligen är troliga och om 

resultatet har ett stöd som bygger på den data som är insamlad (Bell, 2016, s.133). 

Reliabiliteten kan vara svårt att granska utifrån en studie baserad på intervjuer, eftersom 

materialet påverkas av respondenternas egna uppfattningar. En intervju vid ett annat tillfälle 

med samma person kan i sin tur ge andra svar, eftersom människan är i ständig lärdom. Som 

tidigare nämnts är syftet för studien att få en bild av i vilken grad förskollärarna använder sig 

av genuspedagogik. Studien blir i detta fall reliabel för studiens syfte och metod där vi får en 

bild av hur dessa förskollärare arbetar och tänker på genus vid specifikt högläsning i 

förskolan. Det går däremot inte att genomföra studien igen med samma respondenter då 

människan är ständigt föränderlig och detta handlar om personens egna tankar och 

föreställningar. För att ge studien validitet behöver vi granska det resultat som framkommer 

genom intervjufrågorna och den tidigare forskningen. Det är därför positivt att vara två om 

arbetet där vi kan uppmärksamma olika saker och därmed förhindra att studien blir 

exempelvis bias. 
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3.7. Bearbetning av material 
Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats utifrån de frågeställningar studien 

bygger på. Sara lyssnade igenom tre ljudfiler med respondenternas svar och transkriberade 

dessa. Vidare lyssnade Amanda igenom de tre resterande ljudfilerna och transkriberade dem.  

Efter att en transkribering av alla intervjuer har gjorts valde vi att dela upp intervjufrågorna i 

fyra olika teman där svaren till dessa teman kommer att presenteras i resultatdelen. 

Anledningen till att frågorna kategoriseras efter fyra olika teman är för att få en tydligare bild 

av respondenternas svar. De fyra teman som presenteras i resultatdelen är: förskollärares 

känslor och uppfattning om genus, förskollärares arbete med genus i förskolan, högläsning i 

förskolan och dess påverkan samt genusarbete vid högläsning i förskolan. När svaren till 

dessa teman bearbetades valdes relevanta delar ut ur respondenternas svar och fördes vidare 

ner i skrift. Slutligen valde vi att sammanfatta resultatet i en kort sammanfattning. Efter att 

resultatet framställts i skrift valde vi att skriva fram diskussionsdelen i detta arbete. I 

diskussionen valde vi ut delar från respondenternas svar i resultatet som vi ansåg vara 

relevanta för att föra vidare en diskussion. Respondenternas svar kopplades till de teoretiska 

utgångspunkter samt den tidigare forskning som har presenterats tidigare i detta arbete. I 

diskussionen valde vi att kategorisera i två teman som bygger på de frågeställningar vi har 

haft som grund i detta arbete. De två teman som framhålls i diskussionen är: förskollärares 

syn på genus i förskolan samt arbetet med genuspedagogik i förskolan, specifikt vid 

högläsning samt bilderböckers påverkan. I dessa två teman förs det diskussioner kring 

respondenternas svar kopplat till den litteratur som framgår i detta arbete, för att kunna svara 

på de frågeställningar som ligger till grund för denna studie. Diskussionsdelen avslutas på 

samma sätt som resultatdelen, genom en kort sammanfattning av vad vi har kommit fram till.  

4. Resultat 
Här presenteras det resultat vi har fått fram genom de gjorda intervjuerna utifrån det syfte 

studien bygger på. Syftet är att få en bild av i vilken grad förskollärare använder sig av ett 

genusarbete specifikt vid högläsning. Vi har därför utgått från frågorna som behandlar hur 

förskollärare arbetar med genus i förskolan vid högläsning, hur påverkas barn av könsroller i 

bilderböcker och hur förskollärare ser på genus i förskolan. Resultatet är kategoriserat i fyra 

teman för att få en tydligare överblick över respondenternas svar. I resultatet presenteras de 

sex deltagande förskollärarnas svar på de intervjufrågor som framtagits för detta arbete. Vi 

kommer här att snabbt nämna hur länge de sex deltagande förskollärarna har arbetat som 
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förskollärare: 

 

Förskollärare 1 har arbetat som förskollärare i två år  

Förskollärare 2 i 21 år  

Förskollärare 3 i sex år  

Förskollärare 4 i sex månader  

Förskollärare 5 i 14 år 

Förskollärare 6 i åtta år 

 

Alla dessa förskollärare har en förskollärartjänst i stor-Stockholm. 

4.1. Förskollärares känslor och uppfattning om genus 

Här kommer förskollärarnas tankar och känslor kring begreppet genus att besvaras. Detta 

besvaras utifrån tre rubriker för att underlätta läsandet av resultatet. Rubrikerna baseras på de 

främsta åsikterna och de starkaste känslorna förskollärarna förmedlade under intervjuerna.  

 

Ingen åtskillnad mellan könen 

Utifrån de intervjuade förskollärarna framgår det att begreppet genus, är något som de sex 

deltagande förskollärarna delar relativt samma åsikt om. Förskollärare 1, 2 och 6 nämner att 

begreppet i sig är stort och svårt att konkretisera. De nämner även att det känns svårt att 

arbeta med genus som begrepp för de anser att de inte fått tillräckligt med kunskap kring det. 

Förskollärare 1 menar att det känns svårt för att det kan bli för inrutat exempelvis genom att 

flickor ska leka med pojksaker och tvärtom vilket skapar ett kompensatoriskt förhållningssätt. 

Det de alla sex intervjuade förskollärare har gemensamt är att de tänker på pojkar och flickor 

när de tänker på begreppet genus. De tankar som väcks i samband med begreppet genus hos 

alla de deltagande förskollärarna i denna studie är att de alla anser att det handlar om att inte 

göra några åtskillnaden mellan pojkar och flickor. Förskollärare 3 menar att hens tankar kring 

genus handlar om att ge alla barn oavsett kön och oavsett förutsättningar samma möjligheter 

till att göra det de vill, vilket även Förskollärare 2 anser då hen lyfter fram att alla ska få vara 

delaktiga oavsett kön. Förskollärare 1 och 6 nämner att genus som begrepp innebär synen på 

barnet. De båda anser att barn är barn och att det faller sig naturligt för dem att inte göra 

några åtskillnaden mellan pojkar och flickor. 
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Spänning och rädsla inför begreppet 

Begreppet genus väcker olika känslor hos respondenterna. De flesta av respondenterna anser 

att genus är viktigt att tänka på och arbeta med. Däremot anser Förskollärare 1 att detta 

skapar ett epitet där flickor och pojkar behöver förändras, exempelvis att tysta flickor behöver 

bli mer högljudda. Det gör att hen anser att detta är en ”fullständigt oväsentlig punkt” 

(Förskollärare 1). Hen anser att barn är barn och att det är de vuxna som påverkar barnet 

vilket betyder att om de vuxna inte gör någon skillnad på barnen, skapas ingen skillnad. Hen 

anser att det är ett svårt begrepp i likhet med flera intervjupersoner. Förskollärare 3 

framhäver vikten av ens egna uppväxt och miljö för hur och vad för känslor som uppkommer 

kring olika begrepp. Hen anser därmed att det är viktigt att arbeta med genus och därmed att 

aldrig sluta diskutera detta. Förskollärare 6 känner en stark osäkerhet kring genus i hur det 

ska benämnas och i viss mån hur hen ska arbeta med detta. Däremot framhåller hen tyngden i 

att genus handlar om att ha ett öppet sinne hos sig själv. Även Förskollärare 5 förmedlar 

känslan att det är svårt och känner därmed en osäkerhet bland annat kring att bryta de 

mönster hen själv har. Däremot är hen intresserad och känner spänning inför att börja arbeta 

med detta mer grundligt. Förskollärare 2 och 4 bekräftar känslan av nyfikenhet där de båda 

beskriver känslorna av spänning och glädje i att integrera genus i hela verksamheten och att 

få diskutera detta med arbetskollegorna. 

 

Högre prioritet 

Flera av respondenterna hävdar att de känner att genus ofta är motarbetat från många håll, 

eftersom många anser att det är svårt och skrämmande. De flesta respondenter ser därmed 

positivt på att arbeta med genus i förskolan och anser att det är någonting de behöver arbeta 

mer med. Förskollärare 3 anser att det heteronormativa synsättet styr oss omedvetet i våra 

handlingar och menar därmed även att man ska vidga sin syn för att bryta den 

heteronormativa normen som råder i samhället. De flesta förskollärarna framhåller att de vill 

arbeta med genus och att det bör prioriteras högre än vad det har gjort tidigare. Förskollärare 

3 hävdar att genus inte är lika högt prioriterat som demokrati och samspel etc. i förhållande 

till de mål som finns i läroplanen. Det framkommer att många anser att genus bör vara 

inlindat i alla aktiviteter som görs på förskolan. Förskollärare 2 förklarar detta som att 

“försöka ha en röd tråd rakt igenom”.  
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4.2. Förskollärares arbete med genus i förskolan 

Här kommer några förskollärares arbete med genus i förskolan att presenteras. Detta 

presenterar hur förskollärarna förhåller sig till genusarbetet i verksamheten. Resultatet här 

presenteras utifrån tre rubriker för att kategorisera respondenternas svar under intervjuerna.  

 

En medvetenhet eller omedvetenhet  

Genom intervjuerna framkommer det att många av förskollärarna inte använder sig medvetet 

av genus i sitt vardagliga arbete. Förskollärare 1 anser att hen inte arbetar medvetet med 

genus för att inte riskera att bli för inrutad i systemet och därmed arbeta ”fyrkantigt”. 

Däremot anser hen att det är viktigt att ge alla barn samma möjligheter. Förskollärare 2 ser 

inte att hen har arbetat medvetet kring genus. Vidare anser hen att hen ändå använder sig av 

ett genustänk dagligen. Hen ger exempel på tillfällen genom att hen bjuder in alla barn i olika 

aktiviteter och utmanar barnen i den fria leken. Förskollärare 2 beskriver hur flickor och 

pojkar får byta aktivitet utifrån de stereotypiska könslekarna, exempelvis får pojkar rita och 

flickor bygga med lego, för att utmana barnen och visa att de är kompetenta. Förskollärare 3 

och 4 anser att de har ett genustänk i det vardagliga arbetet, där de båda reflekterar kring hur 

de möter barnen och hur de kommunicerar med barnen. Förskollärare 3 ger exempel på 

tillfällen där hen kommer på sig själv med att bekräfta en flickas utseende och Förskollärare 4 

ger exempel där hon inte benämner barnen efter kön utan efter kompisar och namn på barnen. 

Förskollärare 5 och 6 diskuterar båda hur de ofta reflekterar i efterhand. Förskollärare 5 ger 

exempel på hur hen reflekterar över val av barn i olika grupper och kring känslor för olika 

barn i gruppen. Hen reflekterar kring detta när hen säger ”vi har ju till exempel en tjej som är 

jättelivfull som känns sju resor värre än en kille som är precis lika livfull, tycker jag att hon är 

jobbigare för att hon är tjej?” (Förskollärare 5). Förskollärare 6 trycker på vikten av 

efterreflektion att det är där hen kan utvecklas och anser därmed att genusmedvetenheten 

ligger latent. Hen anser att genusmedvetenheten bör utvecklas och därför arbetas mer aktivt 

med. Förskollärare 5 nämner även en händelse som har gjort att hen har reflekterat kring kön 

och könsmönster i verksamheten. En avdelning hade skapat ett intressant och spännande 

projekt. Det uppmärksammades däremot senare att alla barn inte var delaktiga i projektet. Det 

var främst pojkar som var delaktiga och flickorna hade uteslutits då de ansåg att detta inte 

intresserade flickorna. Förskollärare 5 reflekterar här kring hur detta kom sig och varför 

flickorna inte ansågs ha ett intresse.  
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Användandet av genus i förskolan 

 Synen på hur genus ska och kan användas i förskolans dagliga arbete kan se olika ut. Något 

de fem av sex deltagande intervjuade förskollärarna har gemensamt är att genus i sig inte är 

något de arbetat aktivt med, vilket som Förskollärare 6 nämner kan handla om en okunskap 

om just själva begreppet och hur hen bör gå tillväga i sitt vardagliga arbete med genus. 

Förskollärare 6 anser att även om de inte aktivt och medvetet arbetar med genus i förskolan 

kan hen tydligt se att de pedagoger som arbetar i hens verksamhet har samma värderingar och 

normer angående pojkar och flickor. Det görs inga åtskillnader:   

Vi kan inte stämpla vad som är tjejigt och vad som är killigt för [...] då 
anser inte jag att man tänker [...] ur ett genusperspektiv liksom om vi börjar 
sätta stämplar på barnen så, så lite försöker jag se på det men jag har ingen 
såhär plan på att, såhär jobbar vi med genus här, det har jag inte. 
(Förskollärare 6) 

  

Förskollärare 2, 3, 4 och 5 anser att arbetet med genus i förskolan är viktigt och något som 

bör uppmärksammas. Det framgår att Förskollärare 2, 4 och 5 känslor när det kommer till att 

arbeta med genus i förskolan. Som tidigare nämnts anser de att de tycker att det är spännande 

och verkar roligt att arbeta med men att det även kan vara lite svårt. De tre förskollärarna (2, 

4 och 5) nämner att arbetet med genus är relativt nytt för dem. Att jobba aktivt och medvetet 

med genus i förskolan är en erfarenhet de känner att de saknar. Förskollärare 4 framhåller att 

eftersom att genus i sig är ett stort begrepp kan det vara bra att börja med en självskattning i 

arbetslagen och vart alla individer står i förhållande till genus. I och med att göra en 

självskattning i arbetslagen om kunskapen kring genus kan påbörjandet av arbetet med det 

underlätta, då hen anser att området är så pass stort och alla har olika erfarenheter och 

kunskap kring det. Förskollärare 2 och 3 anser att genus bör vara mer implementerat i den 

dagliga verksamheten och därför krävs det även att de som förskollärare själva är medvetna 

om vad det är för något och hur de kan arbeta med det. Detta är även liknande åsikter som 

Förskollärare 1 har. Förskollärare 1 poängterar dock att man inte bör göra genus i sig för 

tydligt utan det ska ligga i bakgrunden i de aktiviteter som görs på förskolan. 

 

Begreppet genus i förskolans läroplan 

För att återkomma till den delade åsikten om att begreppet genus är brett och ibland kan 

kännas svårt hade förskollärarna lite annorlunda tankar om varför genus inte benämns i 

förskolans läroplan. Det framgår att de flesta av de intervjuade förskollärarna inte har 
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reflekterat över att begreppet genus inte nämns i förskolans läroplan. Det de flesta kan tänka 

sig är att begreppet i sig är för stort begrepp och därför väljer Skolverket att utforma andra 

närliggande begrepp i styrdokumenten. Förskollärare 5 har en tanke om att begreppet genus 

kan uppfattas som känsligt då hen tror att många förknippar det med det fysiska könet och att 

det kan väcka tankar om att man “måste” byta kön.  Förskollärare 2 framhåller att hen inte 

har reflekterat över det tidigare men kommer förmodligen att börja göra det mer nu, då hen är 

i en pågående process i sitt arbete med en likabehandlingsplan. Förskollärare 3 har tankar om 

att Skolverket har valt att byta ut begreppet genus i läroplanen för att det ska bli tydligare för 

de som läser den att förstå vad det är de ska tänka på och vad kan vara viktigt i arbetet med 

genus. De tankar som Förskollärare 3 får kring begrepp överlag i exempelvis styrdokument 

och likabehandlingsplaner är att de skapar en typ av definition av något som nödvändigtvis 

inte alltid måste definieras: 

Jag har ifrågasatt vissa begrepp varför måste man till exempel skriva 
konkret lesbiska […] alltså vad spelar det för roll, varför måste man 
definiera? För det är också en form av definition […] genus är också en 
form av definition så att jag tänker att dom har valt […] att skriva det så för 
att smalna av det så mycket som möjligt därför att traditionella könsroller 
handlar ju egentligen inte bara om pojkar och flickor utan det finns ju 
någon hen också nånstans och det finns dom som inte alls vill ha ett 
begrepp på sitt barn även om det inte är så vanligt men det finns ju. 
(Förskollärare 3) 

  

Förskollärare 6 framhåller att hen inte har reagerat på att begreppet genus inte nämns i 

förskolans läroplan. Hen anser att det kan tyckas märkligt eftersom det finns paragrafer för 

annat som vi som förskollärare bör jobba med. De tankar Förskollärare 5 får är att genus som 

begrepp kan leda till en osäkerhet och därför väljer Skolverket att använda andra begrepp 

som har med genus att göra för att göra det mer förståeligt. 

 

4.3. Högläsning i förskolan och dess påverkan 

Här kommer förskollärarnas tankar kring högläsning och hur detta påverkar barnen att 

presenteras. Det presenteras även hur förskollärarna kopplar genusarbetet med högläsning 

och hur förskollärare tror att bilder kan påverka barnen. Resultatet presenteras utifrån fyra 

rubriker för att göra den röda tråden mer tydlig i arbetet. 
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Högläsning på olika sätt 

Samtliga förskollärare anser att högläsning är viktigt inom verksamheten och de ansvarar alla 

för att högläsningen blir genomförd. Entusiasmen för högläsning varierar däremot mellan 

respondenterna. Förskollärare 3 delar med sig av sin entusiasm för högläsning och diskuterar 

vad barnen kan få ut av högläsningstillfällen. Hen anser att högläsning är språkutvecklande, 

samtidigt som det är stimulerande för barnen eftersom det bidrar till en mysig och rolig stund 

tillsammans. Förskollärare 6 påpekar även hur barnens begreppsbild utvecklas och hen kan se 

hur barnen utvecklar sin förståelse för handlingen. Förskollärare 1 tror att högläsningen är 

viktig i verksamheten för att hen tror att barnen inte får det hemifrån. Respondenterna 

diskuterar även hur de använder sig av högläsning på olika sätt beroende på barngrupp och 

ålder, samt hur miljön påverkar. Förskollärare 2 anser att deras högläsning har utvecklats 

sedan de har fått möjligheten till att visa bilderna på storbild, vilket har gjort att alla barn kan 

se bilderna. Förskollärare 2 och 6 anser att det är viktigt att få barnen delaktiga i läsandet 

genom att exempelvis interagera läsningen i situationen, exempelvis genom lek. Förskollärare 

2 ger exempel på att barnen kan leta efter saker som förknippas med berättelsen, eller att den 

vuxne låter barnen fylla i berättelsen genom att endast läsa delar av berättelsen. I likhet med 

detta anser Förskollärare 3 och 6 att det är viktigt att ha en diskussion kring boken, samt att 

ställa frågor kring boken och barnens erfarenheter. Förskollärare 5 anser att de har högläsning 

på andra villkor på hens avdelning eftersom ”vi är ju med de yngsta barnen så det blir oftast 

väldigt små grupper och sen inte högläsning på traditionellt vis, blir mer samtal med småbarn, 

faktiskt”. Flera av respondenterna hävdar att högläsningstillfällena sker både vid läsvila efter 

lunch och stunder där barnen aktivt ber en pedagog att läsa högt. Vem som har ansvaret för 

högläsningen vid läsvilan beror dels på schemat och dels på bekvämligheten hos 

pedagogerna, men det framkommer att alla läser högt för barnen. 

 

Högläsning med ett genusperspektiv 

Ingen av respondenterna har använts sig medvetet av ett genusperspektiv vid högläsning. 

Däremot framkommer det att de gör medvetna val kring litteratur. De medvetna valen 

framkommer genom kopplingen till de olika teman de har för stunden i förskolan. Ett 

exempel är där Förskollärare 1 berättar om hur de läser böcker inriktat på hur det är att vara 

en bra kompis. Under intervjun framkommer det att karaktärerna i böckerna hen läser är 

könlösa och därmed neutrala. Hen diskuterar kring hur dessa böcker kan användas ur ett 

genusperspektiv vid högläsning. Förskollärare 2 framhåller att hen försöker välja böcker som 

fångar upp barnens intressen. Hen nämner att Pippi Långstrump är en bok som ständigt blir 
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återkommande. Förskollärare 2 försöker göra barnen delaktiga i läsandet genom att ställa 

frågor som har med boken att göra. Om barnen eller Förskollärare 2 ska läsa en ny bok vill 

hen förbereda sig innan genom att läsa igenom litteraturen för sig själv innan den lyfts fram i 

barngruppen. Förskollärare 4, 5 och 6 arbetar på liknande sätt genom att välja böcker som är 

kopplade till teman/projekt som barnen arbetar med för stunden i förskolan. Förskollärare 4 

nämner även att när de lånar böcker försöker de att inte låna för många utan väljer ett fåtal 

som de kan läsa flera gånger. Förskollärare 4 och 5 anser att det är viktigt att välja böcker 

som kan väcka barnens intressen och är anpassad utefter barngrupp och ålder. Förskollärare 6 

anser att det är viktigt att välja böcker som har en kärna i sig, som även kan fånga upp 

barnens tankar och intressen. Förskollärare 6 menar även att böcker som handlar om normer 

och värden är något de arbetar med dagligen och är det som genomsyrar valet av hens 

litteratur. Förskollärare 3 anser att blandad och mycket litteratur kan vara att förespråka. Hen 

har en uppfattning om att det ofta är lätt att läsa böcker i samma typ av genrer och det kan 

bero på utbudet samt tillgängligheten av olika litteraturer kan variera. Förskollärare 3 menar 

även att det är viktigt att anpassa litteratur efter barngrupp och ålder, och att det kan anses 

vara bra att välja litteratur som utmanar barnen. 

 

Kön i litteratur  

Hur kön framställs i böcker är något som våra respondenter har olika uppfattning om. 

Förskollärare 1, 2, 5 och 6 framhåller att de inte har tänkt på hur kön framställs i böcker 

däremot nämner Förskollärare 5 att hen någon gång har regerat och reflekterat över det när 

det är en bok som tydligt sticker ut. Förskollärare 1 diskuterar om en serie av böcker som hen 

aktivt läser för barnen, där hen även vet att karaktärerna i böckerna är könlösa. Förskollärare 

1 har inte använt sig av den serien böcker ur ett genusperspektiv men kan tänka sig att de är 

böcker som går att använda vid sådana tillfällen. Förskollärare 6 är en av de förskollärare som 

känner att hen inte aktivt reflekterat över hur kön framställs i böcker. Hen har däremot som 

Förskollärare 1 läst några serier av böcker där det framgår att karaktärerna är könlösa. Det 

framkommer att Förskollärare 4 är en respondent som har funderat kring hur kön framställs i 

böcker. Hen har själv undersökt de böcker de har på avdelningen för att se vad för kön som 

representeras i bokhyllan. Hen kom genom detta fram till att fem böcker hade manliga 

huvudkaraktärer och tre böcker hade könlösa huvudkaraktärer. Förskollärare 6 framhåller att 

hen kan komma på sig själv att ha förutfattade meningar om vissa karaktärer och anta att en 

viss karaktär är en pojke och en annan en flicka trots att begrepp som “hon” och “han” inte 

nämns. Trots att Förskollärare 6 ibland har reagerat på hens egna tankesätt kring vad som är i 
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liknelse med pojke gentemot flicka uppfattar hen att barnens tankar har varit öppna och att 

karaktärerna är könlösa. Förskollärare 6 anser att det är vi vuxna som sätter en stämpel på 

våra egna och barns uppfattningar, medan barnen är mer öppna i sitt tankesätt. Förskollärare 

3 och 4 anser att de aktivt har tänkt på hur kön framställs i litteratur. Förskollärare 4 anser att 

många av de böcker som finns idag är mycket stereotypiska där även huvudkaraktärerna i 

barnböckerna ofta är pojkar. Förskollärare 3 anser att hen ofta tänker på hur karaktärer 

framställs i förhållande till sitt kön. Hen har deltagit och sett diskussioner i pedagogiska 

forum hur skillnaderna mellan hur en pojke och flicka framställs i viss litteratur. Ofta får 

pojkarna en roll medan flickorna får en annan. Förskollärare 3 hävdar även att vi som 

förskollärare kan välja hur vi läser upp litteraturen för barnen. Det går att byta ut karaktären 

mot något annat exempelvis. Något som både Förskollärare 2 och 4 har reflekterat över är att 

personer med funktionsvariationer sällan lyfts fram i barnlitteratur, vilket de också anser ska 

vara lika viktigt som allt annat som bör lyftas fram. 

 

Bildernas påverkan 

Respondenterna verifierar att de visuella bilderna påverkar barnen vid högläsning på olika 

sätt. Förskollärare 3 och 4 reflekterar kring hur bilderna hjälper barnen till en förståelse kring 

innehållet i berättelsen, vilket även bidrar till att barnens begreppsuppfattning och ordförråd 

utvecklas. Förskollärare 5 reflekterar kring hur individuellt det är kring vad barnen föredrar, 

om det är bilderna eller orden. Hen anser att en del barn intresserar sig mer för ord, vilket gör 

att de upprepar dessa ord, medan andra barn intresserar sig för bilderna och vill diskutera 

dessa. Hen anser att högläsning borde användas mer vid andra aktiva lärandetillfällen än vid 

enbart läsvilan. Förskollärare 1, 3 och 4 reflekterar kring barnens behov av en 

igenkänningsfaktor i böckerna. Igenkänningsfaktorn innebär bland annat situationerna i 

berättelsen, men även känslorna som beskrivs och visualiseras. Förskollärare 1 tar upp 

exempel där barnen aktivt uttrycker vilken karaktär de vill vara, oftast utifrån den visuella 

bilden. Förskollärare 3 reflekterar även hur dessa bilder påverkar barnens syn på flickor och 

pojkar, vilket gör att de verksamma inom förskolan har en skyldighet att visa på andra sätt att 

vara på. Hen anser här att det är via högläsningen och det sätt hen pratar och bemöter andra 

på som hen kan arbeta med detta. Det är viktigt att barnen får ta del av olika berättelser och 

situationer. Förskollärare 3 anser att en blandning av böcker är att föredra:   

Det behöver ju inte bara handla om att det är en pojke som vill ha klänning 
eller en tjej som dödar drakar det är ju liksom inte bara där, […] man 
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kanske behöver få höra Snövit och de sju dvärgarna […] samtidigt som du 
behöver få höra om Kalle som vill vara Lucia också. (Förskollärare 3) 
 

Förskollärare 2 framhåller även vikten av att fantisera. Hen diskuterar därför lättare 

högläsningsböcker som innehåller mer text än bilderböcker och hur dessa bidrar till barnens 

utvecklande av fantasi. Genom att variera detta kan man uppnå alla barns intressen då en del 

barn fokuserar på texten och dess berättelse, medan andra barn fokuserar på bilderna och vill 

samtala kring dessa.   

4.4. Genusarbete vid högläsning i förskolan 

Här kommer förskollärarnas tankar kring hur de kan arbeta med genus vid högläsning att 

presenteras. Resultatet kommer att presenteras efter en rubrik där sedan en kort 

sammanfattning kommer att redovisas för det fullständiga resultatet.  

 

Olika tankar kring genusarbetet vid högläsning 

Det råder skilda meningar kring hur respondenterna anser att de har arbetat med genus vid 

högläsning. Samtliga respondenter anser att de inte har arbetat med genus vid högläsning med 

ett medvetet förhållningssätt. Förskollärare 1 anser däremot att genom att ge alla barn talan, 

arbetar hon medvetet för allas lika rättigheter. Förskollärare 2, 4 och 5 anser att de inte har 

kommit så pass långt i genusarbetet för att kombinera genusarbetet med högläsning i 

förskolan. Förskollärare 2 och 5 hävdar däremot att det mycket möjligt att det är något de 

kommer att ta till vid högläsning när de har mer kunskaper kring ämnet. Förskollärare 3 

nämner att hen inte har arbetat konkret med ett genusperspektiv vid högläsning. Däremot har 

hen arbetat för allas lika värde genom att arbeta med hur alla barn är lika, men att de ser olika 

ut. Detta genom att bland annat läsa kapitelböcker där barnen själva får skapa bilder och 

fantisera. Förskollärare 6 anser att hen har arbetat aktivt med genus vid tillfällen där hen har 

använt sig av böcker med ett tydligt genusbudskap. Hen anser däremot att det inte har blivit 

inkluderat i verksamheten, utan som en utstickare. Förskollärare 6 anser även att böcker med 

en subtil genusframställning är att föredra, eftersom det gör att genusarbetet blir mer 

inkluderat i verksamheten och därmed mer ”rullande”. 

  Trots att respondenterna har olika erfarenheter när det kommer till att arbeta 

medvetet med genus vid högläsning framgår det att många av respondenterna har förslag på 

hur de skulle kunna tänka sig att arbeta med det. Förskollärare 2 och 4 delar samma åsikt 

kring att det ska finnas varierad litteratur, där exempelvis en tjej får spela huvudrollen som en 
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superhjälte. Förskollärare 2 och 4 diskuterar att majoriteten av den litteratur som skrivs kring 

superhjältar figurerar huvudrollen att vara en pojke. Förskollärare 2 menar då att hen 

tillsammans med barnen kan skriva och skapa egna böcker där barnens tankar och idéer tas 

till vara. Förskollärare 3 diskuterar att böcker som barnen kan knyta an sina egna upplevelser 

och erfarenheter till kan användas för att diskutera exempelvis hur deras 

familjekonstellationer ser ut och att det kan se olika ut från barn till barn. Pedagogen kan 

välja hur litteratur ska framställas och vilka diskussioner som ska tas upp. Om pedagogen 

väljer att diskutera litteraturen med barnen kan familjekonstellationer och genus diskuteras i 

barngruppen menar Förskollärare 3. Förskollärare 3 anser att genom att diskutera med barnen 

kring den valda litteraturen ger det barnen en frihet att ställa frågor till varandra och 

reflektera över sin egen världsbild. Det är även något som Förskollärare 2 tar upp, att alla 

familjer inte ser likadana ut där även funktionsvariationer är något som sällan nämns i 

barnlitteratur trots att det finns familjer som har någon form av funktionsvariation i släkten. 

Förskollärare 1 och 5 nämner att klassiska böcker som Pelle Svanslös samt Pippi Långstrump 

som är populära i förskolan kan användas för att väcka ett intresse hos barnen. Förskollärare 

1 menar att även om Pelle Svanslös kan uppfattas som en pojke kan många barn se förbi det 

och kanske bara ser Pelle som en katt som är könlös. Förskollärare 5 som nämner att Pippi är 

en bok som kan användas i arbetet med genus och litteratur, menar att den kan ses som 

normkritisk då Pippi bryter mot den stereotypiska könsrollen genom att vara en stark flicka 

som även är huvudpersonen i litteraturen. Förskollärare 6 tar upp att hen vill vara mer insatt i 

genusfrågor i samband med litteratur, men anser att genusarbetet ska genomsyras i det 

vardagliga arbetet överlag. Genus är något som varje förskollärare bör arbeta med varje dag 

och därför menar Förskollärare 6 att det inte bör vara exempelvis temaveckor som handlar 

om genus utan det bör vara mer implementerat i allt arbete i förskolan, och där ingår även 

högläsning. Det framgår tydligt att de respondenter som deltagit i denna studie har en idé om 

hur genus kan användas i samband med högläsning, men det framgår även att många av dem 

anser att genus ska genomsyra alla aktiviteter som görs i förskolan. 

 

Sammanfattning 

I denna del har respondenternas tankar och idéer tagits till vara. Det framgår att alla de sex 

förskollärarna har liknande erfarenheter kring genus och högläsning, de känslor som väcks 

hos de deltagande kan även de tyckas vara liknande. Många av de deltagande anser att genus 

är eftersatt och bör implementeras mer i den dagliga verksamheten, många anser även att 

högläsning är en viktig del i barnens vardag på förskolan. Det framgår att några av 
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respondenterna anser att genus i sig verkar spännande men samtidigt svårt då det är ett stort 

och vitt begrepp. Slutligen framhåller de deltagande förskollärarna även olika idéer för hur 

genusarbetet kan främjas inom förskolans verksamhet och hur de själva skulle kunna tänka 

sig att arbeta med det.  

5. Diskussion 

Här diskuteras det insamlade materialet utifrån ett genusperspektiv kopplat till den tidigare 

forskningen. Studiens syfte är att få en bild av i vilken grad förskollärare använder sig av ett 

genusarbete i förskolan och här specifikt högläsning. För att kunna nå vårt syfte tog vi fram 

tre frågeställningar:  

o Hur ser några förskollärare på genus i förskolan? 

o Hur arbetar några förskollärare med genus i förskolan, specifikt vid högläsning? 

o Hur tror några förskollärare att barn påverkas av könsroller i bilderböcker?   

Dessa frågeställningar genomsyrar vårt arbete och har gjort att vi kan besvara detta. Vi har 

därmed besvarat detta genom att sammanfoga de två sista frågeställningarna. 

5.1. Förskollärares syn på genus i förskolan 

Här kommer förskollärarnas syn på genus att diskuteras i förhållande till den tidigare 

forskningen samt de teoretiska utgångspunkterna. Detta kommer att presenteras genom två 

rubriker för att tydliggöra en struktur i diskussionen.  

 

Begreppet genus stort och svårt 

Genus som begrepp väcker tankar om pojkar och flickor. Det väcker även tankar att det inte 

ska göras någon åtskillnad könen emellan. Alla barn ska ha samma rättigheter oavsett 

förutsättningar och därför har förskollärares syn på barn en stor betydelse. Barn är barn och 

det kan därför inte göras en skillnad på könen. Begreppet ses som stort och svårt där många 

faktorer bör tas i beaktande. Hirdman tar även upp begreppet könsroll i samband med 

begreppet genus, där hon anser att det biologiska könet inte bestämmer vem du är som person 

(2001, s. 13-14). I likhet med Bayne som anser att könsroll även handlar om könsidentitet, 

vilket i sig innebär hur personen ifråga känner sig (2015, s. 226). Svavelryd hävdar i sin 

forskning att könsidentiteten påverkas av samhällets struktur och utvecklas genom historien 

(2002, s. 25 & 29). Vissa av våra respondenter diskuterar detta utifrån sin egen uppväxt och 

dess miljö och hur detta har påverkat deras egen syn på samhället och genus. Något tänkvärt 
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att fundera över är hur länge respondenterna har arbetat som förskollärare. Vidare är det 

intressant att se i vilken utsträckning av genus de har fått i sin utbildning samt hur det kan ha 

påverkat deras tankar och arbetssätt kring detta.  

 I resultatet framgår det att arbetet med genus i förskolan kan bli för “fyrkantigt” och 

att risken finns att man därför särskiljer könen. Hirdman talar kring dikotomin, som innebär 

att hålla isär manligt och kvinnligt (1988, s. 49-51). Vad man kan fundera över är att en del 

respondenter anser här att denna dikotomi kan bli för tydlig i arbetet med genus och att de 

därmed inte kommer att arbeta utifrån allas lika värde. Övriga respondenter anser att 

genusarbetet bör vara inkluderat i hela verksamheten och att det därmed ska skapas “en röd 

tråd” som ska genomsyra verksamheten. Det framgår i resultatet att genusarbetet ska vara 

inlindat i verksamheten. Det anses däremot att det inte ska uppmärksammas mer än något 

annat. De flesta respondenterna anser att genusarbetet borde prioriteras lika mycket som 

andra strävansmål i Läroplanen, men att det inte borde göras för tydligt. Vad man kan 

fundera över är hur de har tänkt sig att genusarbetet i förskolan ska främjas. En fundering 

kring detta kan vara att arbetet med genus bör vara tydligt för att det senare ska kunna 

genomsyra hela verksamheten.  

 

Begreppet genus i förskolans läroplan 

I Läroplanen för förskolan nämns inte begreppet genus, utan det nämns i andra termer som 

“traditionella könsmönster och könsroller” (Lpfö98, rev. 2016, s. 5). Det framkommer genom 

resultatet att de flesta respondenter inte har reagerat på att begreppet genus inte nämns. De 

lägger däremot fram olika tankar till varför det kan vara på det viset. Dessa tankar kopplar de 

flesta respondenter till deras egna känslor kring begreppet. Respondenterna reflekterar kring 

att orsaken kan vara att Skolverket vill underlätta och konkretisera begreppet genus och har 

därmed använt sig av begrepp som ingår i genusarbetet. Begreppet kan uppfattas som känsligt 

i samhället. Hirdman anser att det är viktigt att se bortom könet och därmed se personen, att 

det biologiska könet inte är det väsentliga inom genusperspektivet (2001, s. 13-14). Resultatet 

kan bero på att det behövs mer kunskaper kring genus. Respondenterna anser att de behöver 

mer kunskaper kring begreppet och dess innebörd. Detta för att kunna arbeta med genus i 

förskolan.  

5.2. Arbetet med genus i förskolan, specifikt vid högläsning samt 

bilderböckers påverkan. 
Här kommer arbetet med genus specifikt vid högläsning i förskolan att presenteras, samt hur 
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förskollärarna tror att bilderböcker påverkar förskolebarnen. Detta kommer att diskuteras 

utifrån de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen som har presenterats. 

Detta kommer att presenteras genom sex rubriker som vägleder diskussionen genom 

resultatets mest intressanta delar. Därefter kommer reliabilitet och validitet återigen 

diskuteras utifrån det resultat och diskussion studien har uppmärksammat.  

 

Att reflektera 

Arbetet med genus kan se olika ut i förskolans verksamhet. En del respondenter gör 

medvetna val i samband med genus, medan det framkommer att andra arbetar omedvetet med 

genus och reflekterar kring detta senare. En del av respondenterna försöker bjuda in barnen 

till olika aktiviteter som inte är könsstereotypiska. De tänker även på hur de tilltalar barnen 

och använder därför barnens namn eller könlösa begrepp som kompisar, då de undviker att 

kategorisera barnen efter kön. Bodén anser att talet har en påverkan på barnet och dess 

omgivning. Det är viktigt att kunna reflektera över hur vi som vuxna talar till barn, då det kan 

uppstå skillnader i hur en person talar till en pojke gentemot en flicka (2011, s. 41). De flesta 

respondenterna reflekterar kring sitt beteende i efterhand, de kan komma på sig själva att de 

exempelvis uppmärksammar barnets kläder. Respondenterna menar att reflektionen kring 

detta är ett lärande i sig. Genom resultatet går det att se att många av respondenterna försöker 

tänka ur ett genusperspektiv. Det framgår däremot att det är enkelt att arbeta på ett sätt där 

pojkar ska leka med stereotypiska flicksaker och vice versa. Detta kan beskrivas som ett 

kompensatoriskt arbetssätt och det problematiska i detta arbetssätt, är att de traditionella 

könsrollerna blir tydligare (Bodén, 2011, s. 40; SOU 2006:75, s. 97).  

 

Huvudkaraktärers påverkan 

Böcker avspeglar samhället och detta påverkar barnens lekar och därmed barnets vardag och 

värderingar (Kåreland, 2013, s. 12). Det framgår i resultatet att respondenterna har 

uppmärksammat att böcker idag främst har manliga huvudkaraktärer, vidare i den 

diskussionen diskuterar respondenterna hur de visuella bilderna påverkar och hjälper barnen 

till en förståelse för innehållet i litteraturen. Detta går att koppla till Kårelands studie som 

visar att huvudkaraktärer ofta är manliga i barnböcker vilket leder till att flickor kan ha 

svårare att förankra sig till litteraturen (2005, s. 25). En del respondenter diskuterar vikten av 

igenkänningsfaktorn i böckerna för barnen. De ser att barnet har ett behov av att förankra sig 

med karaktärerna i litteraturen. Igenkänningsfaktorn är även något Dominković m.fl. tar upp, 

då de anser att barn kan identifiera sina känslor till olika karaktärer som berör dem i 



 33 

litteraturen med hjälp av den text och de bilder som framställs (2006, s. 20). Bilderna i stort 

är normbildande, vilket även gör att människan vill efterlikna detta. Bilder i stort uppmuntrar 

till att efterlikna både karaktärerna, klädsel och inredning (Dominković m.fl., 2006, s. 39). 

Det är här intressant att undersöka könsfördelningen i barnlitteraturen de använder på 

förskolan. En respondent verifierar hur den manliga normen i barnböcker är dominerande, där 

fem böcker bestod av manliga huvudkaraktärer och tre av könlösa karaktärer. Det går därmed 

att koppla hur detta verifierar det mansdominerade samhället och därmed försvårar flickornas 

chans att skapa kontakt med karaktärerna i böckerna. En diskussion som kan vara tänkvärd 

att ta upp när det kommer till karaktärernas olika kön i samband med igenkänningsfaktorn är 

att det finns kvinnliga kritiker som anser att överlag växer pojkar i litteratur medan flickor 

förminskas (Nikolajeva, 2004, s.130). Ett exempel på detta är Kårelands studie som visar att 

kvinnliga karaktärer ofta tenderar till att vara försiktiga och inaktiva (2005, s. 25). Detta 

verifierar även att den litteratur som används inom förskolan avspeglar könsskillnader (SOU 

2004:115, s. 8). Det är förvånande att se hur resultatet verifierar den manliga normen i 

barnböcker vilket genom resultatet visar att respondenterna kan uppleva genusarbete vid 

högläsning som svårt. En fundering man kan ha är hur dessa böcker hade kunnat användas ur 

ett genusperspektiv trots att huvudkaraktärerna är manliga. Vidare hade det även varit 

intressant att se hur barngruppen hade påverkats. Hade flickorna kunnat känna igen sig i den 

manliga huvudkaraktären? 

 

Den manliga normen 

Det manliga har under historiens gång varit normen och det som ska eftersträvas. I resultatet 

lyfter en respondent fram ett projekt som har genomförts i förskolan där pedagogerna 

omedvetet har utgått från gruppen pojkar och deras intressen. De hade skapat ett projekt som 

utgick efter den manliga normen, vilket gjorde att flickorna blev förbisedda. Flickorna ansågs 

inte ha några specifika intressen, vilket de senare reflekterade kring. I Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelssons studie framgår det att pojkar hamnar i fokus där det maskulina blir 

normen i samspel, lek och lärande (2009, s. 97). I projektet på förskolan blev här pojkarna i 

centrum och flickorna ansågs inte bidra med intressen och idéer. I tidigare forskning framgår 

det att pojkar överlag tilldelas mer uppmärksamhet och tid i förskolan än vad respektive 

flickor får, detta har uppmärksammats genom de aktiviteter som sker i förskolan (SOU, 

2004:115, s. 8). Det är förvånande hur resultatet verifierar den tidigare forskningen kring hur 

pojkar får mer uppmärksamhet än flickor. Vidare diskuterar en respondent att det finns 

flickor som sticker ut och bryter normen för hur en flicka ska vara, vilket även är något 
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Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson uppmärksammat (2009, s. 105). Ärlemalm-

Hagsér & Pramling Samuelsson har tydligt sett barn i förskolan som utmanar de dominerande 

strukturerna, medan pedagogerna är dem som skapar könsskillnader genom att agera 

könsstereotypiskt gentemot barnen (2009, s. 105). Vidare diskuterar Bodén att vuxna talar 

olika till barn beroende på deras biologiska kön (2011, 43).  

 

Normbrytande flickor i litteratur 

Vid genus och litteratur diskuteras klassiska böcker, däribland Pippi Långstrump. Ena 

respondenten anser att Pippi kan ses som normkritisk, då hon bryter mot de könsstereotypiska 

rollerna. I den tidigare forskningen tar Nikolajeva upp att det finns abstrakta scheman för hur 

en manlig karaktär framställs och hur en kvinnlig karaktär framställs (2004, s. 129). Detta är 

även något Österlund hävdar genom att lyfta fram att det finns tydliga flickmatriser som ska 

tydliggöra hur en flicka till grund ska vara (2008, s. 11). Vid närmare analys kan Tommy och 

Annika i Pippi-böckerna diskuteras, där även Kåreland och Lindh-Munther beskriver Annika 

och Tommy som könsstereotypiska (2005, s. 137). En fundering man kan ha är hur 

barnboksförfattare vill att barn ska tolka deras böcker då karaktärerna i böckerna ofta är 

skrivna efter normen. Vidare förklarar Kåreland & Lindh-Munther att även om 

huvudkaraktären i boken bryter mot könsstereotypiska normen faller karaktärerna i 

omgivningen ofta in i traditionella könsroller, som exempelvis Tommy och Annika (2005, s. 

150). Det är intressant att se hur respondenterna inte reflekterar kring birollerna Tommy och 

Annika. De båda har en viktig del i berättelsen och dessa karaktärer går även dem att 

identifiera sig med. Det är intresseväckande att se hur fokus endast landar på Pippi. 

Nikolajeva hävdar att starka och normbrytande flickor blir accepterade i litteraturen genom 

att de befinner sig i särskilda omständigheter (2004, s. 127). Pippi blir accepterad eftersom 

hon är starkast i världen och kan lyfta sin egen häst, vilket gör att hon befinner sig i särskilda 

omständigheter. Även hennes familjeförhållande i sig är normbrytande. Nikolajeva tar även 

upp ett exempel kring Ronja Rövardotter, som bryter mot normen i hennes orädda 

förhållningssätt till hennes sagoaktiga omvärld (2004, s. 127). Vad man kan fundera över är 

hur en bok med en normbrytande kvinnlig huvudkaraktär skulle fungera utan dessa särskilda 

omständigheter.  

 

Högläsning en viktig del i barns vardag 

Högläsning är en viktig aktivitet i förskolans verksamhet, både som läsvila, men även som 

aktivitet efter barnens önskemål. Respondenterna anser att högläsning bidrar till barnets 
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utveckling och att det är bra att använda sig av högläsning i förskolan. Respondenterna 

diskuterar hur högläsning är språkutvecklande och stimulerande, samtidigt som det ger en 

rogivande stund tillsammans. Det framgår i resultatet av studien att alla respondenter har varit 

eller är ansvariga vid någon form av högläsning i verksamheten. Många av respondenterna 

diskuterar vikten av olika inlärningsmöjligheter som uppstår vid högläsning. Högläsning kan 

bidra till barns språkutveckling och det kan vara viktigt att diskutera innehållet i litteraturen. 

Vad man kan fundera över är varför respondenterna inte använder sig av högläsning som 

metod för lärande oftare i verksamheten. Det framgår tydligt i resultatet att de deltagande 

respondenterna är positiva till högläsning. Det kan därför vara intressant att utveckla 

högläsningen i verksamheten. Vidare kan högläsning bidra till barns olika lekar samt att de 

kan förknippa litteraturen till sina egna erfarenheter. Att förknippa litteratur till egna 

erfarenheter och lekar är även något Dominković m.fl. hävdar är möjligt (2006, s. 20). Barn 

kan lära sig genom litteraturen hur världen ser ut samt hur människor och relationer kan se ut, 

litteratur kan även bidra till att ge barnet ett ökat ordförråd (Dominković m.fl., 2006, s. 20). 

Några av respondenterna tar upp de vuxnas roll i samhället och hur det påverkar barnet i sin 

inlärning. En respondent diskuterar de förutfattade meningar hen kan komma på sig själv att 

ha angående karaktärer i böcker, hen menar även att det är vi vuxna som sätter stämplar och 

har förutfattade meningar om vad som är “tjejigt” och “killigt”. Barn är mer öppensinnade 

från början och delar inte dessa förutfattade meningar förrän vi vuxna har påpekat att de finns 

hävdar respondenten. Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson lyfter fram fyra olika teman 

i avsnittet tidigare forskning, däribland ingår temat beständighet som innebär synliggörandet 

av stereotypa gestaltningar i interaktionen mellan pedagog och barn som påverkas av 

pedagogens förutfattade meningar (2009, s. 100). En fundering som kan uppstå är varför 

respondenterna inte reflekterar och arbetar mer kring sina egna föreställningar om genus. 

Vidare då de tidigare sagt att det är deras förutfattade meningar som påverkar barnets 

föreställningar om vad som är ”tjejigt” och ”killigt”.  

 

Tankar och idéer kring att börja arbeta genusmedvetet 

Respondenterna anser att de inte har arbetat medvetet med genus specifikt vid högläsning i 

förskolan. Det framkommer i resultatet att det finns en medvetenhet i arbetet kring allas 

rättigheter, där det även framgår genom en respondent att ett specifikt genusarbete inte är 

nödvändigt. Det framkommer i resultatet att en del respondenter anser att allas lika värde är 

ett steg mot ett jämställt samhälle. Flera av respondenterna anser att de inte har tillräckliga 

kunskaper för att arbeta med genus vid högläsning. De hävdar däremot att de gärna skulle 
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vilja arbeta med detta. Detta för att visa barnen flera olika sidor och berättelser, där 

exempelvis även flickor får vara hjältar och pojkar får ha klänning. En idé är att skapa egna 

böcker tillsammans med barnen, där barnen får bestämma innehållet. Flera av respondenterna 

diskuterar återigen vikten av igenkänningsfaktorn för barnen, där dem framhäver att det är 

viktigt att visa på flera föreställningar. Respondenterna ger förslag på att använda sig av 

böcker som är normbrytande med olika familjekonstellationer, samt böcker som visar på 

olika funktionsvariationer. För att detta ska bidra till genusarbetet anser flera respondenter att 

det är viktigt att reflektera kring hur man som pedagog framställer litteraturen och vad för 

slags diskussioner de tar upp med barngruppen. Barnen får här möjligheten och friheten att 

diskutera över sin egen och andras världsbild. Flera av respondenterna anser däremot att 

genusarbetet bör vara mer subtilt och därmed mer inkluderat i verksamheten. Några av 

respondenterna ger förslaget att använda normkritiska och specifika genusböcker i 

genusarbetet vid högläsning. En fundering man kan ha är respondenternas tidigare svar kring 

arbetet med genus. Respondenterna nämner att genusarbetet ska vara mer subtilt men trots 

detta ger de förslaget på att använda specifika genusböcker vid ett genusarbete i samband 

med högläsning.   

 

Reliabiliteten och validiteten för studien 

Studiens reliabilitet och validitet kan diskuteras. Studien gjordes via samtalsintervjuer där 

resultatet bygger på förskollärares tankar och idéer. Detta gör att vid ett senare tillfälle hade 

resultatet kunnat bli annorlunda. Det kan tänkas att vid intervjuer med samma respondenter 

hade resultatet sett annorlunda ut på grund av respondenternas ständiga utveckling. 

Användandet av andra respondenter hade även kunnat ge annat resultat på grund av annan 

kunskap och omständigheter. Validiteten kan diskuteras utifrån storleken på materialet. Vid 

användandet av fler respondenter hade slutsatserna kunnat ge en större bild av i vilken grad 

förskollärare använder sig av genus vid specifikt högläsning.   

5.3. Sammanfattning av diskussionen 

I diskussionen framkommer det att genus handlar om synen och de föreställningar som vi har 

på barnen. Respondenterna anser att begreppet är stort och därmed svårt att arbeta kring, 

däremot är det något de flesta vill utvecklas inom. Det framkommer att respondenterna anser 

att genom att arbeta jämställt sker ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Även om 

respondenterna inte använder sig i stor utsträckning av genus i verksamheten, anser de att 

dem arbetar för allas lika värde.  
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  Det framkommer att respondenterna inte arbetar ur ett genusperspektiv vid 

högläsning. Detta reflekteras kring och det framkommer att detta kan bero på 

respondenternas osäkerhet kring begreppet och hur man överför det praktiskt till 

verksamheten. Respondenterna nämner vikten av att inkludera genusarbetet i hela förskolans 

verksamhet där även högläsning ingår. Genusarbetet bör även prioriteras högre än vad det gör 

idag. Det framgår även att respondenterna är medvetna kring böcker med specifikt 

genusperspektiv och att detta kan tänkas användas i ett genusarbete. 

  Respondenterna ser högläsning som en positiv aktivitet inom förskolans 

verksamhet. Det framkommer att respondenterna har reflekterat till viss grad kring hur kön 

framställs i bilderböcker. Detta i relation till hur bilder påverkar barnen, samt hjälper dem att 

förstå innehåll och budskap. Bilderna samt innehållet påverkar barnen utifrån den 

igenkänningsfaktor boken kan ge barnet. Många av respondenterna anser att barnen har ett 

behov av att känna igen sig. I samband med igenkänningsfaktorn framgår det i diskussionen 

att mannen är den dominerande normen. Det framgår även i böcker där huvudkaraktären 

främst är en man. Flickor kan därför ha svårare att identifiera sig med huvudkaraktären. Detta 

påverkar barnens syn på omvärlden och sig själva. I diskussionen framgår även vikten av att 

reflektera kring biroller, då det även går att identifiera sig med en biroll. Inlärning av språk, 

lek och erfarenheter påverkas av högläsning. Vuxna påverkar även barnen genom våra 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.  

  Denna studie har gett oss författare nya insikter. Vi har i samband med denna 

studie förstått att genusarbetet i förskolan är lågt prioriterat. Detta kan bero på en okunskap 

och en rädsla för att göra för tydliga könsfördelningar. Vi tar med oss från studien att 

högläsning är en viktig del i förskolans vardag. Det vi däremot har fått fram i denna studie är 

att högläsningen ofta används för en mysig stund, även om det anses som utvecklande. 

Genom denna studie kommer vi ta med oss vikten av att utbilda och ifrågasätta våra egna 

föreställningar för att kunna skapa ett medvetet genusarbete i vår framtida yrkesroll. Denna 

studie har även bidragit till en större förståelse till att analysera barnböcker utifrån fler 

aspekter än huvudkaraktären. Vidare går det att fördjupa sig i ämnet med genus och 

högläsning. Det vore intressant att skapa en guide i hur man praktiskt kan använda sig av 

genusarbetet vid högläsning. Här ingår det även hur man ska förhålla sig till böckerna i 

förskolan och därmed även kritiskt granska böcker.    
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Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 
intervjuas och att intervjun kommer att analyseras. 
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlad data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas.  
 
 
 
Ditt namn: …………………………………………………………..…………… 
 
E-postadress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
.......................................................................  
Underskrift   
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Till Förskollärare vid NN förskola 

 
Information om en studie av genuspedagogik vid högläsning  
Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
 
Vi vill ta reda på om/hur genuspedagogik används i samband med högläsning i förskolan. De 
frågor som kan väckas är hur böcker kan användas vid högläsning utifrån genus. Detta vill vi 
undersöka genom intervjuer med förskollärare.  
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig vid ett tillfälle. Vi kommer att 
samla in data genom ljudinspelning.  
 
Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 
under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
kommer alla personuppgifter vara borttagna.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande 
och skickar in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra 
att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Studiens handledare: Eva Bergqvist, Universitetsadjunkt i pedagogik 
Tel: 073-4618618  e-post: eva.bergqvist@edu.uu.se 
 
Uppsala den 6 mars 2017  
 
Sara Hjalmarsson, Sara.Hjalmarsson.9099@student.uu.se 
 
Amanda Ekström, Amanda.Ekstrom.2368@student.uu.se  
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Intervjufrågor: 
 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vad tänker du på när du hör begreppet genus? Vad innebär genus? 

Hur ser du på genus i förskolan? 

 

Är genus någonting du tänker på i ditt vardagliga arbete? 

Hur känner du dig inför att arbeta med genus i förskolan? 

Hur ser du på högläsning i förskolan? 

 

Ansvarar du för högläsning vid olika tillfällen i förskolan? I så fall när sker dessa tillfällen? 

Vilka typer av böcker läser du? Finns det någon tanke bakom valet av böcker? 

Har du funderat på hur kön framställs i bilderböcker? På vilket sätt? 

Hur tror du att högläsning och de visuella bilderna påverkar barnen? 

 

Har du använt högläsning som metod för genusarbetet? Hur? Varför/varför inte? 

Om du skulle arbeta med genus vid högläsning, hur skulle du då vilja arbeta med det? 

Något du vill tillägga? 
 

 
 


