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Abstract 

My study and my purpose is focused on teachers' use of children's literature in the daily 

activities in preschool. Based on the use of the children's book, I have chosen to aim my focus 

towards a gender perspective. My purpose is also to look into whether/how teachers use 

children's literature as a means to problematize gender. 

My questions are: How, according to themselves, do educators use children's literature during 

daily activities in preschool? And what are the attitudes of these educators to the use of 

children's literature as an educational tool when it comes to problematizing gender in 

preschool? I chose to work with interviews in my study to get teachers answers based on my 

questions. I have made an investigative study where I have chosen to interview two teachers 

from a public preschool and two teachers from an independent preschool. I have compiled the 

preschools and then looked at and compared the answers from my chosen theoretical 

perspective. The final result shows that children's literature is used daily in both of the 

preschools and that gender is something that educators always keep at the back of their minds.  
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Sammanfattning 

Min studie och mitt syfte riktar sig mot pedagogers användning av barnboken i den dagliga 

verksamheten på förskolan. Utifrån användandet av barnboken så har jag valt att rikta mitt 

fokus mot ett genusperspektiv. Mitt syfte är därför att också titta närmare på om/hur 

pedagoger använder sig av barnboken i sitt genusarbete i förskolan.  

 

Mina frågeställningar är: Hur använder pedagoger, enligt dem själva, barnboken i den dagliga 

verksamheten? Och hur förhåller sig pedagoger till användningen av barnboken som ett 

pedagogiskt verktyg när det kommer till arbetet kring genus i förskolan? Jag valde att 

använda mig av metoden intervjuer i min studie för att kunna få pedagogers svar utifrån mina 

frågor. Jag har gjort en undersökande studie där jag har valt att intervjua två pedagoger från 

en kommunal förskola och två pedagoger från en fristående förskola. Jag har sammanställt 

förskolorna och sedan tittat på och jämfört svaren utifrån mina valda teoretiska perspektiv. 

Det färdiga resultatet visar på att barnboken används dagligen på de bägge förskolorna och att 

genus är något som pedagogerna alltid är medvetna om. 

 

Nyckelord 
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Inledning 
 

Jag har valt att lägga fokus på barnboken samt genus i mitt examensarbete. Anledningen till 

att jag valde att titta närmare på användningen av barnböcker är för att jag under studietidens 

gång insett att barnboken har ett så stort användningsområde i förskolan när det kommer till 

barns lärande och utveckling. Mina tidigare erfarenheter samt erfarenheter tagna från min 

VFU visar att barnboken oftast används till den planerade vilan efter lunchen. Även 

Simonsson (2006) lyfter i sin avhandling de planerade läsaktiviteterna i samband med vilan 

(Simonsson, 2006, sid 28).  

 

Genus och betydelsen av att alla är lika mycket värda är något som för mig har växt under 

årens gång. Det är något som ligger mig varmt om hjärtat på det personliga planet. Jag har 

insett under studietidens gång att det är oerhört viktigt att förmedla betydelsen av genus och 

allas lika värde till våra barn som är vår framtid. Pedagoger har en stor och viktig uppgift i 

dagens samhälle och i barns lärande och utveckling. Enligt Svaleryd (2003) så handlar det 

mycket om vårt förhållningssätt samt vår medvetenhet i arbetet med barn. Hon menar på att 

det är vi vuxna som behöver tänka på våra egna föreställningar kring könen och hur vi visar 

det för barnen (Svaleryd, 2003, sid 30). Hon säger: ”Den vuxna förebilden är en av de 

viktigaste ingredienserna i barns socialisationsprocess. I mötet med oss får barnen sin första 

spegling av det offentliga samhället” (Svaleryd, 2003, sid 32). Det här kan jag koppla till min 

egen undersökning, just förhållningssätt och medvetenhet var något som kom upp flera gånger 

under mina intervjuer.  

 

Med mitt examensarbete har jag fått möjligheten att titta närmare på och lyfta användandet av 

barnboken i den dagliga verksamheten samt om pedagoger ser barnboken som ett verktyg när 

det kommer till arbetet kring genus i förskolan. Det har varit intressant och lärorikt att 

fördjupa sig i något som jag har ett personligt intresse för och som jag hoppas kommer att 

gynna professionen som helhet. 

 

Jag vill beskriva några begrepp som är kopplade till mitt examensarbete för att förtydliga 

betydelsen. Det är begrepp som kommer att förekomma i mitt arbete.  

 

Genus = Används främst inom forskning och vetenskap. ”Det betecknar socialt och kulturellt 

kön, det vill säga egenskaper och förmågor som vårt samhälle knyter till kvinnor respektive 

män. Vad vi uppfattar som kvinnligt och manligt förändras och omskapas över tid” (Svaleryd 

& Hjertson, 2012, sid 231). 

 

Genusperspektiv = ”Innebär att undersöka hur kön konstrueras i en viss situation. Det innebär 

att se hur kön ges betydelse, hur kvinnor och män, flickor och pojkar värderas, bedöms och 

ges skilda uppgifter i ett visst sammanhang” (Svaleryd & Hjertson, 2012, sid 232). 
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Jämlikhet = ”Avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och 

utgår från att alla människor har lika värde, oavsett kön, religion, sexuell läggning, ålder, 

klass osv” (Svaleryd & Hjertson, 2012, sid 233). 

 

Jämställdhet = ”Avser rättvisa maktförhållanden mellan kvinnor och män, flickor och pojkar” 

(Svaleryd & Hjertson, 2012, sid 233). 

 

Kön = ”Det vanligaste ordet för att insortera människor i kvinnor och män, flickor och pojkar, 

och utifrån det avser ordet kön biologiska skillnader mellan kvinnor och män” (Svaleryd & 

Hjertson, 2012, sid 234). 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Mitt syfte med det här arbetet är att ta reda på vilket sätt pedagoger använder barnboken i den 

dagliga verksamheten. Jag vill diskutera betydelsen och vikten av barnboken. Barnboken kan 

fungera som ett verktyg i verksamheten till att förmedla lärande och kunskap till barnen. 

Barnboken kan vara så mycket mer än något som pedagoger oftast använder sig av till vilan 

efter lunch. I läroplanen för förskolan kan man läsa att: ”Förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” 

(Skolverket, 2011, sid 5). Mitt syfte är därför också att titta närmare på om/hur pedagoger 

använder sig av barnboken i sitt genusarbete i förskolan. I min undersökning använder jag 

mig av metoden kvalitativa intervjuer. Den här metoden ger störst flexibilitet, då pedagogerna 

själva kan anpassa sina svar efter mina frågor och jag kan på så sätt få fram användbara 

resultat till min analys. Jag vill med den här metoden synliggöra pedagogers tankar kring 

användningen av barnboken.  

 

Frågeställningar: 

 Hur använder pedagoger, enligt dem själva, barnboken i den dagliga verksamheten?  

 

 Hur förhåller sig pedagoger till användningen av barnboken som ett pedagogiskt 

verktyg när det kommer till arbetet kring genus i förskolan? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Inför arbetet med mitt examensarbete har jag sökt och läst in mig på tidigare forskning. Det 

har varit vetenskaplig litteratur som handlar om bl.a. barnlitteratur, genus samt jämställdhet. 

Jag har försökt hitta sådant som jag har ansett varit relevant för mitt examensarbete. Jag har 

även lyft läroplanen för förskolan samt SOU som står för Statens Offentliga Utredningar. Mitt 

syfte är att lyfta vikten med barnboken samt genus. Jag vill även ta upp betydelsen av 

pedagogers förhållningssätt och förskolans ansvar. Enligt Lpfö 98 är ”Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

könen samt solidaritet med svaga och utsatta… värden som förskolan ska hålla levande i 

arbetet med barnen” (skolverket, 2011, sid 4). 

 

Barnlitteraturen 
Under 1900-talet så förbättrades barnens levnadsförhållanden, både det ekonomiska och det 

materiella. Alla barn skulle ha rätt till en trygg uppväxt oavsett föräldrarnas ekonomiska 

status. Rätt utbildning skulle ges samt att barnen skulle kunna ta del av bl.a. böcker. I 

samband med detta så kom Ellen Keys skrift Barnets århundrade ut, hon förutspådde att det 

skulle bli barnens sekel. Både under 1940 talet och 1970 talet så växte barnboken och 

utgivarna blev fler (Kåreland, 2001, sid 11). Barnboken kunde ses på många olika sätt enligt 

Kåreland (2001). De första barnböckerna hade endast ett pedagogiskt syfte, dessa var varken 

roliga eller spännande för barnen som hellre valde vuxenlitteratur (Kåreland, 2001, sid 25). 

Men med hjälp av dessa pedagogiska böcker kunde man lära ut värderingar samt normer till 

de unga (Kåreland, 2001, sid 25-27). Kåreland (2001) menar att tillgängligheten av böckerna 

stod skolan och biblioteket för. Det fanns de dyrare böckerna som inte alla hade råd att köpa 

men även det billiga som massproducerades (Kåreland, 2001, sid 19). Kåreland (2001) tar upp 

flera kända författare. Hon nämner Elsa Beskow som den första och mest kända 

barnboksförfattaren. Hon var verksam från 1897 till 1952 och skrev många barnböcker 

(Kåreland, 2001, sid 46). Genombrottet här i Sverige kom efter kriget år 1945 med Astrid 

Lindgren som kom ut med sin debutbok Pippi Långstrump. Pippi Långstrump blev en start 

och symbol för något nytt (Kåreland, 2001, sid 35).  

 

Bilden och texten är enligt Kåreland (2001) viktiga byggstenar i barnlitteraturen. Både text 

och bild tolkas av barnen, som skapar förutsättningar till kommunikation emellan människor. 

Barnens språkutveckling sker de första fyra åren, då de sedan kan grundprinciperna i språket. 

Detta sker till stor hjälp av språklig träning och genom samspel. Läsning och böcker är till en 

stor hjälp i barnens språkutveckling, något barnen får antingen från sina föräldrar eller från 

förskolan (Kåreland, 2001, sid 42-43). Enligt Kåreland & Lindh-Munther (2005) så är 

förskolan en mötesplats för barn. Barn från olika kulturer med olika sociala bakgrunder och 

nationaliteter möts på förskolan (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, sid 53). Jag kopplar 

Kåreland & Lindh-Munthers (2005) ord till läroplanen där vi kan läsa ”Förskolan är en social 
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och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 

alltmer internationaliserat samhälle” (skolverket, 2011, sid 6). 

 

Enligt Hellsing (1999) så har barnlitteraturen fyra huvuduppgifter. Han kopplar även det här 

till en hjälp för uppfostran. Dessa fyra punkter är att barnen ska lära sig språket, barnen ska 

lära sig orientera sig i tid och rum, lära sig om de sociala relationerna mellan människor och 

den sista handlar om att hitta barnens fantasi och skapande. Alla dessa fyra punkter handlar 

om pedagogik enligt Hellsing (1999). Målet med böckerna är enligt Hellsing (1999) att se 

böckerna som ett hjälpmedel till barnen, så de hittar glädjen i skapandet. ”Vårt mål är inte att 

skapa goda böcker och få barnen att läsa dem”; ”[d]et är böckerna som skall nå fram till 

barnen” (Hellsing, 1999, sid 27).  

 

Kåreland & Lindh-Munther (2005) tar upp betydelsen för berättandet. Barnen lär sig hur en 

berättelse är uppbyggd och lär känna boken som ett föremål. Genom högläsning så får barnen 

med sig litterära upplevelser. Även den gemenskap som skapas utifrån högläsningen är något 

som är viktigt. Samspelet mellan barnen och den vuxne, lyssnandet och orden (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005, sid 62). Det är en kommunikation som skapas utifrån texten och bilden 

i boken (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, sid 63). Även SOU 2006:75 tar upp betydelsen av 

böcker i förskolan, de betonar språkutvecklingen men även att barnen får med sig en syn på 

världen med hjälp av sagor och berättelser (SOU 2006:75, sid 112). När man läser läroplanen 

för förskolan så står det mycket om språkutvecklingen och mycket annat som man kan koppla 

till litteratur och böcker men varken ordet litteratur eller böcker finns med. Det är något jag 

har reflekterat över då boken ändå har en så central plats i barnens lärande och utveckling.  

 

Edwards (2008) skriver om barnboksakademin och deras skrift 17 skäl för barnboken. En 

skrift som är framtagen för att visa på vikten och betydelsen för högläsning. Denna skrift 

finns att ladda ner från deras hemsida och fördelen är att den finns på flera olika språk 

(Edwards, 2008, sid 15). Jag kommer här lyfta några av det punkter som barnboksakademin 

tar upp i sin skrift: ”Boken tränar vår förmåga till medkänsla. Den ger oss möjlighet att sätta 

oss in i andras känsloliv”. ”Boken hjälper oss att förstå oss själva. Det stärker vår självkänsla 

att upptäcka att det finns andra som tänker och känner likadant som vi”. ”Boken hjälper oss 

att utveckla vårt språk och vårt ordförråd”. ”Boken utvecklar vårt tänkande. Den ger oss 

begrepp och tänka med och nya idéer, den vidgar vårt medvetande och vår värld” (Edwards, 

2008, sid 15). Många av de punkter som barnboksakademin tar upp kan jag koppla till min 

undersökning och de svar som pedagogerna gav i samband med mina intervjuer.  

 

Förskolan och genus 

Både skollagen och barnkonventionen tar upp att barnen ska kunna utvecklas, enligt intresse 

och möjligheter (Svaleryd, 2003, sid 44). Likaså kan vi läsa i läroplanen för förskola att 

pedagoger ska förmedla de mänskliga rättigheterna till våra barn (Skolverket, 2011, sid 4). 

Svaleryd (2003) beskriver de föreställningar vi har om flickor respektive pojkar i samhället. 



 

5 
 

Beskrivningen av flickor blir att de är snälla, söta, hjälpredor och hjälpfröknar. Pojkarna 

däremot beskrivs som väldigt aktiva; de kräver uppmärksamhet och är dominerande. Flickor 

och pojkar har olika egenskaper och använder olika leksaker i sina lekar som också skiljer sig 

åt. Det här förknippar Svaleryd (2003) med våra förväntningar och normerna som finns i 

samhället (Svaleryd, 2003, sid 15). Enligt Svaleryd (2003) så behandlar pedagoger flickor och 

pojkar olika, utifrån de föreställningar som beskrivs ovan. Det gör, menar Svaleryd (2003), att 

flickorna känner sig mindre sedda, de kommer i andra hand och blir inte lika intressanta som 

pojkarna (Svaleryd, 2003, sid 21). Även SOU 2004:115 menar på att vi skiljer på pojkar och 

flickor som individer. Det här beroende på vilka förväntningar pedagogerna har på kön (SOU 

2004:115, sid 14). SOU 2004:115 menar på att vi inte ska ha några förutfattade meningar om 

flickor och pojkar och tro att det alltid är pojkarna eller flickorna för den delen, som orsakar 

t.ex. en konflikt på förskolan. Pedagoger ska inte gå efter kön utan benämna barnen vid namn 

(SOU 2004:115, sid 13-14). Att arbeta utifrån genus på förskolan handlar om pedagogers 

förhållningssätt samt deras medvetenhet (Svaleryd, 2003, sid 30). Vi måste granska oss själva 

menar Svaleryd (2003) - hur vi agerar, tänker och bemöter barnen. Vad har vi för värderingar 

med oss och är det medvetna eller omedvetna handlingar som styr vårt agerande? Vuxna är 

lärande individer, vi måste kunna titta på oss själva för att reflektera över vårt förhållningssätt 

gentemot barnen (Svaleryd, 2003, sid 46). Vi måste växa i vårt arbete som pedagoger menar 

Svaleryd (2003) och ta till hjälpmedel för att kunna se oss själva. Den pedagogiska 

dokumentationen är ett bra verktyg till att förstå hur vi agerar i olika situationer och varför 

(Svaleryd, 2003, sid 47). Frågor som, ”vad kan vi lära oss av situationen? Och hur vi går 

vidare?” Kan vi förebygga händelser i framtiden? (Svaleryd, 2003, sid 48). Svaleryd (2003) 

lyfter något otroligt viktigt: -för att barnet ska kunna växa så måste pedagoger bekräfta och få 

barnen att känna sig värdefulla (Svaleryd, 2003, sid 53).  

 

Genom positiv uppmärksamhet och uppmuntran växer vi som 

människor. Vi tror på oss själva och våra förmågor och vår 

motivation ökar. Att bli bekräftad och sedd är en rättighet för varje 

barn, och grunden för att utveckla en positiv självbild, empati och 

demokrati (Svaleryd, 2003, sid 58). 

 

Enligt Kåreland & Lindh-Munther (2005) så är litteraturen viktig för barnen i deras 

identitetsutveckling och självförståelse. I litteraturen så gestaltas kvinnligt och manligt på 

olika sätt och även flicka och pojke som begrepp och detta kan ha betydelse för barnens syn 

på genus (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, sid 59). Kåreland & Lindh-Munther (2005) 

menar att barn i 2-års åldern redan är medvetna könsmässigt. Barnens könsidentiteter formas 

genom samspel och sociala interaktioner med andra. Förskolan blir en central plats, i det här 

sammanhanget, för barnen då de spenderar en stor del av sin tid på förskolan (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005, sid 71). Kåreland & Lindh-Munther (2005) menar på att utformningen 

på böckerna när det kommer till kön och genus, har en stor betydelse för hur barnen ser på 

och förstår vår värld. Barnböckerna visar på olika värderingar när det kommer till sociala 
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mönster och samhällets syn på vad som är kvinnligt och manligt (Kåreland & Lindh-Munther, 

2005, sid 126). 

 

Det finns alltså skäl att förmoda att de böcker och ljudband barnen 

i förskolan läser och lyssnar på utgör en del av de indirekta 

erfarenheter som de har att utgå ifrån när de skapar kön. Därför 

kan det knappast anses oviktigt hur flickor och pojkar, kvinnor och 

män gestaltas i litteraturen (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, sid 

126). 

 

Även SOU 2006:75 lyfter betydelsen av genus i böcker. Delegationen har bekostat flera 

projekt som handlar om genus. De förskolor som delegationen har gett bidrag till har jobbat 

med barnlitteraturen sett ur ett genusperspektiv. Dessa förskolor har analyserat kvinnliga och 

manliga karaktärer och kommit fram till en överlägsen del manliga karaktärer i böckerna. 

Dessa förskolor väljer nu att plocka bort vissa böcker och att arbeta mer medvetet med 

böckerna utifrån ett genusperspektiv (SOU 2006:75, sid 113). SOU 2006:75 skriver: ”Många 

förskolor ändrar också själva i berättelserna, till exempel genom att byta kön på karaktärerna 

eller genom att ändra handlingen på något annat vis. Det är ett konkret exempel på att 

förändringsarbetet inte alltid kräver att man byter ut gammalt material mot nytt” (SOU 

2006:75, sid 114). Det här var något som jag fastnade för i texten. Ett exempel på hur 

pedagoger kan jobba med böcker utifrån ett genusperspektiv på ett enkelt sätt.  

 

Jämställdhet i förskolan 
För att skapa en jämställd förskola så tillsattes en särskild delegation (2006) men enligt SOU 

2006:75 så finns det fortfarande många brister i förskolan. Vid en första anblick av förskolans 

vardag så kanske vi inte ser brister av ett genus- och ett jämställt arbete. Tar vi på oss våra 

”genusglasögon” så blir bristerna tydliga (SOU 2006:75, sid 58). SOU 2006:75 menar att det 

är samhället som påverkar och barnen rättar sig efter de vuxnas regler som sätts upp (SOU 

2006:75, sid 58). Att dokumentera nämner SOU 2006:75 som en bra ögonöppnare när det 

kommer till arbetet med genus och jämställdhet (SOU 2006:75, sid 59). Även Svaleryd (2003) 

nämner dokumentationen som ett bra verktyg för att kunna reflektera över oss själva och vårt 

förhållningssätt (Svaleryd, 2003, sid 47). SOU 2006:75 tar upp skillnaden som förskolan gör 

på flickor respektive pojkar (SOU 2006:75, sid 59). Skillnaderna som görs i förskolan på 

flickor och pojkar beror på förväntningar som finns på de olika könen menar SOU 2006:75 

(SOU 2006:75, sid 60). Här kan vi åter igen läsa om skillnaderna som finns på kön, utefter 

våra förväntningar. Det visar på hur otroligt viktigt det är med pedagogers medvetenhet när 

det kommer till genus och jämställdhet i förskolan. SOU 2006:75 tar även upp miljön på 

förskolan som en viktig aspekt för jämställdhet (SOU 2006:75, sid 64) både leksakerna och 

litteratur tas upp som material som påverkar. Att det finns en uppdelning riktat mot flicka och 

pojke, utefter kön (SOU 2006:75, sid 65). SOU 2006:75 tar upp begreppet ”pojkflicka, ett 

begrepp som finns och används. Däremot ”flickpojkar” är ett begrepp som inte används (SOU 

2006:75, sid 68). Vad beror det på? Varför är det inte ok för pojkar att vara flickiga? ”De 
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pojkar som bryter mot könsnormerna och ger sig in på traditionellt ”flickiga” arenor ses helt 

enkelt som avvikare i större utsträckning än flickor som bryter mot könsmönstren” (SOU 

2006:75, sid 69). SOU 2006:75 menar på att det finns en rädsla och ett motstånd att pojkar ska 

pröva på det som benämns som flickigt. Framförallt är föräldrar rädda att deras barn och då 

speciellt pojkar ska förvandlas till något annorlunda. ”Feminina pojkar förknippas med 

homosexualitet, varför många föräldrar är oroliga för att deras söner ska bli homosexuella om 

de ägnar sig åt sådant som räknas som typiskt för flickor” (SOU 2006:75, sid 69). Enligt SOU 

2006:75 så handlar det om våra förväntningar på kön och att det är nära förknippat med den 

heterosexuella normen. ”Flickpojken” blir därför ett brott för den heteronormativitet som 

finns i vårt samhälle (SOU 2006:75, sid 69). SOU 2006:75 beskriver ordet heteronormativitet 

som ”den föreställningen som finns i samhället att människor normalt är heterosexuella och 

att det naturliga är att leva heterosexuellt” (SOU 2006:75, sid 159). 

 

SOU 2006:75 tar upp ordet värdegrund, något som alla förskolor ska jobba efter. Det är ett 

samlingsbegrepp som innefattar de grundläggande demokratiska värderingar, något som 

innefattar värderingar, tankar och normer. Värdegrunden är något som ska finnas med i det 

dagliga arbetet i förskolan, inte något som dyker upp någon gång ibland. Alla behöver vara 

delaktiga i detta arbete då det handlar om relationer mellan människor. Det ska var ett jämlikt 

samhälle där diskriminering av alla slag ska motverkas (SOU 2006:75, sid 139). Enligt SOU 

2006:75 så grundar sig det här i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och allas 

lika värde (SOU 2006:75, sid 140). Det som styr förskolan är deras läroplan, där pedagoger 

har riktlinjer och mål att sträva i mot (SOU 2006:75, sid 169). Läroplanen tar upp två viktiga 

övergripande uppdrag och det är att förmedla det demokratiska uppdraget som bl.a. innefattar 

alla människors lika värde samt att främja barnens utveckling, lärande och förmedla kunskap 

(SOU 2006:75, sid 170).  

 

Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande 

och utveckling. Inget barn ska i förskolan 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 

(Skolverket, 2011, sid 4). 

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 

deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 

erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2011, 

sid 5). 
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Litteracitet i förskolan 
Björklund (2008) har genomfört sin avhandling med syfte att titta på de yngre barnen i 

förskolan när det kommer till litteracitet. Hon kopplar detta till aktiviteter som innefattar 

läsandet och skrivandet i förskolan. Hon vill titta närmare på barnens delaktighet när de 

kommer till detta begrepp. Björklund (2008) vill se hur barnen erövrar litteracitet samt om de 

använder sig av olika artefakter för detta ändamål (Björklund, 2008, sid 20). Hon menar att 

litteracitet är så mycket mer än enbart bokläsning. Barnens del i samhället, när de växer upp, 

kopplar Björklund (2008) till litteracitet. Hon menar att samhället är uppbyggt via text, att det 

är viktigt att alla kan ta del av den här nedskrivna informationen. ”Läsa och skriva, eller 

snarare litteracitet, som även inkluderar ny teknik, tecken och bilder, är starkt förenade med 

sociala, politiska och kulturella villkor” (Björklund, 2008, sid 18).  

 

Hon nämner även Vygotskij och sociokulturellt perspektiv. Att lära i interaktion tillsammans 

med andra. Björklund (2008) har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet och lyfter 

framförallt vikten av språket och talade begrepp i språket (Björklund, 2008, sid 31). Språket 

samt kommunikationen, som kommer från språket, kan vara så mycket. Språket kan utövas på 

flera olika sätt, hon betonar både gester och kroppsspråk, som delar av språket utifrån 

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet. Men framför allt att vi lär i ett socialt 

sammanhang, i samspel och interaktion med andra (Björklund, 2008, sid 33). Björklund lyfter 

begreppet medierar som hon beskriver: ”Grundtanken är sålunda att fysiska redskap, 

artefakter, föremål skapade av människan och intellektuella, språkliga redskap medierar 

världen för människorna i konkreta och situerade verksamheter” (Björklund, 2008, sid 37).  

 

Björklund (2008) tar upp kommunikationen som viktig. Hon lyfter även här samspel. Genom 

att barnet samtalar med en annan person så utvecklas språket och läran om att samtala och ta 

in en annan persons perspektiv (Björklund, 2008, sid 46). Boken har en stor del i förskolans 

värld menar Björklund (2008) och barnens språkutveckling gynnas av böcker (Björklund, 

2008, sid 59). Det är inte bara den lästa texten som skapar utveckling utan även bilderna. 

Barnen lär sig att tolka och skapar sig ett bildspråk. Från böckerna lär sig barnen både det 

kulturella samt det sociala, barnen tolkar dock texter olika (Björklund, 2008, sid 60).  

 

Björklund (2008) skriver utförligt om hur hon har gått tillväga med sin undersökning, om etik 

och studiens resultat. Björklund (2008) lyfter barnens litteracitet och kopplar detta till boken 

som hon benämner som redskap (Björklund, 2008, sid 149). Björklund (2008) lyfter även 

pedagogernas roll. Hon beskriver miljön på förskolan. Vilka rutiner som finns under dagen 

och vilka samlingar som förekommer. Hon tar upp att mycket handlar om litteracitet. 

Björklund (2008) beskriver vad dessa litteracitetshändelser består av ”Litteracitetshändelserna 

visas i berättande, läsande i bok och portfolio, bläddrande samt i händelser när barnen ägnar 

sig åt skrift, tecken, bilderboksbilder, flerdimensionella artefakter, ritande/skrivande samt 

sjungande” (Björklund, 2008, sid 219).  
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Pedagogers möte med barnboken 
Simonsson (2006) tar i sin avhandling upp pedagogernas perspektiv i mötet med barnboken. 

Hon lyfter deras tankar och funderingar kring barnboken. Simonsson (2006) börjar sin 

avhandling med att lyfta vikten av hur vi ser på barnen idag. Vad är en barndom och kan det 

finnas olika typer? Det här är något som Simonsson (2006) kopplar till materiella saker som 

t.ex. barnböckerna och den fysiska miljön på förskolan (Simonsson, 2006, sid 8). Simonsson 

(2006) beskriver kulturen som något som vi människor skapat. Barnboken kopplas till det 

kulturella som barn idag tar del av. Boken skapar förutsättningar för barnen att klara sin 

skolgång. Hon lyfter två sidor av synen på barnboken, dels att det är något som flitigt används 

i förskolans verksamhet men dels att läsningen minskar (Simonsson, 2006, sid 10). 

Anledningar till detta är en försämrad ekonomi, nedlagda bibliotek, försämrade öppettider 

samt utbudet. Hon tar även upp växande barngrupper i förskolan kopplat till mindre personal. 

Högläsningen är dock viktig för barnen och det är de vuxnas ansvar att barnen får den 

utvecklingen genom tal och skrift som högläsning kan ge (Simonsson, 2006, sid 11).  

Simonsson (2006) lyfter läroplanen i förskolan. Pedagogers uppdrag att följa dessa mål och 

riktlinjer som finns nedskrivna. Hon kopplar fler texter till just boken och högläsningen 

(Simonsson, 2006, sid 18). 

 

Metoden som Simonsson (2006) använde sig av i sin metod är fokusgruppsintervjuer. En 

grupp människor pratar om ett ämne, som på förhand redan är bestämt, under en utsatt tid. 

Hon skriver vidare att syftet med metoden är att få fram mycket information på kort tid 

(Simonsson, 2006, sid 23). Ämnet som skulle diskuteras bland pedagogerna var barnböcker. 

Barnböckerna som fanns på pedagogernas avdelningar användes som underlag för dessa 

intervjuer (Simonsson, 2006, sid 24). 

 

De aktiviteter som är bestämda av pedagogerna tittar Simonsson (2006) närmare på. Hon tar 

först upp bokläsningen efter lunchen som hon benämner som rutinmässig ”Här bör 

uppmärksammas att lunchläsning är ett vanligt förekommande fenomen i de svenska 

förskolorna och att pedagogerna lägger stor vikt vid att göra aktiviteten till en kollektiv 

samvaro” (Simonsson, 2006, sid 28). Boken används även på samlingar där man använder 

boken till högläsning samt till diskussioner kring bokens innehåll (Simonsson, 2006, sid 29). 

En spontan högläsningsstund för ett eller flera barn förekommer också på förskolan som hon 

gjort sin undersökning. Till sist tar hon upp biblioteket, där avdelningarna får tillgång till sin 

litteratur. Det är både pedagoger och barnen som tillsammans besöker biblioteket för att låna 

nya böcker. Det förekommer också att pedagogerna gör besök utan att barnen får vara 

delaktiga (Simonsson, 2006, sid 31-32).  

 

Simonsson (2006) får fram mycket användbart material i sin avhandling som lyfter vikten av 

barnboken utifrån pedagogers synsätt. Punkter hon lyfter utifrån barnboken är bl.a. 

språkutvecklingen, kunskapskälla, koncentration och fantasin. Allt kopplat till barnens 

utveckling och lärande. Hon lyfter även tillgången till böcker i sina intervjuer. Pedagogerna 
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som deltar i undersökningen diskuterar böckerna som finns på avdelningarna. Även 

pedagogernas kompetens och roll i bestämmandet av böcker är något som kommer upp till 

diskussion. Vikten av högläsning är något annat som lyfts. Simonsson (2006) får fram att 

pedagoger tycker det är viktigt med högläsningsstund i alla fall en gång varje dag. Något som 

brukar infalla efter lunchen, dock inte alltid som planerade aktiviteter utan det skedde även 

oplanerat. Simonsson skriver,  

 

Pedagogernas syn på bokanvändandet bottnar, enligt min mening, i 

deras utvecklingspsykologiska och barnpedagogiska kunskaper, 

och präglas av att de ser bilderböckerna som redskap för att 

förbereda barnen inför framtiden, i viss mån reproducera 

barnkulturen samt göra barnen till bärare av detta kulturarv 

(Simonsson, 2006, sid 72). 

 

Avhandling avslutas med att Simonsson (2006) nämner att det är pedagogernas syn på 

barnboken som hon lyfter i sin avhandling: ” -Avslutningsvis kan hävdas att det är i förskolan 

som barnens livslånga läsande börjar, och att det är förskolepedagogerna, som de första 

professionella barnboksintroduktörerna, som sätter igång dessa läsprocesser hos barnen i 

förskolan” (Simonsson, 2006, sid 74). 

 

Bilderboken i förskolan 
Jag vill också lyfta avhandlingen som Simonsson (2004) har skrivit som handlar om 

bilderboken, ”Bilderboken i Förskolan – En Utgångspunkt För Samspel”. Vad är boken? 

Simonsson (2004) nämner boken som en artefakt, något som förmedlar kunskaper och 

information, ett pedagogiskt redskap (Simonsson, 2004, sid 13). Användandet av boken på 

förskolan sker på många olika sätt, framför allt till att utveckla barnens språk, fantasi och 

vilan (Simonsson, 2004, sid 15). Simonsson (2004) tar upp att läsningen dock styrs av 

pedagogerna där barnen inte har så stor inverkan (Simonsson, 2004, sid 16). Avhandlingens 

syfte menar Simonsson (2004) är att titta på hur boken används på förskolan och hur barnen 

interagerar med boken på förskolan (Simonsson, 2004, sid 17). En av de viktiga 

utgångspunkterna i Simonssons (2004) avhandling är samspel och kommunikation. Hon 

menar på att kommunikation är något som ständigt pågår och genom kommunikationen tar vi 

till oss erfarenheter. Hon kopplar detta till boken som artefakter och ser barnens samspel och 

kommunikation genom boken (Simonsson, 2004, sid 50). En annan sak som Simonsson 

(2004) lyfter i sin avhandling är bilderna i bilderböckerna. Barnen ska kunna koda av bilderna 

själv och därför läsa av handlingen för i vissa bilderböcker är det bilden som förtydligar 

texten och inte texten som förtydligar bilden (Simonsson, 2004, sid 61).  

 

Jag har här kortfattat sammanfattat Simonssons (2004) kapitel där hon skriver om vilken 

metod hon har valt samt sitt genomförande. Simonsson (2004) har gjort sin studie på 

kommunala förskolor där hon under 13 veckor har utfört sin studie. Simonsson (2004) har 
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använt sig av deltagande observationer som hon har videofilmat när det kommer till barnen 

samt fokusgruppsintervjuer när det kommer till pedagogerna. Det här med inriktning mot 

bilderböckernas användande på dessa förskolor. Vidare så beskriver Simonsson (2004) de 

bägge förskolorna som hon har gjort sina studier på. Hon tar upp hur förskolan ser ut, miljön, 

barngrupper samt pedagoger. Hon tar även upp hur hon har genomfört sina analyser utifrån de 

bägge metoderna som hon har använt sig av. Simonsson (2004) gör ingående beskrivningar på 

förskolornas rutiner under hela dagen, vad gäller måltider, planerade aktiviteter och fri lek 

(Simonsson, 2004, sid 68-88).  

 

Simonsson (2004) tar upp bokmiljön på förskolorna. Hon har sett att det oftast förekommer 

möbler i samband med bokaktiviteterna, men barnen kunde även spontant sitta på golvet eller 

använda sig av kuddar (Simonsson, 2004, sid 94). Böckerna finns tillgängliga för barnen i 

samband med möblerna (Simonsson, 2004, sid 95). Simonsson (2004) nämner att i sina 

intervjuer med pedagogerna så visade det sig att boken är en viktig del i förskolan, boken 

förknippas med barnkulturen (Simonsson, 2004, sid 96). Pedagogerna som Simonsson (2004) 

har intervjuat lyfter också ofta barnens ålder i samband med vilken förståelse barnen har för 

böckerna (Simonsson, 2004, sid 97).  

 

Pedagogernas ord om böckerna lyfter Simonsson (2004) i sin avhandling. Pedagogerna tar 

upp språket som ett användningsområde när det kommer till vad barn utvecklar med hjälp av 

böckerna. De kopplar även lärande till språket (Simonsson, 2004, sid 99). Det tas även upp 

om ordförråd, att det ska ge barnen förståelse för ord, böckerna ska också vara en 

utgångspunkt för samtal (Simonsson, 2004, sid 100). Vilka böcker används då på förskolorna 

som Simonsson (2004) har gjort sina studier på? Pedagogerna går ofta efter ålder på barnen 

när de tittar på innehållet i böckerna. Det är allt från pekböcker för de yngsta till kapitelböcker 

för de äldre barnen (Simonsson, 2004, sid 100). Bilderboken blev även en källa för lugn. Den 

används för att skapa en lugn stund och för att samla barnen (Simonsson, 2004, sid 102).  

 

Lunchläsningen tar Simonsson (2004) upp som en av de planerade läsaktiviteterna på de 

förskolorna som hon gjorde sina undersökningar på. Just den här aktiviteten efter lunchen har 

blivit en rutin (Simonsson, 2004, sid 106) något Simonsson (2004) skriver i sin avhandling. 

Högläsning skedde även oplanerat under den fria leken (Simonsson, 2004, sid 107). Dock 

förekommer det fler bok- och läsaktiviteter när barnen själva får välja (Simonsson, 2004, sid 

109).  

 

Hur ser då barnens användning ut av böckerna på de förskolor som Simonsson (2004) har 

undersökt. Till en början vill Simonsson (2004) belysa barnens inkluderande och 

exkluderande när det kommer till bokaktiviteter. Hon tar upp tre olika kategorier och det 

första handlar om barnens kroppsspråk (Simonsson, 2004, sid 116), den andra är det verbala 

språket (Simonsson, 2004, sid 118) och den tredje och sista handlar om barnens interaktiva 

rum (Simonsson, 2004, sid 116). När det handlar om gränssättningar så tar Simonsson (2004) 
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upp att det inte endast handlar om deras kamrater utan även om pedagogerna. Även de 

planerade läsaktiviteterna kan stoppas med hjälp av att flera barn motsätter sig (Simonsson, 

2004, sid 126). Simonsson (2004) belyser även hur interaktionen ser ut bland barnen när det 

kommer till böckerna (Simonsson, 2004, sid 128), barnen interagerar inte enbart med 

jämnåriga barn utan även pedagogerna blir inbjudna i deltagandet (Simonsson, 2004, sid 130). 

I slutet av avhandlingen lyfter Simonsson (2004) hur bilderboken kan vara en utgångspunkt 

för barnens lek och med hjälp av innehållet i boken så utforskar de boken med hjälp av leken 

(Simonsson, 2004, sid 143). 

 

I min forsknings- och litteraturgenomgång så valde jag att lyfta barnlitteraturen. Jag ville visa 

en mer ingående bild och betydelsen av barnlitteraturen i barnens språkutveckling. I början av 

stycket så valde jag även att göra en kort tillbakablick på barnlitteraturens historia. Jag lyfter 

både genus och jämställdhet i förskolan i två separata stycken. Något som är av stor betydelse 

i arbetet med barnen i förskolan. Jag tittar närmare på tre avhandlingar i min genomgång. 

Avhandlingar som på något sätt är kopplade till barnlitteraturen och hur pedagoger arbetar 

med litteraturen i förskolan. Det fanns en hel del tidigare forskning som handlade om 

barnlitteraturen och dess betydelse men det var svårare att hitta forskning som tar upp 

barnlitteraturen som ett genuspedagogiskt verktyg i förskolan. Efter att ha läst och 

sammanfattat dessa tre avhandlingar så kan jag se många likheter ifrån min egen 

undersökning och dess resultat.  

 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag har tagit mina teoretiska utgångspunkter ifrån Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

samt ifrån genusperspektivet med utgångspunkt i genusforskaren Yvonne Hirdman. Dessa två 

perspektiv har jag sedan kopplat ihop med styrdokumenten ifrån förskolan. Jag vill visa på att 

både det sociokulturella perspektivet och genusperspektivet är något som kan kopplas till 

läroplanen för förskolan.  

 

Sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij tillhör en av de mest inflytelserika inom pedagogiken under 1900-talet, inom de 

områden han verkade inom. Han skrev en mängd böcker och vetenskapliga arbeten, inom 

områden som pedagogik och didaktik. Vygotskijs pedagogik har här i Sverige varit 

betydelsefull de senaste åren (Kroksmark, 2011, sid 446). Han fick sitt intresse för hur 

människan fungerar när han jobbade med utvecklingsstörda barn. Språket och den sociala 

inlärningen är något Vygotskij lägger vikt vid. Samspel mellan människor, vilket skapar 

erfarenheter och utvecklar kunskaper är något Vygotskij lyfter i sina teorier. Människan 

förändras ständigt (Kroksmark, 2011, sid 450). Vygotskij är skaparen bakom sociokulturella 

perspektivet, som förutsätter att det sociala gör att människor kan ta till sig erfarenheter och 
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upplevelser från andra (Bråten, 1998, sid 14). Enligt Askland & Sataøen (2003) handlar 

Vygotskijs syn på utveckling om två processer. Den sociala och den historiska processen och 

till den historiska processen kopplar han även de kulturella (Askland & Sataøen, 2003, sid 

244). Både tänkandet och språket kopplar Vygotskij till samspelet mellan människor och 

språket ser han som ett verktyg (Askland & Sataøen, 2003, sid 245). När barnet samspelar 

med sin omgivning, både socialt och kulturellt, så skapar det grunden för barnets utveckling 

(Bråten & Thurmann-Moe, 2003, sid 104). 

 

Vygotskij har flertalet olika begrepp som han kopplar till sitt sociokulturella perspektiv. Ett 

begrepp som framträder mycket är den närmaste utvecklingszonen. Detta begrepp kopplar han 

både till utveckling och undervisning (Bråten & Thurmann-Moe, 2003, sid 104). Vygotskij 

menar att samspelet med en mer kompetent person kan göra att barnet snabbare utvecklas och 

lär sig. Sammanfattat att barnet utvecklas genom lärandet i samspel med andra (Bråten & 

Thurmann-Moe, 2003, sid 105). Ett annat begrep som kan kopplas till Vygotskij är ordet 

mediering, eller medierat lärande. Det handlar också i grunden om samspel, med en vuxen 

eller ett annat barn. Med andra ord är detta en överföring av lärande, en förmedling, till en 

annan individ (Bråten & Thurmann-Moe, 2003, sid 106). Det här kan jag koppla till min egen 

undersökning där det framgår av pedagogernas svar att lärandet med hjälp av boken förmedlas 

av en annan människa, – pedagogen själv. 

 

Genusperspektiv 
Ordet genus kommer från engelskans gender som Hirdman, (2003) en av kvinnoforskarna, 

stal för att ordet var tomt. Hon tyckte ordet var fullt av möjligheter och löften. Hon ville 

påvisa att bakom benämningen män och kvinnor döljer sig en fostran från samhället. Därför 

ville hon med det nya ordet genus visa på skillnaderna mellan män och kvinnor när det 

kommer till samhällets förväntningar utifrån kön. Visa att ett nytt ord återigen skulle visa på 

kvinnors underordning. Hirdman (2003) ville visa att både kvinnor och män är delaktiga i 

denna formning av kvinnor och män (Hirdman, 2003, sid 11-12).  

 

Hirdman (1988) talar om genus som en ordning. Att i genussystemet blir människor indelade i 

en särskild ordning. Hon tar upp två logiker. Det manliga och kvinnliga som inte får 

beblandas och att männen räknas till det normala, normen i samhället. Kvinnor är 

underordnade. Det blir en delning mellan könen när det kommer till uppdelningen av olika 

sysslor, det här kopplar hon till makt. Våra barn föds in i detta genussystem, och skapas 

utifrån samhället (Hirdman, 1988, sid 51-52). Hirdman (1988) tar upp de kulturella och det 

sociala planet när det kommer till skapandet av våra barn. Både män och kvinnor är delaktiga 

i skapandet av våra barn även om kvinnorna har en lägre status socialt (Hirdman, 1988, sid 

53). Hirdman (1988) benämner det här som ett genuskontrakt, något som vi för vidare i 

generationer genom tid. Vi för vidare våra värderingar om hur män och kvinnor ska vara 

vidare till våra barn. Ett osynligt kontrakt som följer oss i generationer (Hirdman, 1988, sid 

54-55). 
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Svaleryd (2003) benämner ordet genus som ett samlat ord av två motsatta kategorier, där 

människor är placerade. Det handlar om det kvinnliga och det manliga. Svaleryd (2003) tar 

upp sin betydelse på genus såhär: ”Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. 

Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till” (Svaleryd, 2003, sid 

29). År 1949 så kom den kända boken Det Andra Könet av Simone de Beauvoir ut. I hennes 

bok så kunde man redan då läsa: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir, 2002, s 

325). I Beauvoirs bok så kan vi se en tydlig bild av att vi bemöts olika beroende på om vi är 

kvinna eller man, att vi beroende på våra könsorgan uppfostras olika och ges roller i vårt 

samhälle (Svaleryd, 2003, sid 25). Enligt SOU 2006:75 så handlar genusperspektivet i 

förskolans verksamhet om ”att personalen tillskansar sig kunskap om vad genusordning 

innebär för den egna förskolan. Med den kunskapen analyserar de sedan sin verksamhet, vilka 

processer som förekommer på förskolan mellan personal, mellan personal och barn och bland 

flickor och pojkar” (SOU 2006:75, sid 167). SOU 2006:75 menar på att det sedan hänger på 

förskolan att genom denna analys jobba efter värdegrunden. ”Det handlar om att använda ett 

genusmedvetet perspektiv för att motverka traditionella könsroller och könsmönster och 

därmed ge flickor och pojkar samma möjligheter och lika stort inflytande på verksamheten” 

(SOU 2006:75, sid 167). Pedagogers bemötande av barnen i förskolan är av stor vikt. Inget 

barn ska bli särbehandlat och alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter i förskolan. 

Vare sig det är en flicka eller pojke. 

 

Styrdokumenten 
Enligt utbildningsdepartementet (2010) är barnens språkutveckling i förskolan viktig. Det 

hjälper barnen till bättre förutsättningar när det är dags för skolan där barnen ska lära sig läsa 

och skriva. Barnens språkliga och kommunikativa förmåga utvecklas i samspel med vuxna 

och barn. Barnens språkliga utveckling ska ske i vardagliga och lekfulla situationer under 

dagen i förskolan. Förskolan har till uppgift att se varje individ, ta tillvara intressen och 

nyfikenhet. Även lyhördhet från pedagoger är något som är viktigt, det skapar utveckling av 

kommunikation. Texter och bilder är något som också är viktigt för barnens språkutveckling i 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010, sid 7). Medvetenheten kommer från samtal menar 

utbildningsdepartementet (2010). Den fonologiska medvetenheten, där meningar och ord, ljud 

och stavelser delas in. Förskolan är med att bygga upp barnens språk och lägger grunden inför 

skolan. Delaktighet och inflytande kan kopplas till värdegrundsfrågor, där språket kommer in. 

Förskolans verksamhet kopplar ihop språk och kommunikation då flera målområden finns i 

läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010, sid 8). ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Skolverket, 

2011, sid 10). Utbildningsdepartementet (2010) nämner samtala, berätta och återberätta som 

kulturella redskap, som fås genom språket. Genom dialogen tillsammans med vuxna och barn 

föds det verbala språket. I samspelet med andra så får barnen med sig viktiga saker som t.ex. 

bättre ordförråd (Utbildningsdepartementet, 2010, sid 9). I min egen undersökning så betonar 
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alla pedagoger just språket när det kommer till varför de använder sig av barnböcker i den 

dagliga verksamheten.  

 

Enligt Skolverket (2011) så har förskolan viktiga uppgifter, pedagogerna ska förmedla många 

värderingar vidare till barnen. Vi ska lära barnen att visa respekt för allas rättigheter samt 

demokratiska värderingar som är kopplat till vårt svenska samhälle. Allas lika värde, pojkar 

och flickor som blir likvärdigt behandlade och det ska finnas en jämställdhet. Pedagoger är 

viktiga förebilder, därför måste vi tänka på vårt förhållningssätt och för vilka rättigheter och 

skyldigheter som finns i samhället. Barnens medkänsla ska byggas upp när det kommer till 

andra människor. ”Inget barn ska i förskolan 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” (Skolverket, 2011, sid 4). 

Det är viktigt att lyfta att alla är olika och att det finns skillnader mellan människor, hur de 

lever och deras uppfattningar. Lpfö 98 säger:  

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller (Skolverket, 2011, sid 5). 

 

Sammanfattning av teoretiska perspektiv 
Mina teoretiska utgångspunkter följer två riktningar, en utifrån det sociokulturella 

perspektivet och en utifrån genusperspektivet. Dessa riktningar följer mina frågeställningar: 

Hur använder pedagoger, enligt dem själva, barnboken i den dagliga verksamheten? Och hur 

förhåller sig pedagoger till användningen av barnboken som ett pedagogiskt verktyg när det 

kommer till arbetet kring genus i förskolan?  

 

Den första utgångspunkten kopplar jag till min första frågeställning: Hur använder pedagoger, 

enligt dem själva, barnboken i den dagliga verksamheten? Hit kopplar jag det sociokulturella 

perspektivet samt styrdokumenten. Ledord i dessa bägge är: samspel, språket och 

kommunikation. Vygotskijs syn på människan var att vi lär av varandra, vi förmedlar 

erfarenheter och kunskap vidare, vi skapar ett samspel. Det här är även något som 

styrdokumenten tar upp. Att barnen lär sig och utvecklas med hjälp av både andra barn och 

pedagoger. Språket är något som jag kopplar till min frågeställning då språket är det centrala i 

barnboken. Barnboken blir ett hjälpmedel i barnens lärande och utveckling när det kommer 

till språket och kommunikationen, något som förmedlas i ett samspel.  

 

Den andra utgångspunkten kopplar jag till min andra frågeställning: Hur förhåller sig 

pedagoger till användningen av barnboken som ett pedagogiskt verktyg när det kommer till 
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arbetet kring genus i förskolan. Till ordet genus så kopplar jag ett genusperspektiv och för att 

titta närmare på det så har jag valt att lyfta kvinnoforskaren Y. Hirdman. I min text kopplar 

jag även genusperspektivet till Beauvoir, SOU 2006:75 och styrdokumenten. 

Genusperspektivet handlar om samhällets syn och förväntningar på det kvinnliga och 

manliga. Hirdman (1988) talar om en genusordning och ett genuskontrakt. Genusordningen 

handlar om en uppdelning av det kvinnliga och manliga utifrån samhällets syn och 

genuskontraktet handlar om att vi förmedlar vår syn på kvinnligt och manligt till våra barn, att 

det går i arv i generationer. Med Simone de Beauvoirs citat ”Man föds inte till kvinna, man 

blir det” (Beauvoir, 2002, s 325) så vill jag visa på att redan 1949 så fanns den synen på kön. 

Att vi formas och blir kvinna eller man utifrån våra könsorgan och att det är något som sker 

utifrån samhällets syn och förväntningar. Därför är det viktigt att pedagoger bryter dessa 

mönster och förmedlar den här synen vidare till våra barn. Här vill jag lyfta både 

styrdokumenten till förskolan samt SOU 2006:75 som betonar att vi ska jobba genusmedvetet 

och motverka att det framkommer könsroller och könsmönster i förskolans verksamhet. 

Förmedlar vi dessa värderingar till våra barn så kanske genuskontraktet bryts i framtiden och 

vi får ett mer jämställt samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma 

möjligheter och är lika mycket värda.  

 

Jag kommer utifrån dessa teoretiska utgångspunkter sedan att analysera mitt material som jag 

har fått in genom min egen undersökning.  

 

 

Metodologisk ansats och val av metod 
 

Metodval 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min metod, Johansson & Svedner 

(2010) beskriver metoden som den mest använda inom lärarutbildningen. Johansson & 

Svedner (2010) säger att används den här metoden rätt så ges det användbar kunskap som är 

relevant för läraryrket (Johansson & Svedner, 2010, sid 34). Enligt Bryman (2011) så är 

intervjuer inom kvalitativ forskning den mest användbara metoden pga. den flexibilitet som 

intervjuer innebär (Bynman, 2011, sid 412). Trost (2004) menar på att kvalitativa intervjuer 

ger svar med stort innehåll, utifrån dessa svar kan vi sedan hitta många intressanta mönster i 

våra intervjuer (Trost, 2004, sid 7). Enligt Trost (2004) så får vi fram vad den enskilde 

personen tänker och känner och vad personen menar i kvalitativa intervjuer (Trost, 2004, sid 

12). Kvalitativa intervjuer handlar om att förstå människor (Trost, 2004, sid 14). Även 

Brynman (2011) betonar vikten av personen som blir intervjuad. Kvalitativa intervjuer är 

mycket friare för egna uppfattningar och synsätt utifrån de ställda frågorna (Bynman, 2011, 

sid 413). Trost (2004) menar dock att kvalitativa intervjuer också kan vara förrädiska. Det är 

inte en självklarhet eller enkelt att försöka förstå den intervjuades sätt, tankar eller känslor. 

Trost (2004) nämner att det viktiga är att vi försöker få svar på ”hur” och inte ”varför” i våra 
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frågor (Trost, 2004, sid 24). Även Johansson & Svedner (2010) tar upp svårigheter kopplat till 

intervjuer. Det handlar om att få så breda svar som möjligt, svar som speglar den intervjuades 

erfarenheter och inställning (Johansson & Svedner, 2010, sid 35). 

Jag har valt att använda mig av färdiga frågor/frågeområden i min intervju, men att samtidigt 

vara öppen för de olika vägar intervjun kan ta utifrån deltagarens svar. Enligt Bryman (2011) 

så rör sig en kvalitativ intervju i olika riktningar. Det handlar om att följa deltagaren och 

dennes tolkningar och svar på frågor/frågeområden som ställs. Han benämner den här formen 

av intervju som en semistrukturerad intervju (Bynman, 2011, sid 415). När vi utför en intervju 

så tar Trost (2004) upp vikten av att vi visar intresse, något vi visar genom att hålla 

ögonkontakt med personen vi intervjuar. Trost (2004) menar att den data som forskaren får in 

inte är ”intressant förrän de tolkats med hjälp av något teoretiskt perspektiv” (Trost, 2004, sid 

24).  

 

Jag har använt mig av både anteckningar samt ljudupptagning. Enligt Bryman (2011) är 

ljudupptagning viktig i kvalitativa intervjuer för att kunna få ett så detaljerat material som 

möjligt och för att kunna använda deltagarens egna ord (Bynman, 2011, sid 420). Även Trost 

(2004) tar upp fördelar med att använda sig av ljudupptagning. Han tar upp att man kan lyssna 

upprepade gånger på intervjun, både vilket ordval och tonfall som hörs, även ordagrant skriva 

ner intervjun (Trost, 2004, sid 53). 

 

Validitet och reliabilitet 
Enligt Bryman (2011) så handlar validitet och reliabilitet om trovärdighet och pålitlighet när 

det kommer till kvalitativa metoder (Bryman, 2011, sid 354). Trovärdigheten handlar om de 

beskrivningar och svar som vi forskare får fram. Trost (2004) tar också upp trovärdigheten av 

det resultat som har analyserat. Det trovärdiga visas på ett sådant sätt att det är relevant för 

min egen undersökning. Viktigt är att de etiska aspekterna lyfts kopplat till datainsamlingen 

(Trost, 2004, sid 113). Pålitligheten handlar om kvalitén på de faser vi forskare genomgår i 

vår undersökning (Bryman, 2011, sid 355). När jag ser till min egen undersökning så handlar 

det om kvalitén på de svar som de inblandade personerna ger, tekniken och anteckningar 

(Bryman, 2011). Trost (2004) menar att svaren som vi får på våra ställda frågor inte blir 

detsamma om vi skulle ställt frågan igen. ”Människan är inte alls statisk utan tvärtom hela 

tiden deltagare och aktör i en process” (Trost, 2004, sid 112). 

 

Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2011) tar upp olika typer av forskning. Den slags forskning som vi ska 

bedriva i vår undersökning i examensarbetet beskriver vetenskapsrådet (2011) som en 

”forskning som försöker öka och fördjupa vår kunskap om händelser, processer eller texter” 

(Vetenskapsrådet, 2011, sid 29). Forskningen bidrar till en utveckling både i samhället och till 

individer, då ny kunskap förs fram (vetenskapsrådet, 2011, sid 30). Med forskning så 

tillkommer två krav att tänka på, forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet 

ser till att samhälleliga kunskaper fördjupas och utvecklas och kräver även att forskningen ska 
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vara av god kvalitet. Individskyddskravet handlar om ett skydd mot individen, skydd mot 

kränkning samt fysisk och psykisk skada. Individskyddskravet är indelat i fyra huvudkrav. 

Dessa krav, informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet, 

innehar alla olika regler som ska följas (vetenskapsrådet, 2002, sid 5-6). 

 

Informationskravet 

Den tilltänkta deltagaren ska tillhandahålla nödvändig information angående den eventuella 

undersökningen. Information om hur undersökningen ska gå till, metod, syftet och 

kontaktinformation till den ansvarige. Något som är viktigt att lyfta är att medverkan är helt 

frivillig samt rättigheten att avbryta medverkan när som helst (vetenskapsrådet, 2002, sid 7-8).  

 

Samtyckeskravet 

Samtycke är något som alltid ska finnas innan en undersökning kan starta. Innefattar 

undersökningen barn under 15 år så måste samtycke från vårdnadshavare finnas. Ett samtycke 

från en deltagare kan dras tillbaka när som helst utan några negativa följder för deltagaren 

(vetenskapsrådet, 2002, sid 9-11). 

 

Nyttjandekravet 

Materialet får endast användas i den undersökning som det är tänkt för. Ingen information får 

lämnas ut till någon obehörig (vetenskapsrådet, 2002, sid 14). 

 

Konfidentialitetskravet 

Vi som gör en undersökning har tystnadsplikt. Deltagaren/deltagarna ska veta att all insamlad 

data hanteras på ett konfidentiellt sätt. Ingen obehörig ska kunna ta del av materialet. Allt 

material ska avidentifieras och vara omöjlig att spåra (vetenskapsrådet, 2002, sid 12-13). 

 

Genomförande 

Jag valde att göra en jämförande studie av två förskolor, för att se om det skiljer sig något 

utifrån mina frågeområden. Jag har intervjuat två pedagoger från en kommunal förskola samt 

två pedagoger från en fristående förskola.  

 

Jag började med att kontakta de valda förskolornas chef. Jag presenterade mig samt berättade 

om min studie. Med hjälp utav förskolechefen som hörde sig för hos pedagogerna så fick jag 

inbokat tider för intervjuer. Jag mailade förskolechefen mitt informationsbrev samt 

intervjufrågorna. Hon vidarebefordrade detta till pedagogerna som jag skulle intervjua. Mina 

intervjutillfällen på den kommunala förskolan samt den fristående skedde på olika dagar.  

 

På den kommunala förskolan så intervjuade jag två pedagoger som jobbade på var sin 

avdelning. En jobbade med de yngsta barnen och en jobbade med mellanbarnen. Detta 

märktes i mina intervjuer där svaren och tidslängden på intervjuerna skilde sig en del åt. Jag 
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började med att berätta lite om studien och få en underskrift för samtycke. Pedagogerna hade 

redan satt sig in i informationsbrevet och frågorna som jag mailat. Jag använde mig av 

ljudupptagning samt anteckningar i form av stödord.  

 

Den fristående förskolan bestod av en avdelning. Pedagogerna jobbade däremot i indelade 

åldersgrupper. Jag intervjuade en pedagog som jobbade med de äldre barnen samt en som 

jobbade med de yngre barnen. Svaren som jag fick på mina intervjufrågor av de bägge 

pedagogerna på den fristående förskolan stämde mer överens. Även längden på intervjuerna 

var likvärdiga. Jag började även här med att berätta lite om min studie samt få underskrifter 

för samtycke. En pedagog hade redan satt sig in i mina frågor och antecknat lite stödord 

medan den andra inte hade tagit del av intervjufrågorna. Jag använde mig även här av 

ljudupptagning samt anteckningar i form av stödord.  

 

Efter genomförandet av mina intervjuer så lyssnades intervjuerna igenom och därefter så 

transkriberades intervjuerna var för sig.  

 

 

 

Resultat och analys 

 

Inledning 

Jag har börjat med att sammanfatta de båda intervjuerna från den kommunala respektive den 

fristående förskolan. Jag har utgått ifrån mina frågor och skapat några övergripande rubriker 

som speglar mitt syfte med studien. Jag har i min analys sedan tolkat svaren jag har fått på 

mina intervjuer utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt genusperspektivet som är mina 

teoretiska utgångspunkter. Jag har också diskuterat skillnader och likheter utifrån de bägge 

förskolorna.  

 

Presentation av förskolor 

Kommunal: En nyare förskola som innefattar tre avdelningar. En med de yngsta barnen, en 

med mellanbarnen samt en med de äldsta barnen.  

Pedagog 1 är 41 år och är utbildad förskollärare och har varit verksam inom förskolan i ca 12 

år. Jobbar på avdelningen med mellanbarnen i åldern 3-4 år. 

Pedagog 2 är 31 år och utbildad lärare mot tidiga åldrar med inriktning förskola och har varit 

verksam inom förskolan i ca 7 år. Jobbar på avdelningen med de yngsta barnen 1-2 år.  

 

Fristående: En förskola som är belägen i en byggnad tillsammans med en annan verksamhet. 

Förskolan innefattar en avdelning med åldersindelade aktiviteter.  

Pedagog 3 är 49 år och utbildad lärare mot tidiga åldrar – grundskola och förskollärare och 

har varit verksam inom förskolan i ca 8 år. Jobbar med barnen i åldersgruppen 4-5 år.  
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Pedagog 4 är 60 år och utbildad barnskötare och har varit verksam inom förskolan i ca 23 år. 

Jobbar med barnen i åldersgruppen 2-3 år.  

 

Sammanfattning av intervjuer från den kommunala förskolan 

 

Tillgång och delaktighet i barnlitteraturen 

På den kommunala förskolan så får avdelningarna tillgång till böcker via biblioteket. Det är 

en pedagog på respektive avdelning som lånar böcker var tredje-fjärde vecka. Barnen är inte 

aktivt med och väljer böcker men bägge avdelningarna tar in barnens önskemål och intresse 

när det kommer till val av böcker.  

 

Användningen av litteraturen i den dagliga verksamheten 

Användningen av böckerna sker både i planerade och oplanerade aktiviteter. De planerade 

aktiviteterna är framförallt läsningen till vilan efter lunch. Pedagog 1 berättar även att de 

jobbar efter ett tema där de har material som utgår från en bok, Kungaskogen. Böckerna 

används även spontant på de bägge avdelningarna. Pedagog 1 berättar att ”under dagen är det 

mycket läsning. Vi har vår soffa ute på centralen, det stora rummet där ute. Där finns ju 

böckerna. Det ter sig ganska naturligt att när man sitter där så kommer barnen med en bok. 

Har man möjlighet så gör man ju gärna det. Det är många som tycker om det”. Hon fortsätter,  

 

Ganska ofta, vilket jag tycker är ganska roligt, när man sitter och läser 

för ett barn så kan det komma ett annat barn med en bok. Jag säger 

den får vi ta sen. Men jag ska läsa säger barnet. Så sätter dom sig 

bredvid och sätter sig på en stol och tittar i sin bok. Mycket inspirerat 

av att man redan sitter där och läser tror jag. Dom vill vara nära och 

dom tar en egen bok och tittar i. Böckerna är levande på avdelningen.  

 

När det kommer till val av böckerna så är det lite olika. Pedagog 1 berättar att till de planerade 

aktiviteterna som vilan så väljer pedagogerna oftast böcker, de följer barngruppen, ålder på 

barnen eller efter ämne. När det kommer till de oplanerade läsaktiviteterna så väljer barnen. 

Pedagog 2 berättar att det både är barn och pedagoger som väljer böcker ”Tycker de en bok är 

jätteintressant då läser vi den mer”. Böckerna som finns på avdelningen med de lite äldre 

barnen är mest klassiska bilderböcker. Det är renare enklare bilder samt lite text. Pedagog 2 

säger: ”-Bilderböcker. Gillar oftast böcker som de får vara delaktiga i, som när de får knacka 

på dörren, där man kan ställa frågor. Mycket handlar om att få dem delaktiga annars så 

tröttnar de lätt och går där från”. Ingen av pedagogerna har sett någon skillnad mellan flickor 

och pojkars val av böcker. Valet faller på vilket intresse barnen visar just då och vilka böcker 

som finns tillgängliga på avdelningen.  

 

När jag ställer frågan om varför de läser för barnen så berättar pedagog 2 att de läser för att 

barnen ska få känna en trygghet och samvaro. ”En del vill landa när de kommer då är det lätt 
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att läsa en bok. Vi läser för deras språkförståelse. Lära sig ord. Mycket bilderböcker. Samla 

dom, hitta något som vi kan göra tillsammans. Berättelser och sagor också”. Pedagog 1 lyfter 

tre punkter, när jag frågar varför de läser för barnen. Hon lyfter komma ner i varv, språket och 

innehållet. Hon säger:  

 

Huvudsakliga och viktigaste är innehållet i böckerna kanske och det 

kan ju vara som den här Kungaskogen som jag pratade om, där 

handlar det mycket om vänskap hur man ska vara som vänner, det 

sociala, böcker kommer ju även mycket matte in. Det kan vara 

naturvetenskap, det kan vara så otroligt mycket av det som står i vår 

läroplan i böckerna. 

 

Genusperspektivet i användandet av litteraturen 

Jag lyfter frågan om de jobbar efter ett genusperspektiv? Pedagog 1 pratar om att de vill ge 

alla barn möjlighet till samma aktiviteter och samma saker. De erbjuder barnen, både killar 

och tjejer, hela utbudet på förskolan. Hon säger ”vi har brandmanskläder och poliskläder och 

det är lika mycket tjejer som killar som använder dom. Lika väl som killarna kan komma med 

en kjol eller klänning”. Det är något som är en självklarhet och de gör ingen stor sak av det. 

Hon säger vidare: ”så det är nog mer att man tänker på att erbjuda samma saker och det jag 

pratade om att man möter dom som den person de är och inte efter kön”. Vidare tar hon upp 

hallsituationen, hon pratar om de ljudliga barnen som får hjälp först. Jag brukar tänka på hur 

jag bemöter när vi klär på barnen. Att vi inte tänker att tjejer är mer duktiga och killar hjälper 

vi lite mer. ”Just hallsituationen tänker jag ofta på, hur jag pratar och vem det är jag bemöter 

och vem jag bemöter först”, berättar pedagog 1. Pedagog 2 nämner barnens ålder, att de inte 

ser någon skillnad. ”För dom är det bara en kompis, någon de kan leka med eller inte ens det 

bara ett annat barn. Så vi arbetar ju med det och det handlar ju mer om vårt förhållningssätt. 

Hur vi bemöter killar och tjejer att vi gör lika. För barnen gör inte skillnad på varandra”.  

 

Vi pratar vidare om hur de jobbar mot målet i läroplanen ”Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller” (Skolverket, 2011, sid 5). Pedagog 1 berättar återigen om att de inte ska 

förutsätta att barnen vill leka med något visst bara för att de är en kille eller tjej. Utan att de 

erbjuder samma saker på lika villkor. Hon säger: ”man tar det lika naturligt, det får ju inte bli 

onaturligt heller. Precis som när en kille kommer och har tagit på sig en tygkjol och man säger 

– vad fin du är. Det ska vara ok, lika”. Hon pratar även om medvetenheten och att de har det 

med sig. Även pedagog 2 tar upp medvetenheten och förhållningssättet. Hon säger ”Att vi inte 

säger vilken söt liten tjej, åh vilken tuff kille. Utan att vi har det mer neutralt. Kan säga söt 

kille likväl som söt tjej”.  

 

Vi kommer in på genus och böcker. Jag frågar om de väljer böcker efter ett genusperspektiv? 

Båda pedagogerna säger att de inte tänker så. Pedagog 1 säger ”Vi tänker ålder på barnen 
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naturligtvis och längd på böckerna. Längd för att vi ska orka läsa och barnen ska orka lyssna 

klart på böckerna. Ett bra språk, så det kan främja språket på olika sätt. Mycket utifrån 

intressen, utifrån vad man ser att barnen tycker om”. Pedagog 2 tar upp utformningen på 

böckerna. Böckerna ska vara hårda så de inte går sönder, böckerna ska gå att känna och titta 

på. Även att boken ska fånga så många som möjligt.  

 

Jag frågar om de använder barnlitteraturen som ett pedagogiskt verktyg när det kommer till 

arbete kring genus? Nej, säger pedagog 1. Hon funderar på varför och tror att deras 

medvetenhet inte har nått dit än.  

 

Så som ett redskap eller verktyg har vi inte använt det. Men 

däremot när vi sitter och läser så kommer man ju ofta till att 

barnen pratar om det man läser så man kommer in i diskussioner. 

Boken blir ju på ett sätt ett redskap för utifrån boken så pratar man. 

Så återigen som i alla samtal så måste man tänka på hur man pratar 

till barnen om det här innehållet. Så på ett, indirekt, blir det ju ett 

redskap för det utgår mycket samtal utifrån böckerna och i 

samtalet måste man tänka aktivt på hur man samtalar 

 

säger pedagog 1. Även pedagog 2 säger nej på den frågan. Hon nämner att böckerna 

innehåller bilder på t.ex. bilar eller kaniner, att det blir svårt på grund av det.  

 

Sammanfattning av intervjuer från den fristående förskolan 
 

Tillgång och delaktighet i barnlitteraturen 

På den fristående förskolan så åker en pedagog till biblioteket och lånar böcker. Pedagogerna 

berättar även att de köper in ett visst antal nya böcker. Utomhus så har de begagnade böcker 

som de köpt på loppis. Pedagog 3 berättar även att hon har tagit med en del böcker hemifrån, 

som hennes egna barn har haft som små. När de lånar böckerna så går de efter önskemål och 

intresse från barnen. Men barnen är inte fysiskt med.  

 

Användningen av litteraturen i den dagliga verksamheten 

Användningen sker i både planerade och oplanerade aktiviteter. Med de äldre barnen är det 

både och, de planerade är framför allt efter maten till vilan. Pedagog 3 berättar att det även 

sker spontant. Då tar barnen en bok och sätter sig i soffan. Pedagog 4 säger:  

 

Just med de yngsta så kanske de inte är så planerat. Men det blir 

gärna på morgonen när de första barnen kommer så kan man sitta i 

soffan och mysa lite och titta i böcker. Eller när de kommit ifrån 

sovvilan, när de håller på att vakna till så sitter vi och tittar i en 

bok. 
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Böckerna används spontant av barnen. Pedagog 3 berättar att huvudsyftet är att använda 

boken vid vilan. Ibland väljer barnen och ibland väljer pedagogerna, beroende på om de vill 

styra läsningen åt något håll. Pedagog 3 säger ”- boken är en bra utgångspunkt för att skapa en 

diskussion. Barnen kan ibland identifiera sig med karaktärerna i böckerna”. Pedagog 4 

berättar om hur böckerna används,  

 

Vi har en låda med böcker som de får plocka och titta i som de 

vill. Och sen har vi en hylla som vi sätter upp några böcker på. Då 

är det meningen att de ska säga verbalt vad de vill ha för bok eller 

peka. Så det blir lite dialog så är tanken. Vi har även böcker ute, en 

låda som vi tar fram ibland. De minsta smakar ju på böcker. Jag 

vill nog säga att de används dagligen. 

 

När jag frågar pedagogerna om vem som väljer böckerna inför läsaktiviteterna så svarar bägge 

pedagogerna att det är både barnen och pedagogerna som väljer. Det beror på säger pedagog 3 

”Beroende på om vi har någon särskild mening med det eller om vi bara läser för nöjes skull”. 

Pedagog 4 säger ”Det kan vara så att jag kan ta fram en bok som jag tycker att de kan vara kul 

att prata om”. ”För de äldre barnen har vi börjat att läsa kapitelböcker och för mellanbarnen 

blir det mycket sagor” berättar pedagog 3. Pedagog 4 lyfter pekboken att det ska vara fina 

bilder och lite text. Om det är någon skillnad på flickors och pojkars val av böcker kan ingen 

av pedagogerna se.  

 

Vi fortsätter att prata om varför de läser för barnen, om de har någon tanke bakom läsandet? 

Pedagog 3 berättar, 

 

Det finns ju många tankar bakom läsandet. Dels är böcker 

utvecklande för språket, sen är det roligt och man kan använda 

böcker till mycket. Prata om känslor, matematik, hitta former och 

färger och antal. Man kanske inte alltid behöver läsa en hel bok 

utan kan gå till någon sida. Inte jätteofta vi gör det men det händer. 

 

Pedagog 4 säger ”Det är ju språket, att de ska utveckla sig. Och även begrepp. Det är så 

mycket, språk och färg. Allt!”.  

 

Genusperspektivet i användandet av litteraturen 

Vi kommer in på ämnet genus och om de jobbar efter ett genusperspektiv? Pedagog 3 säger 

”Vi jobbar ju inte så, vi är dåliga på det. Vi har inte något uttalat sådant perspektiv”. Vi pratar 

vidare om medvetenheten och att de har de i bakhuvudet. Pedagog 3 nämner deras 

likabehandlingsplan ”Vi har ju med det i vår likabehandlingsplan. Att vi ska jobba med det. 

Men vi kan bli mycket bättre på det”. Pedagog 4 nämner också medvetenheten men att de inte 

arbetar så. Hon berättar vidare, 
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Men sen så när vi har samtal med barnen kan man ha det i tanken 

att inte försöka att kategorisera pojkar och flickor. Mamma gör det 

och pappa gör det. Utan försöker så det blir mera jämlikt. Sen de 

här gamla sagorna är ju så otroligt fina men där är det ju mer 

kvinnligt och manligt, mamma står vid spisen och föder barn och 

såhär. Men de har ju ett annat budskap också. Om jag får välja när 

jag läser för de äldsta barnen så tar jag gärna sagor, det gör jag. I 

och för sig, vi har ju bordssagor typ Bockarna Bruse och Guld lock 

och där kommer ju matematiken in. Men genus jobbar vi inte 

medvetet med. 

 

Nästa fråga jag lyfter är: Hur arbetar ni med att följa målet i läroplanen: ”Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller”(Skolverket, 2011, sid 5)?. - Pedagog 3 säger,   

 

Inte planerat. Mer spontant i vardagen. Att vi är öppna och 

tillåtande. Det är många pojkar här som klär ut sig och går i 

prinsessklänning och tjejerna klär ut sig till Superman. Inget 

konstigt. De har möjligheten och göra det. Någon gång har vi haft 

en pojk som kommit i storasysters klänning. Inget konstigt. Men vi 

jobbar inte jättemycket med det så. 

 

Pedagog 4 berättar att de har målet från läroplanen i tanken, att de försöker jobba mot 

läroplanen hela tiden. Hon nämner att de inte kommit längre än till tanken än.  

 

Vi pratar om valet av böcker utifrån ett genusperspektiv. Pedagog 3 säger ”Genus är vi inte så 

jättebra på. Vi jobbar inte så jättemycket utifrån ett genusperspektiv”. Hon pratar mer om 

tema. Att om de har ett visst tema på förskolan så väljs böckerna utifrån det. Att det blir 

böckerna som finns på biblioteket som de lånar. Pedagog 4 tar även hon upp, att de inte jobbar 

utifrån ett genusperspektiv. Hon säger,  

 

När jag lånar böcker och inte har med barn så tänker jag mer på 

innehållet. Att när det gäller de här yngsta barnen så får det inte 

vara för plottriga bilder inte många bilder på samma sida utan bara 

en bild. En liten text så de kan urskilja vad det är. Min egen tanke 

att det ska vara klart så det är bilder som de kan berätta om. 

 

Till sist ställer jag frågan om barnlitteraturen som ett pedagogiskt verktyg när det kommer till 

ert arbete kring genus i förskolan? Pedagog 3 berättar, 
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Någon gång lyfter vi ju dessa frågor. Vi har ju köpt in några 

böcker som handlar om genus. Kalles klänning och Lill - Zlatan så 

dom har vi ju och läser för barnen. Det är naturligt och ingen 

skillnad på att läsa en genuspedagogisk bok som vilken annan för 

barnen. Finns diskussioner spontant bland barnen om flickor kan 

gifta sig med flickor och pojkar med pojkar. Att de kan det och då 

funderar de på hur de kan få barn och lite sådana saker. En del 

säger att de inte kan gifta sig och en del säger att de kan. Samtalen 

finns bland barnen bara att vi inte har det som något mål att följa. 

Det finns naturligt med fast vi inte har det dokumenterat. 

 

Pedagog 4 lyfter att ”boken är ett pedagogiskt verktyg hela tiden om man är medveten om 

det”. Men när de kommer till att arbeta på det sättet med barnlitteraturen så säger hon ”inte 

när det kommer till genus”. Vi pratar vidare om litteraturen och om hur mycket som finns i 

just böckerna. 

 

Analys 
Jag väljer att dela upp min analys i tre delar och jag kommer att utgå ifrån mina underrubriker 

som jag har använt mig av i min sammanfattning av mina resultat från de bägge förskolorna. 

Jag kommer koppla ihop pedagogernas svar på mina intervjuer ifrån de bägge förskolorna 

samt att jämföra de bägge emellan. När jag gör min tolkning av svaren så kommer jag att 

bygga mina reflektioner på de teoretiska perspektiv som jag har beskrivit närmare i kapitlet 

teoretiska perspektiv. Jag kommer även ha med mitt syfte i min tolkning - mitt syfte som 

bygger på att ta reda på vilket sätt pedagoger använder barnboken i den dagliga verksamheten 

och att titta närmare på om/hur pedagoger använder sig av barnboken i sitt genusarbete i 

förskolan. 

 

Tillgång och delaktighet i barnlitteraturen 

Båda förskolorna lånar sina böcker på biblioteket och det är en pedagog som gör det. Barnen 

får därför inte vara aktivt delaktiga men pedagogerna utgår ifrån barnens önskningar och 

intresse om så finns. Det som skiljer dessa bägge förskolorna åt är att den fristående förskolan 

även köper in egen litteratur, något som jag ser som positivt då de själva kan välja vilka 

böcker som ska köpas in. Något annat som pedagogerna på den fristående förskolan tog upp 

var att de hade en boklåda utomhus, med begagnade böcker.  

 

Användningen av litteraturen i den dagliga verksamheten 

Boken används både till planerade och oplanerade aktiviteter på de bägge förskolorna. Den 

planerade aktiviteten är vilan efter maten, en planerad bokaktivitet som verkar förekomma på 

de flesta förskolor. Även Simonson (2004 & 2006) tar upp i sina bägge avhandlingar just 

vilan som en planerad bokaktivitet. Den kommunala förskolan jobbar utifrån ett material som 

utgår ifrån en bok och även här används boken till en planerad aktivitet. När det kommer till 

vilan så framgår de att det oftast är pedagogerna som väljer bok utefter ålder på barnen eller 
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ämne. Det förekommer även många oplanerade aktiviteter där boken används spontant av 

framför allt barnen. De böcker som barnen väljer utgår från deras intresse och det finns ingen 

skillnad mellan flickor och pojkars val av böcker på de bägge förskolorna. På de bägge 

förskolorna är böckerna placerade i samband med en soffa, där läsningen oftast sker, något 

även Simonsson (2004) tar upp i sin avhandling. En pedagog på den fristående förskolan tar 

upp att de använder boken när de yngre barnen kommer på morgonen eller när de kommer 

från vilan efter att ha sovit, för att få en lugn stund. Det här är något som skiljer de bägge 

förskolorna åt.  

 

Nu kommer jag till frågan som jag kopplar direkt till det sociokulturella perspektivet, varför 

pedagogerna läser för barnen. Här kommer ett citat från en pedagog på den kommunala 

förskolan:  

 

Huvudsakliga och viktigaste är innehållet i böckerna kanske och 

det kan ju vara som den här Kungaskogen som jag pratade om, där 

handlar det mycket om vänskap hur man ska vara som vänner, det 

sociala, böcker kommer ju även mycket matte in. Det kan vara 

naturvetenskap, det kan vara så otroligt mycket av det som står i 

vår läroplan i böckerna. 

 

Och här är ett citat från en pedagog på den fristående förskolan:  

 

Det finns ju många tankar bakom läsandet. Dels är böcker 

utvecklande för språket, sen är det roligt, och man kan använda 

böcker till mycket. Prata om känslor, matematik, hitta former och 

färger och antal. Man kanske inte alltid behöver läsa en hel bok 

utan kan gå till någon sida. Inte jätteofta vi gör det men det händer. 

 

Det allra första som pedagogerna tog upp på min fråga gällande varför de läser för barnen var 

språket eller barnens språkutveckling. Som jag har nämnt tidigare i mina teoretiska perspektiv 

så handlar det sociokulturella perspektivet om språket, kommunikation och att vi lär i 

samspel. En bok kan innehålla så mycket, precis som pedagogerna tar upp i citaten ovan, det 

är kunskap som förmedlas till barnen via kommunikativt samspel. När jag jämför de bägge 

förskolorna så ser jag att svaren stämmer bra överens bara att de har uttryckt sig olika.  

 

Genusperspektivet i användandet av litteraturen 

När det kommer till att jobba efter ett genusperspektiv så skiljer sig svaren aningen åt på de 

bägge förskolorna. På den kommunala förskolan så pratar pedagogerna om att ge alla barn 

samma möjligheter, erbjuda hela utbudet på förskolan, att möta barnen som den person de är 

och inte efter vilket kön de har. Även pedagogers förhållningssätt är något som kommer upp. 

På den fristående förskolan säger pedagogerna att de inte jobbar så, att det inte finns något 

uttalat perspektiv. De tar ändå upp att medvetenheten finns i bakhuvudet. De jobbar efter att 

inte kategorisera flickor och pojkar, jobbar mer jämlikt.  
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När jag tar upp målet i läroplanen som handlar om att motverka könsroller och könsmönster 

och frågar hur de arbetar efter det målet får jag även här väldigt skilda svar. Åter igen så får 

jag utförliga svar från pedagogerna på den kommunala förskolan. Pedagogerna tar upp att de 

inte skiljer på flickor och pojkar utan att det är lika naturligt att pojkarna använder kjolarna 

som finns på avdelningen som flickorna. Återigen kommer medvetenheten och 

förhållningssättet upp. På den fristående förskolan nämner de målet i läroplanen som något de 

har i tanken men inte jobbar efter planerat. Det kommer upp även i det här samtalet att det inte 

är något konstigt med pojkar som kommer i kjolar eller klänningar.  

 

När jag tittar på svaren jag fått på mina frågor som handlar om att jobba efter ett 

genusperspektiv så kan jag ändå se utifrån pedagogernas svar att både den kommunala 

förskolan och den fristående jobbar efter ett genusperspektiv. Pedagogerna är medvetna om 

att de handlar om förhållningssättet som de har mot flickor och pojkar. Det som Hirdman 

(1988) nämner som genusordning och genuskontrakt ser jag inte på dessa förskolor. Jag 

tycker både den kommunala förskolan och den fristående förskolan jobbar efter det som SOU 

2006:75 tar upp, att ”det handlar om att använda ett genusmedvetet perspektiv för att 

motverka traditionella könsroller och könsmönster och därmed ge flickor och pojkar samma 

möjligheter och lika stort inflytande på verksamheten” (SOU 2006:75, sid 167). 

 

Jag kopplar ihop genusperspektivet med bokval och frågar om det är något de tänker på. Här 

stämmer svaren som jag får från de bägge förskolorna överens. Ingen av förskolorna väljer 

böcker efter ett genusperspektiv. Pedagogerna tar upp innehållet i böckerna, bilderna och 

texten. Avslutningsvis så ställer jag en fråga som jag har som en frågeställning: om de 

använder barnlitteraturen som ett pedagogiskt verktyg när det kommer till arbetet kring 

genus? På den kommunala förskolan så svarar en pedagog först nej men efter att samtalet 

fortlöper så ändrar hon sig och använder ordet redskap kopplat till boken, fast på ett indirekt 

sätt uttrycker hon det. Hon pratar om att boken skapar diskussioner och samtal tillsammans 

med barnen. 

 

Pedagogen på den fristående förskolan svarar såhär: 

 

Någon gång lyfter vi ju dessa frågor. Vi har ju köpt in några 

böcker som handlar om genus. Kalles klänning och Lill - Zlatan så 

dom har vi ju och läser för barnen. Det är naturligt och ingen 

skillnad på att läsa en genuspedagogisk bok som vilken annan för 

barnen. Finns diskussioner spontant bland barnen om flickor kan 

gifta sig med flickor och pojkar med pojkar. Att de kan det och då 

funderar de på hur de kan få barn och lite sådana saker. En del 

säger att de inte kan gifta sig och en del säger att de kan. Samtalen 

finns bland barnen bara att vi inte har det som något mål att följa. 

Det finns naturligt med fast vi inte har det dokumenterat. 
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Utifrån de svar som jag har fått av pedagogerna i min undersökning så tolkar jag ändå att de 

bägge förskolorna använder boken som ett verktyg även om det är indirekt och även om det 

inte är kopplat direkt till genus. När jag tittar på den kommunala förskolan när det kommer till 

att välja böcker utifrån genus eller jobba utifrån böcker när det kommer till genus så ser jag att 

det inte finns något genustänk. En av pedagogerna som jag intervjuat tror att deras 

medvetenhet inte har kommit dit än. Utifrån citatet ovan som kommer från en pedagog på den 

fristående förskolan så tycker jag ändå att de använder barnlitteraturen som ett pedagogiskt 

verktyg när det kommer till arbetet kring genus även om det är omedvetet. Böckerna som 

nämns i citatet Kalle med klänning och Lill-Zlatan och morbror raringen är två tydliga böcker 

utifrån ett genusperspektiv.  

 

 

Diskussion 

 

Mitt syfte med den här studien var att ta reda på vilket sätt pedagoger använder barnboken i 

den dagliga verksamheten samt om/hur pedagoger använder sig av barnboken i sitt 

genusarbete i förskolan. Efter att jag varit ute på mina undersökningar som riktade sig mot två 

pedagoger på en kommunal förskola samt två pedagoger på en fristående förskola, så fick jag 

med mig mycket bra material att jobba med. Efter en sammanställning och närmare analys så 

tycker jag att jag har fått svar på bägge mina frågeställningar som var:  

 Hur använder pedagoger, enligt dem själva, barnboken i den dagliga verksamheten?  

 Hur förhåller sig pedagoger till användningen av barnboken som ett pedagogiskt 

verktyg när det kommer till arbetet kring genus i förskolan? 

 

Jag använde mig av metoden intervjuer i min undersökning. För att jag ville ta reda på hur 

pedagoger arbetar i verksamheten med barnboken. Jag kände att det var rätt metod att 

använda mig av för att få svar på mina frågeställningar. Jag kontaktade förskolechefer på 

olika förskolor för att komma i kontakt med möjliga deltagare till min undersökning. Chefen 

var den som valde avdelning på förskolan och pedagogerna fick själva bestämma vem som 

skulle delta i intervjun. Den information jag fick var en tid när intervjun skulle inträffa. Jag är 

ändå nöjd med deltagarna i min undersökning och med de svar jag har fått. Frågan som man 

kan ställa sig är om det hade blivit en annan utgång om jag själv hade fått möjligheten till att 

välja avdelning samt deltagare till min undersökning? När det kommer till det insamlade 

materialet så känner jag att jag fick med mig ett rikt material att jobba med. Men det är viktigt 

att ha i åtanken att det är den intervjuade personens tankar och åsikter som läggs fram. Vi kan 

inte veta säkert att det som sägs är sanningsenligt, det är något vi hela tiden får ha med oss. 

Förhoppningen är ju ändå att de svar vi får stämmer överens med verkligheten.  
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Böckerna är en naturlig del av den dagliga verksamheten på förskolorna där jag gjort mina 

undersökningar. Böckerna finns tillgängliga både inomhus och utomhus på en av förskolorna. 

I samband med böckernas placering finns en soffa vilket gör det inbjudande att sätta sig och ta 

en bok för att läsa, både för pedagoger och barn. Pedagogerna använder boken framför allt 

efter lunchen till vilan, vilket är en planerad aktivitet och kan ses som en rutin i den dagliga 

verksamheten. Pedagogerna använder även böckerna spontant men då är det framför allt 

barnen som styr.  

 

Jag har kopplat min studie till det sociokulturella perspektivet då det perspektivet bygger på 

språket, kommunikation och samspel. Alla dessa begrepp kopplar jag till barnboken. Edwards 

(2008) tar upp språket och kommunikationen kopplat till barnboken. Hon menar att det är av 

betydande del att kunna läsa och skriva så att vi ska kunna få tillgång till vad samhället 

erbjuder oss (Edwards, 2008, sid 16). Edwards (2008) menar att ”Barn lär i samspel. Språket 

grundläggs i den muntliga kommunikationen, av lusten och behovet att säga något, att 

meddela sig, att berätta, att lyssna, att samtala” (Edwards, 2008, sid 18). Utifrån pedagogernas 

svar i min undersökning så kan jag se att dem ser boken som ett bra verktyg till att uppnå en 

språkutveckling för barnen i förskolan.  

 

Pedagogerna som jag har intervjuat visar under intervjuerna att de är medvetna om genus och 

att det framför allt handlar om deras förhållningssätt och bemötande när det kommer till 

flickor och pojkar. Jag kan inte se att de medvetet jobbar utifrån ett genusperspektiv. SOU 

2006:75 lyfter betydelsen av genusperspektivet i förskolan ”personalen tillskansar sig 

kunskap om vad genusordning innebär för den egna förskolan. Med den kunskapen analyserar 

de sedan sin verksamhet, vilka processer som förekommer på förskolan mellan personal, 

mellan personal och barn och bland flickor och pojkar” (SOU 2006:75, sid 167). Pedagogerna 

som jag har intervjuat lyfter vikten av att behandla flickor och pojkar lika, att inte ge barnen 

specifika könsroller. En pedagog sa: ”man möter dom som den person de är och inte efter 

kön”. Att inte dela in barnen efter könsroller och att ge barnen samma möjligheter vare sig det 

är en flicka eller pojke verkar vara något som finns i pedagogernas medvetande i den dagliga 

verksamheten. Något som de spontant och naturligt jobbar efter.  

 

När jag ser till betydelsen av Hirdmans (1988) begrepp om genusordning och genuskontraktet 

så känner jag att pedagogerna som jag har pratat med arbetar med att bryta dessa mönster. 

Kön och genus är något som kopplas till hur flickor och pojkar ska vara enligt normen. Men i 

dagens samhälle är vi mer normkritiska och det är ok att inte följa dessa normer som finns om 

flickor och pojkar. Det är mer accepterat att vara olika eller annorlunda i dagens samhälle och 

jag tror att det är en stor anledning till att pedagogerna mer naturligt har det med sig i sitt 

förhållningssätt gentemot barnen på förskolan. 

 

När jag lyfter ordet genusperspektiv och om det är något de jobbar efter så kommer det en 

större osäkerhet från pedagogerna. Det blir ett svårare begrepp att tolka, det blir större. Jag 
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uppfattar det som att på grund av deras osäkerhet utifrån begreppet så vet de inte hur de på ett 

tydligt sätt kan jobba med genusperspektivet i den dagliga verksamheten på förskolan. Det 

blir så konkret på något sätt. Genus och likabehandling finns med i vår läroplan, något som 

pedagoger ska jobba efter, därför finns det alltid med i bakhuvudet. Jag tror det sker på ett 

mer omedvetet plan, eftersom det är en så naturlig del för pedagoger att alla barn i förskolan 

ska behandlas lika och ha samma rättigheter. Genus och likabehandling är något som lyfts 

även i förskollärarutbildningen och som då finns med redan från start.  

 

Jag tolkar det som att pedagogerna ser barnböckerna som ett verktyg fast på ett mer indirekt 

sätt. Det blir ett verktyg till att förmedla kunskap till barnen, till att öppna för dialoger och 

diskussioner. Pedagogerna kan välja böcker utifrån vilket ämne som de vill ta upp just då. På 

den fristående förskolan så fanns böcker som handlar om genus, Kalle med klänning och Lill-

Zlatan och Morbror Raringen. Något pedagogerna inte reflekterade något nämnvärt över, det 

var som vilken bok som helst. Åter igen tolkar jag det som att genuspedagogik är något som 

alltid finns med pedagogerna, omedvetet och naturligt. När jag lyfter frågan om pedagogerna 

jobbar efter ett genusperspektiv så svarar de, nej. Jag tror att det svaret beror på att de inte har 

tänkt på att de kan ha ett inplanerat tema eller mål som handlar om genusperspektivet att 

jobba efter. Jag hoppas att jag med mina intervjuer har kunnat bidra med lite tips och idéer om 

att det går att jobba utifrån ett genusperspektiv utifrån böcker och att pedagogerna mer 

medvetet väljer dessa böcker i framtiden.  

 

Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att titta närmare på hur pedagoger kan jobba och 

jobbar med genus på ett bra sätt för att förmedla allas lika värde till barnen och för att bryta 

normen kvinnligt och manligt, flickigt och pojkigt. Det här är något pedagogerna skulle kunna 

jobba med, med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. Att pedagogerna lyfter och 

synliggör deras förhållningssätt och medvetenhet något som även Svaleryd (2003) skriver om 

i sin bok (Svaleryd, 2003, sid 47). Det är barnen som är vår framtid och därför är det viktigt 

att jobba med det här i förskolan, jobba normkritiskt. Så att barnen får med sig dessa 

värderingar som de sedan kan föra vidare till sina barn. Att vi i framtiden har brutit de 

genuskontrakt som Hirdman (1988) pratar om i sin forskning, med hjälp av våra barn.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Informationsbrev: 

 

Hej! 

Vi var i kontakt ang. deltagande i min undersökning kring arbetet med mitt examensarbete. 

Här kommer det informationsbrev som jag nämnde när vi pratade i telefon.  

 

Som jag tidigare berättade så läser jag till förskollärare på Karlstads universitet. Jag skriver nu 

mitt examensarbete på 15 HP och mitt valda ämne är språk och berättande i förskolan. 

Anledningen till att jag valde just det här ämnet är att jag finner ett stort intresse i barnboken 

och dess stora användningsområde i förskolan.  

 

Syftet med mitt examensarbete är att synliggöra hur arbetet med barnboken ser ut i den 

dagliga verksamheten på förskolan. Om barnboken används som ett verktyg/redskap när det 

kommer till arbetet kring genus i förskolan. Min tanke är att jämföra två förskolor, en 

kommunal och en fristående utifrån mina frågeområden.  

 

Jag kommer genomföra min undersökning med intervjuer. Jag bifogar ett dokument med 

frågeområden som kommer tas upp under intervjutillfället. Jag kommer använda mig av 

ljudupptagning samt anteckna. Dessa metoder ger bäst förutsättningar för mitt fortsatta arbete 

med resultatet och analysen av undersökningen.  

 

Allt som har med undersökningen att göra kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder 

att ingen obehörig kommer få ta del av materialet som intervjun ger. Materialet kommer att 

förvaras på ett sätt där ingen obehörig kommer att komma åt det. Alla namn kommer att 

avidentifieras så att resultatet inte kan kopplas till enskilda individer eller förskolor. När 

examensarbetet är godkänt och publicerat så kommer allt material att förstöras.  

 

Återigen vill jag understryka att deltagandet i studien är helt frivillig. Du/ni kan när som helst 

avbryta din medverkan utan motivering varför.  

 

Om du har några ytterligare frågor eller funderingar ang. studien så kan du nå mig på: 

 

Annars så ses vi vid det inbokade tillfället av intervjun.  

 

Med vänlig hälsning Camilla Thorén 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor: 

Bakgrund: Kön? Ålder? Utbildning? Verksamma år inom förskolan?  

På vilket sätt får din avdelning tillgång till barnlitteraturen? 

 

Får barnen vara delaktiga i besluten om vilken barnlitteratur som ska finns på avdelningen? 

Ja/ får de välja fritt? 

Nej/ varför inte? 

 

Finns det någon tanke bakom val av böcker? T.ex. ett genusperspektiv. 

Nej/varför inte? 

 

När används litteraturen i den dagliga verksamheten? 

Planerad/oplanerade aktiviteter? 

 

Hur används litteraturen i den dagliga verksamheten? 

Barn? 

Pedagoger? 

 

Varför läser ni för barnen?  

Finns det någon tanke bakom läsandet?  

 

Vem väljer böcker när det kommer till läsaktiviteter? 

Barn/varför? 

Pedagoger/varför? 

 

Vilken typ av bok läses oftast? 

Är det skillnad på pojkar och flickors val av böcker? 

 

Arbetar ni efter ett genusperspektiv? 

Ja/varför? Ge ex? 

Nej/varför inte? 

 

Hur arbetar ni mot att följa målet i läroplanen: ”Förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”. 

 

Används barnlitteraturen som ett pedagogiskt verktyg när det kommer till ert arbete kring 

genus i förskolan?  

Ja/på vilket sätt? 

Nej/varför? 


