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Abstract 
Vårt syfte med studien är att undersöka hur rektorer, pedagoger och föräldrar ser på samverkan 

mellan förskola och föräldrar, beträffande främjandet av jämställdhet, där barnlitteratur fungerar 

som ett redskap. I Litteraturdelen behandlas tillägnande av genus, könsordningen i samhället och 

olika faktorers påverkan på barns utveckling av könsidentitet. Föräldrars delaktighet i 

jämställdhetsarbetet i förskolan beskrivs samt dess betydelse. Olika definitioner av begreppen genus 

och jämställdhet presenteras. Vidare presenteras hur genus framställs i barnlitteratur. Betydelsen av 

litteraturbearbetning samt olika metoder för detta tas upp. Vår kvalitativa undersökning görs med 

personliga semistrukturerade intervjuer, där sju informanter intervjuas. De har alla olika koppling 

till förskolan. Två av dem är rektorer, tre är pedagoger och två är föräldrar. Resultat och analys av 

undersökningen visar på att könsaspekten kan vara svår att bortse ifrån. Informanterna anser att det 

är viktigt att vuxna ifrågasätter sig själva, samt blir medvetna om sitt förhållningssätt gentemot 

barnen. Barnlitteratur behöver granskas kritiskt ur ett genusperspektiv, vilket inte görs idag. Ett 

jämställdhetstänk hos pedagoger krävs innan föräldrar involveras i förskolans jämställdhetsarbete. 

Avslutningsvis ser flertalet informanter positivt på ett utvecklat samarbete mellan föräldrar och 

pedagoger. Olika förslag ges beträffande hur arbetet skulle kunna gå till i praktiken.  

 
Ämnesord: Barnlitteratur, Genus, Jämställdhetsarbete, Förskola och Föräldrasamverkan 
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Förord 
Vi vill tacka vår studiegrupp, studenter såväl som handledare, för all bra respons och alla 

användbara tips, som bidragit till en progression i vårt examensarbete. Vi vill också tacka vår 

handledare Pella Sahlin som uppmuntrat oss att komma vidare och som även underlättat 

arbetet genom sitt positiva förhållningssätt. De pedagoger, föräldrar och rektorer som tagit sig 

tid att ställa upp på intervjuer har bidragit med ett viktigt underlag i vår undersökning. Ett 

stort tack till er alla. Vi vill även tacka Wayne’s Coffee i Karlskrona för god förtäring, 

(speciellt deras STORA caffe latte) som gjort att vi fått krafter till att arbeta. 
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1 Inledning 

Genus är ett laddat begrepp som tolkas olika. Vad är det då som avgör hur genus tillägnas? Vi 

finner det intressant att vissa menar att det enbart är biologiska faktorer som påverkar, medan 

andra anser att även sociala aspekter måste vägas in i sammanhanget. Vilken betydelse har 

vuxnas förväntningar på barnet och vilka blir dess konsekvenser? Vuxna i barns närmaste 

omgivning är vanligtvis föräldrar samt pedagoger i förskolan och det är i den uppväxtmiljön 

som sociala aspekter har stort inflytande på barnets skapande av sin könsidentitet. Vi anser det 

därför som tänkvärt vad vuxna behöver bli medvetna om samt hur de tillsammans på bästa 

sätt kan stödja barnet. Är föräldrasamverkan i förskolans arbete ett möjligt tillvägagångssätt 

och skulle barnlitteratur kunna fungera som ett redskap för främjandet av jämställdhet? 

Ämnet ser vi som viktigt att belysa eftersom det påverkar samhället i stort och diskussion 

samt reflektion bör därför inte endast koncentreras till förskolan och skolans uppdrag. Enligt 

Nationalencyklopedin (2000) har begreppet barnlitteratur samma innebörd som begreppet 

böcker med undantag av läroböcker. För att en bok ska få benämningen barnlitteratur ska den 

vara ämnad speciellt för barn och unga. Det finns dessutom två avgörande faktorer som 

präglar barnlitteraturen: 

• Den ska återge varje epoks syn på barn och uppfostran. 

• Den ska ha ett anpassat innehåll och vara utformad för att möta läsarens eventuella 

behov och kunskaper. 

När vi i uppsatsen talar om barnlitteratur syftar vi på den litteratur som har barn och unga som 

målgrupp.  

 

1.1 Bakgrund 
Genusrelaterade frågor har sedan några år tillbaka fått stort utrymme i samhällsdebatten och 

så även inom skola och förskola. Förskolan har till uppgift att arbeta för jämställdhet mellan 

könen, vilket uttrycks på följande vis i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98: 

 
Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall 
i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, Skolverket sid.8). 
 
 Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna 
och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten (Lpfö 98, Skolverket 
sid.7). 
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Tidigare forskning tyder dock på att skola och förskola istället för att överkomma traditionella 

könsmönster och könsroller, faktiskt bidrar till att upprätthålla dessa. Viktigt är därmed att 

finna tillvägagångssätt och metoder som leder till att styrdokumentens mål om jämställdhet 

realiseras (SOU 2004:115 Statens offentliga utredningar). 
 

Olika faktorer i samhället påverkar barns syn på genusordningen, det vill säga synen på 

manligt och kvinnligt. Litteraturen har en självklar plats i många barns liv, om inte hemma så 

på förskolan där högläsning är ett vanligt förekommande inslag. Kåreland (2005) menar att 

kön gestaltas på olika sätt i litteraturen och att det är rimligt att anta att detta påverkar barns 

syn på könsroller/könsmönster. I denna studie har vi valt att undersöka hur barnlitteraturen 

kan användas som ett redskap för att motverka traditionella könsmönster och främja 

jämställdhet i förskolan.  

 

Enligt Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket) ska föräldrarna ges möjlighet att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i det pedagogiska planeringsarbetet. Tidigare 

undersökningar visar enligt SOU 2004:115 (Statens offentliga utredningar) att uppställda mål 

för verksamheten bättre uppnås om föräldrar är delaktiga i arbetet. Med anledning av detta har 

vi valt att också se till föräldrarnas roll i förskolans jämställdhetsarbete.  

1.2 Syfte 
Med denna studie vill vi undersöka hur rektorer, som ansvariga för den pedagogiska 

verksamheten, pedagoger samt föräldrar kan arbeta tillsammans, för att motverka traditionella 

könsroller/könsmönster och främja jämställdhet i förskolan, med barnlitteraturen som 

redskap. 

1.3 Frågeställningar 
 

• Hur anser rektorer och pedagoger som ansvariga för den pedagogiska verksamheten, 

samt föräldrar, att barnlitteratur kan användas som ett redskap, i förskolans strävan att 

motverka traditionella könsroller/könsmönster och främja jämställdhet? 

• Hur kan föräldrar göras delaktiga i förskolans jämställdhetsarbete? Hur skulle ett 

sådant samarbete mellan pedagoger och föräldrar kunna ta sig uttryck i praktiken, med 

utgångspunkt i barnlitteratur? 
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1.4 Disposition 

Efter inledning med bakgrund, syfte och frågeställningar, följer forskningsbakgrunden, där 

olika författares och forskares förklaringar, synsätt och teorier relevanta för uppsatsen lyfts 

fram. I empiridelen beskrivs undersökningens genomförande och resultatdelen består av en 

presentation av det resultat som framkommit. Därefter följer Analysen, i vilken resultatet 

analyseras, samt en diskussionsdel där resultatet kopplas till de teorier som presenterats i 

forskningsbakgrunden. 

2  Forskningsbakgrund 

Här beskrivs olika aspekter som har betydelse för hur kön eller genus formas. Vidare 

framställs olika forskare och teoretikers beskrivning av och syn på genusfrågan samt 

människors strävan efter jämställdhet, baserade på vårt samhälles demokratiska värderingar. 

Vidare tas könssocialisationen i samhället upp, vilken har ett starkt inflytande på barns 

identitetsutveckling. Avsnittet behandlar vuxnas medvetna och omedvetna påverkan på barn 

när det gäller könsroller och könsmönster, såväl inom förskolans värld som i barnets familj. 

Betydelsen av att pedagoger dels är medvetna om sitt förhållningssätt och dels har kunskap 

inom ämnet betonas. 

 

I efterföljande stycke förklaras att begrepp definieras olika i anknytning till genusfrågor. 

Därmed poängteras att kommunikation och tydlighet i dessa frågor är ett måste mellan vuxna 

inom förskolan. Kommunikation via olika medier såsom barnlitteratur har också betydelse för 

barns skapande av könsidentitet, så till vida att barn påverkas av de traditionella 

könsmönster/könsroller som är vanligt förekommande i barnlitteratur. Litteraturens betydelse 

synliggörs och olika metoder presenteras för hur barnlitteratur kan bearbetas. Därefter följer 

ett avsnitt som behandlar betydelsen av föräldrars delaktighet i förskolans jämställdhetsarbete 

Slutligen kommer en presentation av möjliga tillvägagångssätt med avseende på det praktiska 

arbetet. 

2.1 Genus och samhälle 

I detta avsnitt ges olika forskares förklaringsmodeller till hur barn tillägnar sig kön som ett led 

i identitetsutvecklingen. En problematisering görs även av hur samhället sorterar människor 

efter kön. Vidare belyses föräldrars och pedagogers påverkan på barns könstillägnande och de 

konsekvenser som följer av detta. Möjliga problem, med avseende på förskolans 
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jämställdhetsarbete, tas upp och diskuteras av forskarna. Orden jämställdhet och jämlikhet 

förväxlas ofta med varandra och en förklaring ges i avsnittet till dessa två begrepp. 

 

”Kön är inget man bara har eller är… kön är något vi alla gör, mycket aktivt, fast inte alltid 

fullt medvetet” (Elvin- Nowak och Thomsson, 2003:15). Vissa teoretiker väljer att benämna 

sin forskning inom området för könsforskning medan andra hellre väljer ordet 

genusforskning. Ordet genus väljs mest för att tydliggöra att kön i deras forskning handlar om 

något man gör och inte något man är (a.a. 2003). Det biologiska kön man föds till blir enligt 

Bjerrum- Nielsen och Rudberg (1991) så småningom ett socialt kön. Vidare anser författarna 

att denna könssocialisation innebär att såväl flickor som pojkar lär sig att anpassa sig efter de 

traditionella könsmönster som finns i samhället. Genom att exempelvis flickor beter sig 

flickaktigt får de uppmuntran, men om de istället beter sig pojkaktigt blir responsen den 

motsatta av omgivningen. Hedlin (2006) menar att ett vanligt statiskt diskriminerande synsätt 

innebär att människor hävdar att pojkar är utagerande i sin natur medan flickor är 

anpassningsbara och passiva.  

 

Hirdman (2001) menar att samhället ordnar människor efter kön, samt att män och kvinnor 

lever i en under- respektive överordnad värld, där kvinnor förväntas vara de ansvarsfulla. Män 

i sin tur anses ha ett högre värde. Poängen med Hirdmans system är att människor begränsar 

sig själva då de inte ifrågasätter, utan bara accepterar samhällets värderingar och normer 

gällande kön. Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) påstår att människan oftast vill uppfylla 

de rollförväntningar som finns, för att känna samhörig- och tillhörighet. Wahlström (2003) 

hävdar att om förändring i samhället ska kunna ske måste dessa könsmönster synliggöras. 

Även om såväl kvinnor som män är förlorare i denna underordnade respektive överordnade 

värld, är det trots allt de underordnade kvinnorna som blir hårdast drabbade. Enligt Simone de 

Beauvoir (1949) har det mänskliga samhället alltid tillhört mannen. Hon poängterar att det 

finns olika teorier om varför, men att det inte finns tillräckliga belägg för dem. Vidare menar 

hon att dagens kvinnor vill …”bli erkända som existerande på samma sätt som männen”… 

(sid. 101). Beauvoir anser också att kvinnan genom historien haft problem med att kunna 

delta i, samt påverka samhällets uppbyggnad, detta på grund av att hon bundits till att sköta 

hushåll och familj. Denna könsordning upplevs enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) av 

många kvinnor, även i dagens samhälle, som en del av den egna identiteten.  
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Könsidentiteten är en fundamental kompetens i barnets identitetsutveckling menar Kåreland  

(2005) och såväl familj som förskola och skola spelar en betydande roll för denna. Hemmet 

och skolan beskrivs som sociala inrättningar där pojkar och flickor intar olika positioner. 

Författaren menar vidare att barns beteende snabbt anpassas till rådande könsmönster och att 

de snart utvecklar en medvetenhet om könskoderna. Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) 

instämmer med föregående författare men poängterar att könssocialisation, förutom 

anpassning till omgivningens krav och förväntningar, också innebär en identitetsutveckling 

för individen. SOU2004:115 (Statens offentliga utredningar) poängterar att barns djupare 

identitetsutveckling och människosyn framförallt påverkas av personer i deras uppväxtmiljö. 

Det innebär att personal på förskola och skola har en viktig uppgift i detta avseende. Bjerrum-

Nielsen och Rudberg (1991) menar också att barns självuppfattning i förhållande till andra 

påverkas av vuxnas förhållningssätt gentemot dem. De påstår vidare att flickor och pojkar 

anpassar sig utifrån sin könstillhörighet på grund av positiv eller negativ bekräftelse av andra, 

men att den främsta betydelsen handlar om skapandet av könsidentitet. För att förstå 

socialisationsprocessen menar Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) att vi ska tänka 

utvecklingspsykologiskt gällande barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling. I 

motsats till det utvecklingspsykologiska stadietänkandet där den biologiska mognaden och 

utvecklingen anses ske inom individen, framhåller Säljö (2005) istället det sociokulturella 

perspektivet som innebär att utveckling av kunskaper och färdigheter sker mellan individer i 

samhället. 

 

Säljö (2005) anser dessutom att man måste inse betydelsen av att det finns en skillnad mellan 

den primära och sekundära socialisationen i barns utveckling. Vidare menar han att den 

primära socialisationen innebär att människan präglas till största delen av de närmaste såsom 

familjen, medan den sekundära socialisationen innefattar skolan och förskolans påverkan. 

Han belyser också vikten av förståelsen för flickor och pojkars olika uppfostran, vilken bland 

annat beror på sociala gruppers resurser och kunskaper. 

 

Kåreland och Lindh-Munther (Kåreland red. 2005) hävdar att barn redan i tvåårsåldern är 

”könsmässigt medvetna”, vilket innebär att de har en medvetenhet om att kön går att 

kategorisera. Det sociala samspelet sägs ha avgörande betydelse för formandet av 

könsidentiteten och förskolan beskrivs som en viktig arena. Enligt Sandquist (1998) formas 

barns verklighetsuppfattning av verksamhetens struktur och de händelser som utspelar sig i 

vardagen. Konsekvenserna av detta blir att påverkan från föräldrar och andra barn såväl som 
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påverkan från medierna kan leda till att de traditionella könsrollerna jämnas ut eller förstärks 

ytterligare. Även Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) anser att vuxna kan förstärka 

könsrollsordningen genom uppfostran, men att det inte alltid sker medvetet. Föräldrar är 

emellertid präglade och socialiserade av sin egen uppväxt men också av den genusordning 

som råder i samhället. Detta innebär dock inte att de är ovetande om problematiken. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket) betonar att vuxna ska fungera som förebilder 

för barnen och synliggöra innebörden av ett demokratiskt samhälle och dess värderingar. 

Vuxna måste därför vara medvetna om sitt eget förhållningssätt och dess konsekvenser för 

barnet. I förskolans verksamhet ska demokratiska värderingar genomsyra arbetet, något som i 

sin tur ska bli synligt i såväl samspelet mellan vuxen och barn som i samspelet mellan barn. 

Det är enligt Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) vi vuxna som sätter upp mål och 

önskningar för barnen och överför vår egen syn med hopp om att de ska utvecklas till goda 

samhällsmedborgare. Säljö (2005) antyder att kunskap och lärande, enligt det sociokulturella 

perspektivet förmedlas över generationer på samma vis.  

2.1.1 Jämställdhetsarbete i förskolan 

Pedagogerna på förskolan ska enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket) samarbeta 

och stötta föräldrarna i deras barnuppfostran och på detta vis se till att barnet utvecklas efter 

sina förutsättningar. Föräldrarna ska också ha möjlighet att vara med och påverka arbetet på 

förskolan inom gränserna för de nationella mål som styr verksamheten (Lpfö 98). Beträffande 

jämställdhetsarbetet på förskolan kan detta enligt Hedlin (2006) bemötas med olika reaktioner 

från föräldrarna, men även från vissa pedagoger. Det är därför av betydelse att pedagogerna är 

pålästa inom ämnet för att kunna ge sakliga svar på eventuella frågor. SOU 2004:115 menar 

att det finns en rädsla hos föräldrar att barnet ska utveckla nya sidor av sig själv eller rentav 

homosexualitet. Hedlin (2006) påstår vidare att ett vanligt motstånd ofta kommer från fäder 

till söner som ger uttryck för homofobi. Fäderna är helt enkelt rädda att en förändring av och 

påverkan på pojkars traditionella könsroll, ska resultera i en omvandling av deras sons 

maskulina beteende. Enligt Bjerrum- Nielsen och Rudberg (1991) visar undersökningar att 

föräldrar många gånger reagerar starkare om pojkar beter sig flickaktigt än om en flicka 

agerar typiskt pojkaktigt. Det finns enligt Hedlin (2006) de som hävdar att det bara finns ett 

biologiskt kön, vilket avgör hur en pojke respektive flicka är och blir. I detta resonemang 

finns motsägelser eftersom de trots sin övertygelse om att kön är biologiskt betingat, samtidigt 

oroar sig för att förskolans arbete ska resultera i att barnen utvecklar homosexualitet. 
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Eftersom könsordningen enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) sitter så djupt rotad i oss 

alla, kan det enligt dem vara svårt att arbeta med jämställdhet. De hävdar att vissa associerar 

ordet kön till sexualitet och organ, vilket i sin tur framkallar en negativ reaktion. Enligt 

pedagogen (Fagrell 2005) utvecklar barn tidigt en medvetenhet beträffande kvinnors och 

mäns olikheter, något hon anser är en följd av att föreställningar kring genus består av hela 

mönster som inte är lätta att förändra. Hon menar vidare att dessa föreställningar redan i 

förskoleåren har stark inverkan på barnen. Ytterligare ett problem är enligt Hedlin (2006) att 

människor tolkar begreppet jämställdhet olika. Det är därför viktigt att som Hedlin påstår, 

aktivt granska konsekvenserna av samhällets och den enskilda individens syn på jämställdhet. 

Dessutom sker ofta en förväxling mellan begreppen jämställdhet och jämlikhet. Jämställdhet 

innebär förhållandet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar och det är främst den 

kvalitativa aspekten som belyses i skolans värld. Barnen ska alltså oavsett kön ha samma 

villkor, möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Jämlikhet däremot handlar enligt Hedlin om 

förhållandet mellan generationer, sociala klasser, etnicitet och funktionshinder.  

 

Jämställdhetsarbetet med barn på förskolan har sin grund i vårt samhälles demokratiska 

värderingar. SOU2004:115 (Statens offentliga utredningar) anser att det är mycket viktigt 

med en dialog mellan pedagoger och föräldrar. Det är av betydande vikt att pedagogerna 

förklarar för föräldrarna vad jämställdhetsarbetet handlar om, för att på så vis undvika 

missförstånd och definitionsproblem. Arbetet syftar till utveckling och ökade möjligheter för 

barnen. Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket) ska verksamheten planeras och 

utformas i överensstämmelse med vårt samhälles demokratiska värderingar:  

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 
skall hålla levande i arbetet med barnen (Läroplanen för förskolan, Lpfö98:3). 
 

 

Nihlén och Nilsson (2006) framhåller att många lärare, övrig skolpersonal och läroböcker 

sporrar elever till att tänka, handla och tala på olika sätt avhängigt vilket kön de tillhör, istället 

för att motverka traditionella könsföreställningar. Kåreland (red. 2005) är av samma åsikt då 

hon menar att det finns forskningsbelägg för att genusrelationer såväl skapas som bevaras i 

skolan. SOU2004:115 (Statens offentliga utredningar) belyser dessutom vikten av föräldrars 

medverkan i förskolans jämställdhetsarbete. På så vis får föräldrarna en större förståelse för 

vad arbetet innebär. Ett annat skäl är enligt SOU2004:115 att forskning visar att 
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jämställdhetsarbetet utvecklas snabbare och tenderar bli mindre konfliktfyllt när föräldrar är 

delaktiga.  

 

Wahlström (2003) hävdar att barnboken förmedlar de förväntningar som finns på flickor och 

pojkar och Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) poängterar att normerna för det manliga och 

kvinnliga beteendet inte är beständigt. Det är viktigt att upplysa barnen om det som förändras 

eller inte förändras i historien för att de ska bli medvetna om utvecklingen. Tid, kultur, klass, 

levnadsmiljö samt etnicitet påverkar enligt Elvin- Nowak och Thomsson (2003) hur man 

”gör” kön. Även om en kultur anser att könstillhörighet inte är av betydelse visar praktiken 

ofta på motsatsen, det vill säga att barn lär sig att vara eller att bli någon genom att anpassa 

sig ”rätt”. Tallberg-Broman (2002) gör gällande att barns omvärld består av skilda budskap 

beträffande vad som kännetecknar pojkar respektive flickor och att dessa stundtals utgörs av 

motsägelser. Läroböcker, serier, barn – och ungdomslitteratur, dataspel och TV-såpor utgör 

enligt henne exempel på medier som förmedlar könsföreställningar. Sandqvist (1998) 

poängterar att dessa medier förmedlar en traditionell könsordning. Vidare påstår Tallberg-

Broman (2002) att genus och genusgränser är tydliga om vi ser till vår förskole- och 

skolhistoria med avseende på innehåll, mål och läroböcker. Barnböcker, liksom sånger och 

verser som tidigare förekommit i förskola och skola beskrivs som en spännande källa för 

studier av genus. Kåreland (2001) anser att historiska berättelser är av betydelse för barn då 

de kan belysa och åskådliggöra hur det var och gick till förr kontra hur det är och fungerar i 

dagens samhälle. Hon menar vidare att barnboken visar på hur barns villkor och tillvaro 

förändrats över tid.  

 

2.2 Barnlitteratur ur olika perspektiv 

I kommande avsnitt ges Nationalencyklopedins (2000) definition av barnlitteratur. Därefter 

förklaras hur författare anser att genus framställs i barnlitteratur, samt hur män och kvinnor 

skildras på olika sätt och tillskrivs skilda egenskaper i litteratur. Därpå följer en historisk 

överblick över hur samhällets mönster och omdaningar speglats i litteraturen under 1900-

talets sekel. Barnlitteraturen utvecklades då såväl kvalitativt som kvantitativt. Böckers bilder 

påverkar precis som texten läsaren och även bilderna har betydelse för hur barn uppfattar 

könsrollerna. Avslutningsvis följer därför ett stycke, i vilket författare diskuterar böcker med 

bilder.  
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2.2.1 Genusframställning i barnlitteraturen 

Enligt Kåreland (red. 2005) speglar inte skönlitteratur verkligheten, lika lite som den ger 

uttryck för människors kollektiva uppfattning vid en viss tidpunkt. Trots detta sägs det vara 

fullt möjligt att studera hur kön och genus skildras i litterära berättelser. Författaren hävdar 

vidare att litteraturen skildrar män och kvinnor på olika sätt och att pojkar och flickor 

tillskrivs skilda egenskaper. Hon anser med anledning av detta att litteraturen med självklarhet 

påverkar barns syn på genus. Sharyl Bender Peterson och Mary Alyce Lach diskuterar i 

artikeln Gender Stereotypes in childrens books (Kåreland red. 2005) barnlitteraturens 

inverkan på barns genusföreställningar. Enligt dem har böckernas utformning av genus och 

kön stor betydelse för hur barn uppfattar och förstår världen. Barnböcker beskrivs som 

förmedlare av kulturella värderingar och sociala mönster och anses därmed även skildra 

samhällets syn på manligt och kvinnligt. Flickor och pojkar förses genom bilderböcker med 

bilder och representationer av hur respektive kön kan vara och bete sig samt vad de kan bli 

och göra som vuxna. Författarna gör gällande att såväl böcker som ljudband utgör en indirekt 

erfarenhet att utgå från i skapandet och tillägnandet av kön. Litteraturens gestaltning av män 

och kvinnor, pojkar och flickor får därmed betydelse för barns föreställningar av kön 

(Peterson, Lach, 2005). 

 

Sandquist (1998) anser att leksaker och pedagogiska dataprogram såväl som bilderböcker och 

läromedel ger uttryck för en schablonmässig könsordning. Pojkar och flickor möts av olika 

förväntningar och attribueras skilda egenskaper, behov, intressen och möjligtvis också 

begåvning. Hon menar vidare att den värld som skildras i bilderböckerna har en större 

könsuppdelning än vad som är fallet i realiteten. Fokus sägs ligga på pojkar, män och den 

traditionella mansvärlden medan flickor och kvinnor är sällan förekommande och då ofta av 

ringa betydelse. Kåreland (2005) är av samma uppfattning då hon hävdar att 

huvudpersonen/huvudpersonerna i framförallt bilderböckerna ofta är av manligt kön. 

Sandquist (1998) menar att detta förhållande gäller även ifråga om djurberättelser. Trots att 

honorna står för den största delen av arbetet finns de enligt henne oftast med som ”bihang” till 

handjuren, samtidigt som de beskrivs som mindervärdiga och inskränkta. 

 

Kåreland (2005) gör gällande att pojkar och flickor framställs på vitt skilda sätt i 

barnlitteraturen. Flickorna eller kvinnorna beskrivs exempelvis ofta som söta, rara och passiva 

medan pojkarna är aktiva och får ta del av spännande äventyr, förbehållna det manliga könet. 

Ulla Rhedin ger i Dagens Nyheter 2/10-2002 uttryck för en liknande uppfattning då hon 
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menar att det inte längre är någon hemlighet att det länge har saknats energiska och 

handlingskraftiga flickor i barnböcker (Kåreland red. 2005). Sandquist (1998) hävdar i sin tur 

att flickorna i barnböcker är ointressanta varelser av mindre värde som gör mindre spännande 

saker och nästan inte existerar medan pojkar istället får en känsla av vikt eller betydelse. 

Enligt Nihlén och Nilsson (2006) finns det gott om manliga hjältar i litteraturen samtidigt som 

de kvinnliga hjältarna är få till antalet. Kåreland (2005) poängterar att tolkningen av 

barnböckerna kan göras utifrån ett maktperspektiv och att manligheten formas utifrån ett 

vidmakthållande av överlägsenhet och självständighet i överensstämmelse med den manliga 

normen.  

 

Föräldrars ställning i barnböckerna beskrivs av Kåreland (2005) som perifer i de böcker som 

består av någon sorts familjeskildring och föräldrarollerna sägs i sin tur vara traditionell när 

det handlar om utförandet av sysslor. Att kvinnan utför arbete till fördel för mannen är enligt 

Sandquist (1998) ytterligare ett vanligt förekommande inslag. Hon menar vidare att det finns 

tydliga skillnader beträffande i vilket sammanhang och under vilka former män respektive 

kvinnor agerar. Kvinnan porträtteras med få undantag i hemmet där hon främst sysselsätter 

sig med att städa, diska, laga mat eller mata barn. Mannen avbildas däremot sällan i denna 

kontext, utan har istället ett eget liv vid sidan av familjen – ett liv som inte består av olika 

former av kvinnogöra. Rita Liljeström (Kåreland red. 2005:113–114) gjorde redan 1962 

följande uttalande beträffande barnlitteraturen i tidskriften Hertha: 
På ett tidigt stadium riktar traditionens pekfinger flickors och pojkars uppmärksamhet mot 
olika ting. Henne mot hemmet, tryggheten, beroendet, den intima gruppen med personliga 
känslorelationer. Honom mot äventyret, initiativet, samhället med dess objektiva spelregler. 
Skilda livsmål byggs upp. Pojken strävar efter prestationen, yrket och bragden. Flickan 
vinner en position genom utseende och kärlek. Ytterst gäller arbetes – och 
yrkesfördelningen mellan könen i vårt samhälle (Hertha 1962:1). 
 

Enligt Sandquist (1998) kan barnböckers könsskildringar få till följd att flickor fråntas varje 

möjlighet till identifikation och utveckling av självmedvetandet, samtidigt som pojkarna kan 

komma att utveckla en överlägsenhet gentemot flickor såväl som en negativ inställning till 

och bedömning av det kvinnliga könet. Kåreland (2005) är av delvis samma åsikt då hon 

framhåller att det faktum att kvinnliga huvudpersoner sällan beskrivs som starka, utåtriktade 

och aktiva, kan få till följd att flickor i högre grad än pojkar saknar positiva 

identifikationsobjekt i den litteratur som vänder sig till dem. 
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2.2.2 Historisk överblick över barnlitteraturen under 1900-talet 

Samhället med dess mönster och omdaningar speglas ofta i litteraturen. 1900-talet var ett 

sekel då det skedde en utveckling av bland annat barnboken (Kåreland 2001). Barnlitteraturen 

fick en annan roll då den utvecklades både kvantitativt och kvalitativt såväl i samhället som i 

skolans värld. Det var dock först efter kriget omkring år 1945 som barnboken fick sitt stora 

genombrott. Barnlitteraturen blev i större utsträckning ämnad för barn även om syftet med 

användandet av barnlitteraturen och litteraturens innehåll skiljde sig åt. Parallellt med den 

pedagogiska och psykologiska utvecklingen blev barnuppfostran mindre auktoritär vilket även 

speglades i barnlitteraturen. Astrid Lindgrens Pippi är enligt Kåreland (2001) ett bra exempel 

på en trotsig och självsäker tjej som sätter sig emot vuxnas syn på barn.  

 

Barnlitteraturens innehåll under efterkrigstiden innebar också att människor och verkligheten 

skildrades mer ingående. Barns vardag och könsroller diskuterades på ett friare sätt än 

tidigare. Kåreland (2001) anser att det bland annat var könsrollsdebatten på 1960-talet som 

spräckte bubblan och tabubelagda ämnen (exempelvis genus) skulle nu mer medvetet 

beskrivas i barnboken. Såväl flickor som pojkar skulle agera förebilder. Kåreland (2001) 

belyser att Sverige tidigt var en förebild internationellt sett beträffande kritiserandet av 

stereotypt könsrollstänkande. Författaren H-E Hellberg (Kåreland, 2001) ifrågasatte (under 

1970-talet) det traditionella könsrollstänkandet. Han valde att tillskriva pojkar och flickor 

tvärtom-egenskaper i sina böcker. För övrigt innefattade barnlitteraturen på 1970-talet en 

tydlig samhällelig och social aspekt. Under detta decennium blev barn- och ungdomslitteratur 

samt barnkultur ett erkänt ämne på svenska universitet och ett obligatoriskt moment för 

svensklärare. 

 

Könsrollsdebatten sågs inte längre som lika viktig och nödvändig på 1980-talet. Kritiker 

ansåg enligt Kåreland (2001) att det därför inte gestaltades lika många förebilder för flickor i 

barnlitteraturen under denna period. Utvecklingen av barnlitteraturen har trots allt lett till en 

ökad medvetenhet gällande granskning och analys av barnlitteraturens innehåll. Beträffande 

dagens barnbok anser Kåreland (2001) att den inte längre har en pedagogisk funktion i samma 

utsträckning som tidigare. Enligt Nationalencyklopedin (2000) har barnlitteraturen utvecklats 

från en äldre kravfull och nyttoinriktad litteratur mot en modern och anpassningsbar litteratur.  
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2.2.3 Bilder i böcker 

Bilder i böcker påverkar enligt Bruno Bettelheim (Kåreland 2001) barnet undermedvetet. 

Kåreland (2001) menar att vi för med oss minnen av bildupplevelser från barndomen hela 

livet. Även Ekström och Isaksson (1997) poängterar att barn efterhand samlar på sig ett 

bildförråd. Samspelet mellan bild och text är av betydelse för att kunna förstå texten. 

Kåreland (2001) belyser bildspråket som funktion i kommunikationen mellan människor. 

Kommunikationen via olika medier är även den viktig enligt Kåreland (2001) som menar att 

bilder från diverse medier och barnlitteratur påverkar och för vidare kunskap på ett mer direkt 

sätt än enbart själva texten.  Rhedin (1997) anser att bilderböcker såvida de berör och brukas 

med öppna sinnen kan utmana barns intellektuella förmågor såväl som deras empatiska 

förmåga. Ekelund (2007) förklarar att samtal kring bilder kan ge den vuxne en förståelse för 

hur barn tillägnar sig boken. Genom att titta på bilderna tillsammans och samtala om dessa 

kan barnen upptäcka hur perspektiv, djupverkan och färghållning påverkar upplevelsen. 

 

2.3 Litteraturens möjligheter 

Författare är överens om att litteraturen har mycket att erbjuda, vid sidan av sin rent 

underhållande aspekt. Nedan presenteras och diskuteras litteraturens förtjänster, däribland 

dess positiva effekter på människans förståelse av sig själv och sin omvärld. Vidare beskrivs 

litteraturen som ett värdefullt redskap i vår bearbetning av känslor. Den sägs också ge oss 

goda identifikationsmöjligheter.  

 

Barnboksförfattaren och forskaren Chambers (1985) menar att det är svårt att kort 

sammanfatta litteraturens alla förtjänster, men gör gällande att ”litteratur ger oss bilder att 

tänka med” (Sid. 10). Författaren förklarar vidare att vi i litteraturen finner de främsta 

uttrycken för den mänskliga fantasin och de mest meningsfulla försöken att komma tillrätta 

med oss själva och våra idéer om vad vi är. Enligt Öhman (2003) kan just sagan bidra till att 

barnet får möjlighet till insikt genom inlevelse i olika rollkaraktärer. Därmed får de unika 

identifikationsmöjligheter samtidigt som de får tillfälle att bearbeta och utveckla sitt 

känsloregister. Författaren anser också att barn med sagans hjälp får inblick i det universella i 

de existentiella frågorna som sagan ger uttryck för. Vidare blir barnen medvetna om att yttre 

olikheter alltid motsvaras av inre likhet. Ekelund (2007) är av samma åsikt då hon förklarar 

att läsning av berättelser som skildrar olika sorters liv och olika vardagliga fenomen bidrar till 
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att synliggöra olika alternativ. Genom läsning skapas tillfällen till identifikation och 

igenkänning, något som i sin tur sägs kunna leda till diskussioner beträffande hur vardagen 

fungerar och hur saker skulle kunna göras annorlunda. Författaren C. S Lewis ska ha sagt 

följande: ”Genom litteraturen blir jag tusen människor men förblir ändå mig själv” (Chambers 

1985:12).  

 

Chambers (1985) framhåller litteratur och läsande genom att konstatera att dessa två 

företeelser är de mest lärorika vi kan ägna oss åt. Enligt Ekelund (2007) rymmer en bok såväl 

andras berättelser som ens egna. Bilderna, orden och historien ger människan möjlighet att 

associera till någon hon upplevt, fantiserat om eller något hon känner i nuläget. Med boken 

som redskap kan personen i fråga bearbeta känslor och utveckla nya kunskaper och tankar. 

Detta menar författaren sker mest effektivt i samtal med andra. Med utgångspunkt i böcker, 

bilder och berättelser finns enligt henne alltid något att reflektera över tillsammans. Varje 

berättelse och varje bok sägs innebära en chans till reflekterande samtal mellan människor, 

stora som små.  

 

2.4 Bearbetning av litteratur 
 
Vikten av att litteraturen bearbetas efter läsning betonas av många författare som menar att 

det är främst då den fungerar som ett verktyg för utveckling och lärande. I avsnittet ger 

författarna förslag på olika former av bearbetning av litteraturen. Boksamtal nämns som en 

viktig form av bearbetning. Slutligen presenteras kreativa former av bearbetning, däribland 

dramatisering och bildskapande. Olika former för bearbetning av litteraturen är av relevans 

för uppsatsen, då bearbetningen i sig ger barnen möjlighet att uttrycka vad de upplevt och 

känt i samband med läsningen. Detta innebär ytterligare en möjlighet för barnen att reflektera 

över de könsroller och könsmönster de stött på i en bok. 

 

Boksamtal tillskrivs stor betydelse av många författare. Ekelund (2007) anser att läsandet 

genom samtal, går från att vara ett trevligt tidsfördriv och ett sätt att slappna av till att bli en 

samvaro under vilken deltagarna gemensamt upptäcker en bok. Samtalet består enligt 

författaren av berättelser som uttrycker vad man själv tycker och vad andra tycker. Var och en 

får enligt detta synsätt tillfälle att lyssna, uttrycka sig och reflektera tillsammans med andra. I 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket) beskrivs vikten av att barn på olika sätt får 
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reflektera över och dela med sig av sina tankar beträffande livsfrågor. Vidare ska barnen ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. 

Vygotskij anser att människan med språket som redskap kan ”forma och överföra” sina 

innersta tankar och känslor (Vygotskij, 1995:79). Öhman (2003) beskriver i sin tur 

interaktionen mellan barn/elev och pedagog som ytterst väsentlig och den vuxnes förmåga att 

samspela sägs ha stor betydelse för hur väl samtalet utvecklar sig. Författaren gör gällande att 

den personliga upplevelsen breddas och ges ett språkligt uttryck tack vare samtalet. Genom att 

ta fram berättelser, fundera över dem och dela dem med andra lär sig barn enligt Chambers att 

föra givande samtal. Han uttrycker detta på följande vis: ”När vi hjälper barn att samtala kring 

det de läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig om annat i livet” (Ekelund 2007:26).  

Ekelund (2007) menar själv att världen blir mer begriplig för ett litet barn när hon/han känner 

igen företeelser ur sitt eget liv i en berättelse. Goda stunder av samtal kring berättelser i 

förskolan anses därmed ha positiv effekt på barns förståelse av sig själva och sin omvärld. 

Tillsammans med andra barn som också reflekterar och kommenterar kan barnet enligt 

författaren se nya saker i berättelsen. Tillsammans med andra skapas enligt detta synsätt 

begriplighet. Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket) ska lärandet bygga på 

samspelet mellan vuxna och barn såväl som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska 

betraktas som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Chambers (1985) resonerar på 

liknande sätt då han påpekar att tillgång till andras tankar medför att gränserna för vårt eget 

tänkande utvidgas. Andras kunskap läggs till vår egen. 

 

Enligt (Chambers 1985) ligger själva läsningen i att man talat om det man läst. Samtalets 

karaktär beskrivs i sin tur vara viktigare än samtalet i sig. Författaren menar vidare att läraren 

i samband med boksamtal måste finna frågor som inte utgör ett hinder, utan istället är till 

hjälp. Varför? är enligt honom en fråga som aldrig bör ställas eftersom den är svår, näst intill 

omöjlig för barn att besvara. En fråga som denna sägs kunna resultera i att barnet ger upp och 

att glädjen i samtalet försvinner.  

 

Chambers (1985) gör gällande att barn många gånger instinktivt vill bearbeta den bok de tagit 

del av genom att exempelvis måla något eller spela upp en scen utifrån vad de känt. Öhman 

(2003) är av samma åsikt då hon menar att barn efter att ha lyssnat till en saga spontant brukar 

vilja återgestalta den på något sätt. Detta uttrycks på följande vis: ”För att intryck ska ge något 

avtryck måste det komma till uttryck” (Sid.158). Pedagogen bör därför enligt författaren 

erbjuda barnen möjligheter att gestalta och uttrycka i bild, form och handling, genom 
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dramalekar och skapande aktiviteter med anknytning till berättelsens tema. Förskolan ska 

enligt Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket) sträva efter att varje barn ”utvecklar sin 

skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98, Sid.13). 

Vygotskij (1995) gör gällande att skapandet har stor betydelse för barns utvecklingsprocess. 

Själv gör han liknelser mellan barns skapande och lek då han anser att det såväl i leken som i 

skapandet finns ett behov hos barnet att kreativt bearbeta upplevda intryck. Han menar vidare 

att leken kan ses som en upprepning av vad barnet iakttagit hos vuxna. I leken och det litterära 

skapandet får barnet enligt detta synsätt möjlighet att ge uttryck för sin fantasi och sina 

känslor. Vygotskij menar vidare att skapandet förekommer i samband med andra aktiviteter 

människan företar sig och att barnet ur ett pedagogiskt perspektiv behöver få stöd av 

omgivningen och möjligheter att vidga sina erfarenheter. Lärarens uppgift är enligt (Öhman 

2003) att ge barnen tillgång till inspirerande rekvisita, utklädningskläder och saker att 

använda sig av i sin bearbetning och gestaltning av sagan.  

 

Dramalek ger enligt Öhman (2003) unika möjligheter för barnen att själva väva in egna 

upplevelser och känslor i rollen. Samtal i grupp efter dramalek beskrivs som en möjlig metod 

för att synliggöra för barnen hur olika de kan uppfatta en och samma handling. Pedagogen 

kan genom val av tema i dramaleken, föra in just de aspekter hon vill att barnen ska få en 

fördjupad upplevelse av. Det kan till exempel handla om inlevelse i en roll, en känsla eller ett 

existentiellt dilemma. Med målet som utgångspunkt kan pedagogen fundera kring vilken 

utrustning som behövs, hur miljön ska vara utformad samt vilket stöd barnen kan tänkas 

behöva.  

 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (red. 2003) kan pedagogen börja med att låta 

barnen rita och berätta om boken innan den läses. På detta vis blir pedagogen medveten om 

vilka föreställningar barnen har om sagan. Öhman (2003) beskriver också bild som en möjlig 

form av bearbetning. Hon menar att pedagogen kan be barnen att spontant måla händelser ur 

berättelsen. Genom att måla något de minns från boken ger de uttryck för det de upplever som 

viktigt. Arbetet kan utvecklas vidare genom att barnen skapar figurer och scenarion av olika 

material. Ann-Christine Nilsson förskollärare vid en litteraturprofilerad förskola förklarar att 

barnens eget skapande av berättelser stimuleras genom att barnen själva får berätta utifrån 

bilderna. Pedagogen kan enligt henne också uppmuntra barnen att rita bilder till en muntlig 
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berättelse. Det är enligt henne viktigt att pedagogerna strävar efter att finna så många vägar 

som möjligt att närma sig boken och berättandet (Ekelund 2007).  

 

 

2.5 Föräldrars delaktighet i förskolans jämställdhetsarbete 

I denna avslutande del av forskningsbakgrunden diskuteras betydelsen av föräldrars 

delaktighet i förskolans jämställdhetsarbete. Forskarna ger förklaringar till varför 

föräldrasamverkan är viktig men synliggör samtidigt vilka eventuella problem och hinder som 

kan uppstå i samarbetet mellan pedagoger och föräldrar. Avslutningsvis ges förslag på hur 

arbetet praktiskt kan påbörjas och vidareutvecklas.  

 

2.5.1 Betydelse av föräldrasamverkan 

Birgerstam, Ekberg, Ericsson, Johansson och Larheden (Skolverket 1999) menar att det är 

mycket värt att jämställdhetsarbetet förankras hos föräldrarna och att pedagoger och föräldrar 

tillsammans kommer upp med en handlingsplan beträffande sin jämställdhetssträvan. Detta 

kräver enligt författarna en god kontakt med såväl mammor som pappor. En nära samverkan 

mellan förskola och hem beskrivs i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket) som en 

viktig del i det enskilda barnets lärande och utveckling. Förskolans arbete med barnen ska 

med anledning av detta ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vidare 

förklaras att föräldrarna ska ha möjlighet att påverka hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen. Föräldrars synpunkter gällande planering och genomförande av 

verksamheten ska beaktas. Kennedy (1999) ser det som betydelsefullt att få med föräldrarna i 

verksamheten så att de blir en naturlig samarbetspartner. Genom att bygga upp en bättre 

organisation kan föräldrar och pedagoger enligt henne gemensamt diskutera vad de vill med 

barnen. Lindström och Pennlert (2004) är av samma åsikt då de menar att föräldrars kunskap, 

engagemang och önskemål kan vara en tillgång i arbetet. Samverkan med föräldrar 

beträffande elevers personliga utveckling och lärande sägs vara betydelsefull. Dahlgren, 

Gustavsson, Mellgren och Olsson (1993:1999) anser att mycket av det som händer i förskola 

och skola leder till funderingar som barnen tar upp hemma. För att föräldrarna ska kunna 

relatera till barnets frågor behöver de enligt författarna ha kunskap om vad som händer i 

barnets vardagliga värld. Arbetet med barnen måste med anledning av detta ske i ett nära 

samspel med föräldrarna och aktiviteterna bör ha anknytning till barnets värld utanför skola 
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och förskola. Vidare förklaras att pedagogerna bör uppmuntra föräldrarnas intresse för barnets 

utveckling. Föräldrarna är enligt detta synsätt en resurs som bör utnyttjas som en del i 

förskolans strävan att skapa de bästa utvecklingsmöjligheterna för varje enskilt barn. 

 

Jonstoij och Tolgraven (2001) pekar på att ett samarbete mellan hemmet och förskolan ger 

barnen en större säkerhet och en större jämvikt. Föräldrasamverkan leder enligt dem till att ett 

kommunikationsnät skapas, något som i sin tur sägs medföra att båda parter får tillgång till 

sann och ömsesidig kunskap. Vidare sägs samarbetet resultera i ett gemensamt sökande efter 

metoder, innehåll och värderingar i en mer effektiv fostran. Författarna gör gällande att 

föräldrar har ett stort behov av och en stor önskan om att få räknas, höras, diskutera och 

reflektera över sina problem, inte minst när det gäller deras barns uppväxt och uppfostran. 

Kärrby, (1997) betonar betydelsen av föräldrasamverkan på följande vis: 
Familjen och barns kulturella bakgrund har stor betydelse för barns lärande och utveckling. 
Ingen pedagogisk verksamhet kan därmed anses ha en god pedagogisk kvalitet om den inte 
bedrivs i samarbete med barnens föräldrar. (Pramling Samuelsson och Sheridan 1999:134). 

 

 I SOU 2004:115 (Statens offentliga utredningar) framkommer att pedagogerna måste vara 

medvetna om att barnen kommer till förskolan från familjestrukturer som inte ser likadana ut. 

Föräldrarna beskrivs därför som en viktig komponent för att jämställdhetsarbetet ska få 

genomslag i barngruppen. För att jämställdhetsarbetet ska bli framgångsrikt måste föräldrarna 

enligt detta synsätt ha förståelse och acceptans beträffande förskolans genusbaserade 

jämställdhetsarbete. Föräldrars delaktighet sägs leda till att processen går snabbare och 

samtidigt blir mindre konfliktfylld.  

 

2.5.2 Tillvägagångssätt 

Kennedy (1999) tror att det finns ett mått av rädsla och osäkerhet i mötet med föräldrarna på 

förskolorna, både från pedagogernas och från föräldrarnas sida. Detta kan enligt henne hänga 

samman med att vi något felaktigt fått för oss att pedagogerna ska ersätta föräldrarna istället 

för att utgöra ett komplement. Hon menar vidare att det länge varit otydligt vilken roll 

pedagogerna ska spela gentemot barnen och föräldrarna – mamma eller pedagog? Genom att 

pedagogerna blir bättre på att berätta om verksamheten för föräldrarna, menar hon att 

osäkerheten blir mindre. Pedagogrollen måste enligt henne synliggöras. Lindström och 

Pennlert (2004) poängterar att föräldrarnas engagemang varierar beroende på exempelvis 

egna skolerfarenheter, social och kulturell tillhörighet samt ork. Kennedy (1999) förklarar i 
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sin tur att inte alla föräldrar har tid och möjlighet att delta i förskolans arbete i särskilt stor 

utsträckning . Eftersom allas livsvillkor ser olika ut är det enligt henne viktigt att pedagogerna 

ger alla föräldrar möjlighet att delta på det sätt som passar dem. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) betonar att föräldrarna lika lite som barnen är en enhetlig grupp. De har 

därför olika önskemål och förutsättningar att delta i verksamheten. Författarna förklarar att 

somliga föräldrar har möjlighet att engagera sig mer än andra och att förhållandena kan växla 

för varje förälder under olika perioder i livet. Det är därför enligt dem viktigt att pedagogerna 

möter varje förälder utifrån hans eller hennes intressen behov och förväntningar på 

verksamheten. De poängterar också att föräldrarna ska vara medvetna om sina möjligheter att 

delta i förskolans arbete men att de inte ska känna sig tvingade att göra det. Även om 

initiativet till samverkan med hemmet ligger på pedagogerna menar författarna att det inte 

innebär ett misslyckande om pedagogen inte får med sig föräldrarna i allt. De upplever istället 

att det viktigaste för många föräldrar är att deras barn har det bra och utvecklas i förskolan 

samt att de själva känner sig respekterade och har möjlighet att påverka.  

 

Föräldrarnas involvering i förskolans jämställdhetsarbete kan enligt Birgerstam m.fl. 

(Skolverket, 1999) introduceras genom ett samlande av kunskap beträffande förskolans 

aktuella förhållanden. Det insamlade materialet får sedan fungera som diskussionsunderlag i 

samband med föräldramöten. Viktigt är i detta sammanhang att ta vara på föräldrars 

reflektioner och förslag till förändring. Frågor kan ställas beträffande synen på förskolans 

jämställdhetsarbete. Tankar om hur föräldrarna kan bidra till arbetet bör enligt författarna 

lyftas. Därutöver kan frågor tas upp som behandlar tankar och idéer kring vad jämställdhet 

mellan könen egentligen innebär, hur könsrollerna förändrats över tid, vilka könsroller 

föräldrarna önskar sina pojkar och flickor, hur dagens flicka och pojke ska vara och så vidare. 

Lindström och Pennlert (2004) anser att pedagogerna bör lyfta frågor beträffande hur 

föräldrarnas förväntningar och önskemål tas tillvara och kommer till uttryck samt vad 

föräldrar kan påverka i verksamheten. Samverkan med föräldrar kring elevers lärande och 

personliga utveckling kräver enligt dem ömsesidig respekt. Dahlgren m.fl. (1999) menar att 

föräldrarna vid läsårets slut kan lämna synpunkter på verksamheten genom att besvara ett 

antal frågor gällande arbetssätt och innehåll. Birgerstam m.fl. (Skolverket 1999) gör gällande 

att föreläsare kan informera om likheter och skillnader i flickors och pojkars 

identitetsutveckling. Denna kunskap kan med fördel vidarebefordras till föräldrarna så att en 

diskussion blir möjlig beträffande vad detta kan innebära för förskolans praktiska verksamhet.  
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Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) förklarar att den dagliga samvaron och kontakten 

är minst lika viktig, om inte viktigare än de mer arrangerade mötena för samarbete. Utifrån en 

ömsesidig respekt kan pedagoger och föräldrar enligt författarna bygga upp en god relation, 

på vilken ett mer varaktigt och utvecklat samarbete kan vila. De poängterar att föräldrarna ska 

tas emot på ett sådant sätt att de känner sig välkomna och delaktiga i verksamheten. 

Fortlöpande utvecklingssamtal nämns som en förutsättning för att förtroende och 

ömsesidighet ska utvecklas i förhållandet mellan pedagog och förälder. Kennedy (1999) anser 

att pedagogerna ibland omedvetet ställer alltför höga krav på vad föräldrasamverkan 

egentligen ska innebära och att de snabbt vill få med föräldrarna i spännande pedagogiska 

diskussioner. Hon menar istället att den dagliga ”tamburkontakten” är grunden för allt 

samarbete. Vidare förklaras att pedagogerna kan använda sig av den pedagogiska 

dokumentationen i samarbetet med föräldrarna. Hon menar att föräldrarna då får möjlighet att 

ta del av det barnet gör på förskolan. Att pedagogerna visar sig vara nyfikna på och 

intresserade av barnen och de sätt på vilka de lär och utvecklas, är enligt henne viktigt. Då 

skapas menar hon, en nyfikenhet och en känsla av trygghet hos de flesta föräldrar. 

Dokumentationen sägs också möjliggöra för föräldrar att se sidor av sitt barn som kanske inte 

är synliga hemma. Dokumentationen kan enligt Kennedy (1999) också användas för att 

synliggöra föräldrars delaktighet. Hon tror då att pedagogerna kan finna många olika sätt på 

vilka föräldrarna kan finnas med i verksamheten 

 

3 Empiri  

Vår studie syftar till att undersöka hur rektorer, pedagoger och föräldrar tillsammans kan 

arbeta för att motverka traditionella könsroller/könsmönster och främja jämställdhet, med 

barnlitteraturen som redskap. Under empiridelen motiveras val av informanter och metod. 

Typen av metod beskrivs och de aspekter vi tagit hänsyn till i samband med valet av metod 

synliggörs. Avsnittet behandlar även företeelser som är av betydelse för genomförande av 

intervjuer och metodens begränsningar belyses. Vidare beskrivs genomförandet av 

intervjuerna och de etiska aspekter vi tagit hänsyn till.  

3.1 Val av informanter 

Undersökningen innefattar sju personer med olika koppling till förskolans värld. Två av dem 

är rektorer, tre är pedagoger och de återstående två är föräldrar till barn i förskolan. 

Informanterna som deltar i undersökningen är samtliga bosatta och verksamma i Blekinge. 
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Rektorerna representerar två skilda rektorsområden och pedagogerna tre skilda förskolor. 

Föräldrarna har i sin tur barn på två olika förskolor. De frågor vi vill ha svar på är hur 

rektorerna utifrån sitt uppdrag, ser på jämställdhetsarbetet på förskolan och hur de styr upp 

arbetet enligt riktlinjer i styrdokument och kursplan. Vidare är vi intresserade av hur 

föräldrarna ser på sin egen roll i förskolans jämställdhetsarbete, samt vilken syn de har på 

barnlitteraturen som redskap. Slutligen vill vi få en uppfattning om hur förskolans pedagoger 

ser på jämställdhetsarbetet, föräldrarnas medverkan och barnlitteraturen som redskap. 

Informanterna bekräftade via telefonsamtal och e-mail sitt deltagande i undersökningen. Plats 

för intervjuernas genomförande bestämdes då och informanterna delgavs information 

beträffande intervjuernas innehåll, tidslängd, användningsområde och genomförande.  

 

3.2 Val av metod 

I förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar ser vi det som en fördel att införskaffa 

information genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Enligt Denscombe (2000) innebär 

en semistrukturerad intervju att intervjuaren utgår från förberedda frågor men är flexibel på så 

vis att informanterna tillåts utveckla sina erfarenheter, tankar och idéer. Genom att 

intervjuaren är flexibel, kan svaren på frågorna också bli djupare och mer informationsrika. 

Denscombe anser att intervju som metod är bra så till vida att intervjuaren direkt kan 

kontrollera innehållet i svaren med informanten samtidigt som svarsfrekvensen är relativt hög. 

Intervjuerna sker mellan forskare och en informant, en så kallad personlig intervju 

(Denscombe, 2000). Fördelen med en personlig intervju till skillnad från en gruppintervju är 

enligt honom att den information som framkommer under intervjun kommer från en källa. En 

personlig intervju är också enklare att både arrangera och hantera. Gruppintervju kan däremot 

vara bra om forskarna vill få mer fylliga svar som diskuterats fram av informanterna i 

gruppen. Vi väljer istället att jämföra de enskilda informanternas svar med varandra, för att på 

så vis synliggöra likheter och skillnader i deras svar. 

 

För att informanterna enklare ska kunna förklara sina tankegångar ger vi informanterna 

möjlighet att exemplifiera med utgångspunkt i två av oss valda barnböcker. Dessa heter Beppe 

och Greta (Kulot, 2002) och Angelina ballerina får en lillasyster (Holabird, 2002) (se bilaga 

4:1). Tanken med detta är att informanterna lättare ska kunna förklara sina tankegångar 

genom att exemplifiera utifrån den valda barnlitteraturen. För att informanterna obehindrat 

ska kunna göra detta har vi valt att i förväg delge dem intervjufrågorna (se bilaga 1:1 – 3:3.) 

 27



På så vis minskar risken att informanterna får en fråga de upplever att de inte har svaret på. Vi 

anser att intervjufrågorna är av sådant slag att informanterna behöver få tid och möjlighet att 

reflektera över dem. Samtidigt tjänar undersökningen på att svaren från informanterna är 

ingående och utförliga till sin form. 

 

Olika faktorer påverkar hur lyckade intervjuerna blir och hur trovärdiga informanternas svar 

är. Det är med anledning av detta viktigt att som forskare vara medveten om dessa faktorer 

och den effekt de kan ha på metoden (Denscombe, 2000). Enligt författaren påverkas det 

insamlade materialet av forskarens personliga identitet. Det innebär i sin tur att informanten 

överväger sina svar beroende på vilken betydelse denne lägger i intervjuarens identitet och det 

ämne som behandlas. Det finns också en risk att informanten ger de svar som denne tror att 

intervjuaren förväntar sig. Denscombe (2000) betonar att negativa effekter av en intervju 

oftast sker när intervjun handlar om känsliga frågor och ämnen. Platsen för intervjun är också 

av betydelse och enligt honom bör den utföras i en lugn och avskild miljö utan störande 

moment. Viktigt är också att forskaren är väl förberedd inför intervjuerna med exempelvis 

frågor och utrustning för upptagning av informantens svar. 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Sex av intervjuerna dokumenteras med hjälp av fältanteckningar, medan den sjunde sänds till 

oss i skriftlig form via e-mail. För att informanterna i samband med intervjuerna ska känna sig 

bekväma i sin roll och för att dialogen ska flyta, agerar en av oss intervjuare medan den andre 

för anteckningar. Intervjuerna sker en avskild miljö och dokumenteras enbart med hjälp av 

fältanteckningar. Ljudupptagning med bandspelare hade varit enklare och är enligt 

Denscombe (2000) fördelaktigt då informanternas svar med denna metod blir permanenta och 

fullständiga. Nackdelen och anledningen till att vi valde bort ljudupptagning som metod, är att 

det är en tidskrävande process att lyssna av svaren och nedteckna dem i efterhand. 

Denscombe (2000) poängterar att ljudutskrifter tar mycket tid och menar vidare att ”Varje 

inspelad samtalstimme tar åtskilligt fler timmar att skriva ut” (Denscombe, 2000:153).  

 

Inför intervjuernas genomförande delades ett informationsbrev ut till samtliga informanter. I 

det informerar vi om vilka vi är och vilken typ av uppsats vi skriver. Vi ger också 

informanterna en kort inblick i undersökningen genom att formulera syfte. Studiens relevans 

synliggörs genom ett problematiserande av ämnesområdet och genom kopplingar till 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 och SOU2004:115 Statens offentliga utredningar. Vi 
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beskriver också studiens genomförande och motiverar val av informanter. Vidare poängteras 

att deltagandet i studien är frivilligt och att informanterna om de så önskar har möjlighet att 

avsäga sig detta utan ett angivande av orsak och utan vidare konsekvenser. Vi försäkrar också 

deltagarna anonymitet i undersökningen samtidigt som vi förklarar att innehållet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Detta innebär i sin tur att ingen annan än forskarna själva får ta del 

av materialet, annat än i den färdiga uppsatsen. Anonymitet uppnås genom att vi i uppsatsen 

använder oss av fingerade namn, både ifråga om informanter och förskolor.  

 

Eftersom fältanteckningar i samband med intervjuer sällan återger informanternas svar med 

exakt återgivna citat, ger vi informanterna möjlighet att godkänna vår skriftliga 

sammanställning av intervjusvaren. Detta sker genom att informanterna efter genomförd 

intervju får läsa igenom våra nedtecknade svar med möjlighet att påtala eventuella fel och 

brister. Den skriftliga sammanställningen godkännes alltså av informanterna innan den brukas 

i uppsatsen. Denscombe (2000) gör gällande att forskaren om möjligt bör delge den 

intervjuade utskriften, i syfte att kontrollera dess riktighet. Detta beskrivs som en första 

kontroll av riktigheten i data.  

3.4 Resultat  

Våra informanter är alla verksamma och/eller bosatta i samma kommun och de har fått 

fingerade namn. Rektorerna vilka vi kommer att kalla Anna och Berit är verksamma i skilda 

rektorsområden. De intervjuade pedagogerna benämns Cecilia, Doris och Ella och alla tre 

arbetar som förskollärare. Slutligen kommer vi att kalla ena föräldern för Frida och den andra 

föräldern för Gun. Deras barn är inskrivna på olika förskolor inom samma kommun. 

Intervjufrågor och svar kan läsas i bilaga 1:1–1:3 (rektorerna), 2:1–2:5 (pedagogerna) och 3:1 

– 3:3 (föräldrarna). 

3.4.1 Resultat - Rektorer 

Enligt Anna handlar jämställdhet om att varje människa ska bli sedd utifrån sina behov. Hon 

menar vidare att rättvist inte behöver betyda att alla människor har lika av allt. Berit anser att 

jämställdhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. Hon kopplar inte detta i första hand till kön, utan syftar istället på att alla 

människor ska ha samma förutsättningar. Anna definierar begreppet genus med kön. 

Begreppet handlar enligt henne om att människor ska bli betraktade utifrån sin person och inte 

utifrån sitt kön. Könsaspekten är dock svår att bortse från. Anna anser att man kan fråga sig 
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själv vad just det här barnet behöver, istället för vad just den här flickan behöver. Berit i sin 

tur, relaterar det sociala könet till begreppet genus. Vidare menar hon att det sociala könet 

formas under inverkan av samhällets och vuxnas förväntningar på respektive kön. Förr fanns 

en större åtskillnad mellan könen som nu har ”suddats ut” något. Dock anser hon att den 

fortfarande till viss del finns kvar.  

 

För att motverka stereotypa könsroller/könsmönster på förskolan genom användning av 

barnlitteratur, anser Anna att ett jämställdhetstänk först måste förankras hos pedagogerna 

själva. Det krävs kunskap och medvetenhet hos dem innan olika metoder börjar användas i 

jämställdhetsarbetet. Anna ser den arbetsgången som betydelsefull. Berit belyser vikten av att 

vi vuxna är goda förebilder för barnen och lever som vi lär, det vill säga att det vi förmedlar 

till barnen blir synligt i våra handlingar. Hon ser det som ett problem att det finns så få män i 

förskolan då barn formar sina uppfattningar utifrån vad de ser i sin omgivning. Vidare 

beskriver hon vikten av att pedagogerna funderar över vilka böcker förskolan tillhandahåller, 

samt att de tar hänsyn till barns tankar och funderingar beträffande bokval. En medvetenhet 

måste enligt henne finnas hos pedagogerna. Hon problematiserar kring hur vissa böcker kan 

ses som ”skatter” vilka barnen bör få ta del av, men att dessa kanske ger uttryck för 

traditionella könsroller/könsmönster. Inom Annas rektorsområde arbetar man aktivt med 

genusfrågor genom ett användande av lekar och övningar ur litteratur. Jämställdhetsfrågor 

diskuteras enligt henne också på personalmöten och genom litteraturbearbetning. 

Pedagogerna reflekterar också kring hur de bemöter såväl vuxna som barn i olika situationer. 

Anna förklarar samtidigt att man ibland säger saker utan att tänka sig för: ”grodor hoppar 

dagligen ur våra munnar. Men upptäcker vi grodorna… det kanske vi inte tänkte så mycket på 

tidigare”. För att en utveckling av arbetet gällande genusfrågor ska ske, poängterar Anna 

vikten av att varje individ tillgodogör sig ett genustänkande för att agera jämställt. Berit 

förklarar att varje förskola inom hennes rektorsområde har eller ska ha ett 

jämställdhetsombud. Arbetet med och diskussionen kring jämställdhetsfrågor går emellertid i 

vågor. För att uppmärksamma om/hur pedagoger behandlar pojkar och flickor olika, anser 

Berit att filmning av pedagoger och barn är en bra metod. Hon menar vidare att vi vuxna ofta 

tror oss agera på ett visst sätt, men att detta inte alltid stämmer. Därför kan det enligt henne 

vara bra om pedagogen får se sig själv agera i olika situationer. Hon nämner också 

bokombudens betydelse och menar att det finns speciella bokväskor som kan användas för att 

lägga fokus på olika ämnen eller områden. Hon tar dessutom upp betydelsen av att 

pedagogerna ställer återkommande frågor i samband med exempelvis personalmöten. Värt att 
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diskutera kan till exempel vara hur pedagogerna agerar i olika situationer under dagen. Ett 

första utvecklingssteg i arbetet med jämställdhetsfrågor kopplade till barnlitteratur kan enligt 

Berit vara att kritiskt granska böckerna.  

 

På frågan huruvida föräldrarna är delaktiga i jämställdhetsarbetet på förskolorna i Annas 

rektorsområde, förklarar hon att det först måste till ett medvetet förhållningssätt hos 

verksamma inom förskolan. Det är enligt henne en nödvändighet innan föräldrarna involveras 

i jämställdhetsarbetet. Hon menar att det först är då som pedagogerna kan synliggöra sitt 

jämställdhetsarbete på förskolan. Föräldrarna sägs vara delaktiga på så vis att de läser 

förskolans utvärderingar och dokumentationer. Anna ser positivt på att involvera föräldrarna i 

förskolans arbete och menar att detta bidrar till att stärka förskolepersonalens positioner. 

Föräldrarna inom Berits rektorsområde är i nuläget inte delaktiga i förskolans 

jämställdhetsarbete. Förskolorna anordnar emellanåt speciella aktivitetsdagar eller 

pysseldagar i vilka föräldrarna deltar. Hon skulle dock önska att föräldrarna involverades mer 

i arbetet och hon betonar att föräldrasamverkan är en viktig del i förskolans arbete. Förskolans 

personal kan enligt henne inte göra allt på egen hand, mycket måste också komma hemifrån. 

Berit ser föreläsningar som en utvecklingsmöjlighet, där såväl pedagoger som föräldrar är 

delaktiga. Hon beskriver vidare att de kan vara en god utgångspunkt för vidare samtal och 

diskussioner. Hon upplever att föräldrar ofta har en positiv inställning till ett aktivt samarbete 

med förskolan. 

 

Jämställdhet behöver enligt Anna bli ett begrepp som fokuserar på människan, inte enbart på 

manligt och kvinnligt. Som hon påpekat tidigare är det nödvändigt innan yrkesverksamma på 

förskolan utvecklar ett samarbete med föräldrarna – ett samarbete där målet är att motverka 

traditionella könsroller/könsmönster med barnlitteraturen som redskap. Som förutsättning för 

att arbetet ska kunna utvecklas vidare, anser Berit att förskolepersonal först behöver diskutera 

användandet av barnböcker. Samtidigt måste pedagogerna enlig henne vara goda förebilder 

och fundera över vad de förmedlar till barnen. Hon tillägger att förskolepersonal kanske inte 

alltid reflekterar kring sitt eget agerande i tillräcklig utsträckning. Pedagogerna måste enligt 

henne veta syftet med användandet av dokumentation och på vilket sätt det synliggör barns 

lärande. Att som pedagog vilja och våga dokumentera med videokamera är viktigt och 

lärorikt. Berit menar avslutningsvis att det är då vi ser konsekvenserna av vuxnas agerande 
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3.4.2 Resultat Pedagoger 

Begreppet jämställdhet innebär för Cecilia att alla ska ha samma möjligheter trots att vi är 

olika. Alla ska enligt henne ha möjlighet att prova på olika saker. För Doris handlar 

jämställdhet om att alla oavsett kön, religion och sexuell läggning ska ha samma möjligheter 

och skyldigheter. Vidare förklaras att jämställdhet inte ska blandas ihop med kön, något som 

istället sägs handla om tillhörighet. Ella ger begreppet jämställdhet betydelsen att alla ska 

behandlas lika oavsett kön och kulturell bakgrund, samt att alla ska anses lika mycket värda. 

För Cecilia är begreppet genus detsamma som kön, det vill säga pojke eller flicka. Doris 

förklarar att ordet genus är detsamma som könstillhörighet. För Ella är genus detsamma som 

kön, manligt och kvinnligt.  

 

På Cecilias förskola används barnlitteraturen, dock inte i jämställdhetsarbetet. För tillfället 

används den som en del i förskolans arbete, i syfte att minska antalet konflikter och öka den 

empatiska förmågan i barngruppen. Cecilia anser att barnlitteraturen kan vara ett bra redskap i 

samband med bearbetningen av olika frågor eller problem. En av fördelarna med bearbetning 

av litteraturen är enligt henne att barnen ges möjlighet att träda in i en annan roll. Detta menar 

Cecilia ger goda möjligheter till identifikation. Doris förklarar att barnlitteraturen används på 

förskolan i olika syften. Enligt Ella används barnlitteraturen av olika anledningar på 

förskolan. Böcker kan som hon ser det, användas i starten av ett nytt tema eller i syfte att 

synliggöra olika traditioner. Hon gör också gällande att barnlitteraturen kan användas för att 

uppmärksamma barns intressen. Slutligen anser hon att böcker även har positiva effekter på 

språkutvecklingen och att de är utmärkta redskap i pedagogens strävan att synliggöra olika 

begrepp. På frågan hur barnlitteraturen kan bearbetas förklarar Cecilia att ett samtal kan 

inledas utifrån bokens handling efter det att boken lästs. Syftet med läsningen sägs i sin tur 

variera och kan enligt Cecilia enbart handla om att barn och pedagog ska få en mysig stund 

tillsammans. Doris nämner samtalet som en form av bearbetning och menar att pedagogen i 

samtalet kan ställa frågor till barnet och be dem återberätta. Ytterligare en metod sägs vara 

dramatisering av bokens innehåll. Hon påpekar att det säkerligen finns fler metoder för 

bearbetning av barnlitteraturen, men att det är dessa hon främst kommer att tänka på. Enligt 

Ella kan bearbetningen av barnlitteraturen ske genom att barnen får rita eller dramatisera 

något ur boken. Detta beskrivs vara olika sätt för barnen att uttrycka tankar och känslor. 

Pedagogerna bearbetar också innehållet genom användandet av sagopåsar.  
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På frågan huruvida förskolan aktivt arbetar med genusfrågor utifrån litteraturen menar Cecilia 

att så inte är fallet. Hon förklarar däremot att det på sistone uppstått diskussioner bland barnen 

på förskolan beträffande tjej – och kill-färger. På Doris förskola brukar pedagogerna prata om 

könsroller utifrån sagor. Samtalet kan till exempel handla om vem som utför vilka sysslor i 

hemmet. De didaktiska frågorna vad? Hur? Varför? sägs fungera som en hjälp för att föra 

diskussionen framåt. Doris förklarar att diskussionen också kan handla om vad som 

egentligen ska avgöra uppdelningen av sysslor i hemmet. Hon påpekar att barn har rätt till sin 

könstillhörighet och att pojkar ska ha möjlighet att vara pojkar, precis som flickor ska ha 

möjlighet att vara flickor. Enligt henne är det mer accepterat att tjejer gör pojkaktiga saker än 

att pojkar gör flickaktiga saker. Ella förklarar att pedagogerna inte i nuläget använder 

barnlitteraturen som utgångspunkt för jämställdhetsarbetet. Hon poängterar dock att det på 

förskolan finns en jämställdhetspilot som kommer med förslag och tips på relevant litteratur 

och olika övningar. Genom att reflektera över jämställdhetsfrågor får pedagogerna enligt 

henne upp ögonen för om/hur de bemöter flickor och pojkar olika. 

 

På frågan hur jämställdhetsarbetet skulle kunna utvecklas vidare förklarar Cecilia att det är 

betydelsefullt att pedagogen är medveten om sitt förhållningssätt till barnen. Vid ett tillfälle 

berättades en piratsaga på förskolan, vilket i sin tur ledde till en diskussion kring flickpirater. 

Diskussionen resulterade i en ny saga där traditionella könsroller ifrågasattes. Enligt Doris är 

det svårt att svara på hur arbetet skulle kunna utvecklas vidare. Hon menar att det är viktigt att 

personalen är medveten och kontinuerligt diskuterar jämställdhetsfrågor. Vidare poängteras 

att tankar beträffande bemötandet av barnen har uppmärksammats mer på senare år, men att 

gamla spår sitter i. Hon anser inte heller att detta är något som går att förändra över en natt, 

utan att det kan komma att ta generationer. Ella gör gällande att jämställdhetsarbetet är viktigt 

och att pedagogerna behöver utveckla en medvetenhet beträffande sitt bemötande av barnen. 

Dock anser hon sig inte ha något behov av att utveckla arbetet vidare. Enligt henne har det 

handlat mycket om genus sedan ett tag tillbaka. Hon menar också att det ibland kan gå till 

överdrift, exempelvis om målet är att pojkar och flickor ska leka med samma saker. Det är 

inte jämställdhet för henne. Hon menar istället att barnen ska, ha möjlighet att välja och inte 

se det som ett tvång.  

 

Föräldrars delaktighet i jämställdhetsarbetet har inte diskuterats på Cecilias förskola och 

förekommer därför inte. Doris förklarar att föräldrarna inte är delaktiga i jämställdhetsarbetet, 

då pedagogerna inte funnit några bra vägar för detta. Frågan har dock kommit upp till 
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diskussion. Hon menar att man skulle kunna börja med att informera föräldrarna om arbetet 

på ett föräldramöte. Föreläsningar som mynnar ut i diskussioner i smågrupper, nämns som 

ytterligare ett sätt. På Ellas förskola är föräldrarna inte delaktiga i jämställdhetsarbetet, men 

de ser genom styrdokument och grovplaneringar att förskolan arbetar med dessa frågor. 

Föräldrarna är enligt henne positiva till förskolan och det arbete som utförs där, men har 

sällan ett behov av att själva vara involverade. Cecilia har en positiv syn på föräldrars 

delaktighet i förskolan, men betonar att pedagoger måste acceptera det faktum att inte alla 

föräldrar delar engagemanget. Det är enligt henne betydelsefullt att pedagogerna försöker 

synliggöra för föräldrarna att samarbetet får positiva följder för det egna barnet. Doris ser 

föräldrars delaktighet i jämställdhetsarbetet som något positivt, men poängterar samtidigt att 

det är pedagogerna som ansvarar för förskolans innehåll. Hon menar att de är en betydelsefull 

del i pedagogers professionella yrkesroll, pedagoger är ”proffs på sitt område.” Ella 

uppskattar att föräldrar engagerar sig, men säger samtidigt att de inte får ta över arbetet helt. 

Hon nämner också att konflikter kan uppstå om alla föräldrar samtidigt ska vara delaktiga i 

arbetet. En rak och öppen diskussion föräldrar och pedagoger emellan beskrivs som viktig.  

 

Cecilia anser att traditionella könsroller/könsmönster är tydliga i de båda böcker hon läst före 

intervjun. De är enligt henne mest tydliga om man ser till hur figurerna är klädda och till de 

färger de bär eller omger sig med. I Beppe och Greta (2001) uppmärksammar hon en vilja till 

förändring av de traditionella könsrollerna. Cecilia anser att boken Angelina Ballerina får en 

lillasyster (2002) ger uttryck för traditionella könsroller/könsmönster bland annat genom att 

pappan tar hjälp av Angelina när han utför de sysslor mamman annars ansvarar för. Vidare 

nämns det faktum att Angelina dansar balett, en aktivitet som enligt Cecilia är typiskt tjejig. 

Doris anser inte att könsrollerna/könsmönsterna är särskilt tydliga i de båda böckerna. 

Kläderna är enligt henne det som är mest utmärkande i Beppe och Greta (2002), då Beppe har 

en slängkappa med raketer på och Greta en rosett i håret. Hon gör gällande att det är lättare att 

urskilja traditionella könsmönster/könsroller i böcker som skildrar forna tider. Ella anser inte 

att de båda böckerna skildrar traditionella könsroller/könsmönster i särkilt stor utsträckning, 

utan menar att de känns ganska moderna. Könsrollerna är enligt henne nedtonade i dessa 

böcker, till skillnad från i många gamla böcker.  

 

Cecilia är tveksam till att ett samarbete med föräldrarna gällande jämställdhet, kan ta sin 

utgångspunkt i barnlitteraturen. Hon menar att pedagogerna i första hand behöver utveckla en 

medvetenhet kring hur de förhåller sig till barnen. Videofilmning nämns som en möjlig metod 
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för att åstadkomma detta. Om barnlitteraturen skulle vara utgångspunkt för arbetet kan 

pedagogen enligt Cecilia ställa frågor till barnen utifrån en vald bok. Frågorna sägs kunna 

handla om barnens familjer och om vem som gör vad i hemmet. På så vis menar hon att man 

kan synliggöra att könet inte behöver avgöra vem som gör vad. Beträffande leken upplever 

hon att flickor gärna leker pojklekar men att pojkar inte så gärna leker flicklekar. Doris anser 

att pedagogerna kan välja barnlitteratur som inbjuder till samtal kring jämställdhetsfrågor. 

Ella gör gällande att man genom att arbeta tematiskt kan fördjupa sig i olika ämnen och 

”ställa saker på sin spets”. I grund och botten handlar det enligt henne om att stärka barnets 

självkänsla. Då vågar barnet ta plats oavsett om det är en flicka eller pojke. Hon menar att 

Pedagoger bör en vara goda förebilder och bemöta varandra på ett bra sätt, då barn tar efter 

vuxnas beteenden. Avslutningsvis vill Doris tillägga att genus- och jämställdhetsfrågor är 

viktiga att diskutera men att det även är av betydelse att de olika begreppen förtydligas och 

åtskiljs.  

3.4.3 Resultat - Föräldrar 

Ordet jämställdhet definierar Frida med att alla människor ska ha samma rättigheter och 

skyldigheter samt att alla ska behandlas lika. För Gun innebär begreppet jämställdhet att 

pojkar och flickor ska behandlas lika och att de ska ha samma förutsättningar beträffande lön, 

utbildning och så vidare. Begreppet genus, motsvarar kön för Frida och handlar om vad som 

är maskulint och feminint. Hon förknippar dessutom ordet genus med svensk grammatik. Gun 

menar att begreppet genus är detsamma som kön, alltså pojke och flicka. 

 
Eftersom Fridas barn älskar att lyssna på sagor, använder de barnlitteratur mycket. Frida 

brukar dock inte samtala om bokens handling efter att hon läst en bok med sitt barn. Hon 

menar att det är svårt då barnet är litet. Frida har istället uppmärksammat att hennes barn 

brukar leka utifrån de sagor som lästs. Som exempel, beskriver Frida att hennes barn ofta 

leker med sina bondgårdsdjur efter att de läst boken som handlar om Mamma mu och Kråkan. 

Leken tar då sin utgångspunkt i bokens handling. Även hemma hos Gun läses mycket 

barnlitteratur. Vidare berättar hon att böckerna de läser är av varierande slag. Ofta läser de det 

som barnet/barnen efterfrågar. Hon förklarar att de hemma samtalar om böckerna ibland men 

inte alltid. Enligt Gun beror det på vilken typ av bok de läst och vilket barn hon läst 

tillsammans med. På frågan huruvida Frida kritiskt granskar de böcker hennes barn har 

tillgång till, beträffande genus, förklarar hon att hon inte brukar göra det just utifrån den 

aspekten. Vidare menar Frida att en genusgranskning från och med nu kan komma att ske då 
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hon i samband med intervjun blivit uppmärksammad på ämnet. Inte heller Gun granskar de 

böcker som finns i hemmet med avseende på genus. Hon tycker istället att själva 

läsupplevelsen är det viktiga. 

 

Gällande de båda barnböcker Frida och Gun läst och granskat inför intervjun har Frida lagt 

märke till traditionella könsroller/könsmönster. Speciellt i boken om Beppe och Greta (Kulot 

2002), där hon upplever att det finns mycket tydliga roller. I den andra boken (Angelina 

Ballerina får en lillasyster (Holabird 2002) är könsroller och könsmönster inte lika tydliga. 

Frida förklarar; att då mamman i handlingen inte klarar av att utföra sina ”traditionella 

uppgifter”, tvingas pappan istället att ta hand om dem. Dottern (Angelina) i familjen tycker 

dock inte att det blir riktigt bra. Gun upplever också att könsrollerna/könsmönsterna är 

traditionella i stor utsträckning i de båda barnböckerna. Hon ger som ett exempel att mamman 

i handlingen, städar och diskar. Pappan i handlingen åker i sin tur motorcykel och är dessutom 

väldigt tillåtande när något händer (Kulot 2002). Exempel på traditionella synsätt i (Holabird 

2002) är enligt Gun att Angelina dansar balett, vilket är en typisk tjejaktivitet. Ser man på 

doktorn i handlingen är denne av manligt kön och Angelinas morfar får rycka in för att laga 

den trasiga ballerinan. De båda böckerna skulle enligt Frida kunna bearbetas på förskolan 

beträffande jämställdhetsarbetet på så vis, att ett samtal förs med barnen efter att böckerna 

lästs. Hon gav som exempel att man kan titta närmare på att/hur pappan utför de uppgifter 

som enligt samhällets traditionella syn, anses vara kvinnliga (Holabird 2002). Enligt Gun 

skulle boken om Beppe och Greta (Kulot 2002) kunna användas som diskussionsunderlag, för 

exempelvis frågor som handlar om vem som gör vad hemma.  

 

Frida ställer sig tveksam till ett samarbete mellan pedagoger på förskolan och föräldrar då hon 

inte vet hur detta skulle gå till. Hon ser i alla fall positivt på det om ett bra förslag skulle 

komma på tal. Gun anser att en öppen diskussion mellan föräldrar och pedagoger är värdefull 

och menar att hon pratar om det med pedagogerna emellanåt. Hon vet också att pedagogerna 

lyssnat på föreläsningar som behandlat just jämställdhetsfrågor. Vidare förklarar Gun att 

jämställdhetsarbetet måste utvecklas över tid och att det är svårt att ändra invanda beteenden. 

Problematiken ligger i huruvida kön är biologiskt eller ett resultat av miljö och uppfostran. 

Enligt henne har båda dessa aspekter betydelse för barns skapande och tillägnande av kön. 

Både Frida och Gun delar samma tanke kring hur man på förskolan skulle kunna genomföra 

arbetet med barnlitteratur som redskap. De anser att en möjlig metod är att föra ett samtal med 

barnen efter att boken lästs. Gun ser det som relevant för vår undersökning att tyngdpunkten i 
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jämställdhetsarbetet ska ligga på hur man som vuxen beter sig mot barnen i olika typer av 

vardagliga situationer. Vad barn läser eller vilka leksaker de väljer att leka med är enligt 

henne irrelevant 

4 Analys och diskussion 

I denna del analyseras resultatet som sedan kopplas sedan till de teorier som presenterats i 

forskningsbakgrunden. Här diskuteras bland annat informanternas något olika syn på 

begreppen jämställdhet och genus. En problematisering av begreppens definition görs genom 

koppling till olika författare. Vidare resonerar författare och informanter kring omgivningens 

betydelse för barns skapande och tillägnande av kön samt kring betydelsen av vuxnas 

förhållningssätt gentemot barn. Tankar kring könsmönster/könsroller i barnlitteraturen 

presenteras, så även synen på föräldrars delaktighet i förskolans jämställdhetsarbete. 

Eventuella problem som kan uppstå i samarbetet mellan pedagoger och föräldrar synliggörs 

och informanternas tankar kring jämställdhetsarbetets genomförande presenteras. 

4.1 Analys  

Syftet med vårt arbete är kortfattat hur man kan använda barnlitteratur som ett redskap i 

jämställdhetsarbetet i förskolan. Vi intervjuade rektorer, pedagoger och föräldrar för att dels 

få reda på hur de olika grupperna definierar begreppen genus och jämställdhet, dels för att få 

vetskap om hur dessa begrepp används konkret i verksamheten. Dessutom ville vi veta om det 

fanns någon föräldrasamverkan kring detta ämne och eventuellt om det fanns tankar om hur 

man skulle kunna arbeta med jämställdhetsfrågor i förskolan. 

 
Tidigare i vårt arbete har vi redovisat de tre olika grupperna; rektorer, pedagoger och föräldrar 

var för sig, och nu gör vi en gemensam analys av de olika gruppernas intervjuresultat. 

Gemensamt för alla tre grupperna är att de uttrycker en positiv inställning till 

jämställdhetsfrågor, och att de anser att ämnet är viktigt att lyfta fram och aktualisera. 

  

Rektorerna är medvetna och verkar ha god insikt i vad läroplanen förordar men verkar bara ha 

påbörjat jämställdhetsarbetet. Det är tydligt att de förstår syftet, men vi kan ana att det kanske 

inte är helt lätt att få all personal med i arbetet.  Särskilt svårt verkar det vara om det inte finns 

en konkret plan för hur målet ska uppnås. Rektorerna betonar vikten av arbetet med 

jämställdhet men är inte på det klara med hur målet ska realiseras i praktiken. Positivt är att de 

har goda ambitioner på sikt. Föräldrar såväl som pedagoger och rektorer anser att kunskapen 

 37



om jämställdhetsbegreppen måste bli större, samt att var och en måste se över sitt eget 

förhållningssätt. En av rektorerna föreslår i sin tur gemensamma föreläsningar som en möjlig 

väg för att delge alla samma information. På så vis får alla samma definitioner av 

jämställdhetsbegreppen och en gemensam plattform att stå på, vilket beskrivs som 

betydelsefullt. En förälder anser det vara viktigt med god kommunikation och samstämmighet 

mellan pedagoger och föräldrar för att undvika missförstånd. Vidare menar hon att problemet 

i det hela kan vara olika synsätt på kön. Är kön biologiskt eller är det ett resultat av miljö och 

uppfostran?  

 
Rektorerna har mer teori på fötterna i förhållande till pedagogerna och ett mer utvecklat tänk 

beträffande jämställdhetsarbetet. De hade också en mer positiv syn på föräldrarnas delaktighet 

i jämställdhetsarbetet om man jämför med föräldrarna och pedagogerna som var mer 

tveksamma. Vi funderar kring vad detta kan bero på. Dels tror vi att rektorerna besitter mer 

teoretisk kunskap i ämnet och därför lättare ser möjligheterna. Å andra sidan saknar 

rektorerna insyn i arbetet och kan därför ha svårt att se eventuella problem i praktiken. Av 

underökningen framkommer att det finns en rädsla bland pedagogerna beträffande stora 

förändringsarbeten som bland annat innebär ett tillägnande av ny kunskap och ett nytt 

tankesätt. Det är också tydligt att pedagogerna känner oro inför att involvera föräldrarna då 

detta kan leda till att pedagogernas professionalitet går förlorad och att yrkesrollen ifrågasätts. 

Vi undrar; behövs detta revirtänkande? Är risken egentligen så stor att föräldrarna ”tar över” 

arbetet och var kommer denna rädsla ifrån? Denna inställning kan nog ha en viss påverkan på 

föräldrarna som inte gärna vill tränga sig på i verksamheten. Förslag från pedagogerna 

gällande ett samarbete tycks vara en förutsättning för att föräldrarna ska bli delaktiga. 

Pedagogerna är i sin tur rädda att förlora sin särställning och inbjuder därför inte föräldrarna 

till delaktighet. Därmed bildas en ond cirkel, där ingen tar initiativ till ett utvecklat samarbete. 

En annan intressant aspekt är att det finns en ängslan över att jämställdhetsarbetet ska gå till 

överdrift och att pojkar ska få flickaktiga egenskaper och vice versa. Vi kan inte låta bli att 

undra vad denna rädsla bottnar i.    

 

Beträffande barnlitteraturen ses läsupplevelsen som viktigast men böcker kan också fungera 

som ett redskap i ett mer målinriktat arbetet såsom jämställdhetsarbetet. Det har dock 

framkommit att kunskap och medvetenhet beträffande dessa frågor krävs innan arbetet kan 

genomföras i praktiken. Ett väl genomtänkt arbetssätt med tydliga mål och syften måste till i 

första hand.  
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4.2 Diskussion  

4.2.1 Jämställdhet och Genus 

Informanterna definierar jämställdhet med att barn oavsett kön ska ha samma möjligheter, 

rättigheter, skyldigheter och behandlas lika. Rektor Anna poängterar att jämställdhet även 

handlar om att se utifrån varje individs behov. Ett likatänkande innebär inte att allt är rättvist 

för alla. Rektor Berit tillägger att alla oavsett kön dessutom ska ha samma förutsättningar. 

Vidare anser pedagog Cecilia att barns olikheter inte ska inkräkta på deras möjligheter att 

prova på olika saker. Hedlin (2006) stödjer samtligas definition och menar vidare att 

jämställdhet dessutom handlar om förhållandet mellan respektive kön. Enligt läroplanen för 

förskolan Lpfö98 (Skolverket) ska förskolan hålla dessa värden levande för barnen. Pedagoger 

i förskolan ska också planera och utforma verksamheten så att individers frihet och integritet 

inte kränks, i enlighet med vårt samhälles demokratiska värderingar.  

 

Jämställdhetsdiskussionen är enligt oss intressant beträffande huruvida pedagoger i förskolan 

lever upp till de riktlinjer som enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket) ska följas. 

Likaså om föräldrar medvetet agerar jämställt gentemot sitt/sina barn. Lever vi vuxna som vi 

lär och så som vi tror oss vara goda förebilder? Det med tanke på att barn enligt pedagogen 

Birgitta Fagrell (2005) i tidig ålder utvecklar en medvetenhet om det kvinnliga och manliga 

könets olikheter.  Vidare menar Kåreland (2005) att föreställningar gällande genus påverkar 

barn redan i förskoleåren.   

 

Rektor Berit anser att barnets sociala kön formas av samhällets och vuxnas förväntningar 

beträffande genus. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) är av samma åsikt men poängterar 

dessutom att formandet av kön inte alltid sker medvetet. Enligt oss blir därmed tillägnandet av 

kön inte lätt att utreda. Detta eftersom människan som Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) 

påstår, vill leva upp till de roller som förväntas av en. Rektor Anna anser att det är viktigt att 

man ser utifrån varje individ och inte utifrån dess kön, ett påstående som vi delar. Rektor 

Anna nämner också att genus som begrepp är en process som pågår inom varje individ i 

dagens samhälle. Förmodligen är det så men ändå ser vi att det finns stora skillnader 

beträffande hur pass medvetna människor är om genusfrågan och vilka konsekvenser det kan 

medföra. Därför kan det kanske vara en god ide att resonera kring begreppen genus och 

jämställdhet så som pedagog Doris gör.  Hon anser att vi inte ska blanda ihop de båda 

begreppen eftersom genus innebär könstillhörighet och jämställdhet handlar om mänskors lika 
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villkor, samma rättigheter, samma skyldigheter samt samma möjligheter. Risken enligt Doris 

finns att de båda begreppen ”slätar ut varandra”. Hon förtydligar att det är viktigt att barnen 

ska ha rätt till sin könstillhörighet vilket annars kan leda till identitetsproblem för barnen när 

de växer upp.  

 

Alla informanter valde att benämna genus för kön. Cecilia har en mer biologiskt inriktad syn 

på begreppet då hon menar att genus är vilket kön man består av, något som Hedlin (2006) 

förtydligar med att det finns de som hävdar att könet enbart är biologiskt. Detta i sin tur anses 

då avgöra hur en pojke respektive flicka är och blir. Rektor Berit riktar fokus mer åt att könet 

är socialt tillägnat vilket stöds av Elvin-Nowak och Thomsson (2003) påstående att forskning 

av begreppet genus handlar om något som människan gör och alltså inte något som 

människan är. Informanternas definition av begreppet genus anser vi är intressant eftersom vi 

genom vår undersökning och litteraturstudie uppmärksammat att kön oftast uppfattas som 

något man är, samtidigt som det finns en syn på kön som antyder att barn könssocialiseras. 

Tänkvärt är även Hedlins (2006) påstående att undersökningar visar motsägelser, gällande de 

människor vilka är övertygade om att könet enbart är biologiskt tillägnat. Samtidigt visar 

samma personer rädsla för att jämställdhetsarbete i förskolan kommer att leda till att deras 

barn omvandlas till homosexuella. Vi såväl som vissa av våra informanter, upplever dessutom 

att föräldrar reagerar starkare då pojkar beter sig flickigt och eller leker flickiga lekar, vilket 

Bjerrum-Nielsen (1991) menar, att det finns undersökningar som belyser. 

 

Rektor Berit nämner att hon tycker att könsroller var tydligare förr i tiden, men att det 

fortfarande till viss del finns kvar. Vidare påstår rektor Anna att könsaspekten ur ett 

samhällsperspektiv kan vara svår att bortse ifrån. Därmed anser vi att det är mycket viktigt att 

lyfta problemen beträffande jämställdhets- och genusfrågor, såväl i arbetslag som med 

föräldrar. Det anser vi eftersom familj och förskola enligt Kåreland (2005) spelar stor 

betydelse i barns identitetsutveckling, där könsidentiteten är en grundläggande kompetens. En 

annan punkt som rektor Anna belyser är enligt oss av betydelse att ta med sig i mötet med 

barn. Hon menar att man som vuxen måste fråga sig själv vilka behov barnet har och då ska 

inte könsaspekten begränsa eller påverka resonemanget. Vi lutar oss på det sociokulturella 

perspektivet som enligt Säljö (2005) framhåller att utveckling av kunskaper och färdigheter 

sker mellan individer i samhället. Då påstår vi att kommunikation, reflektion och diskussion 

är viktiga aspekter att arbeta med i förskolans strävan mot ett jämställt samhälle. 
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4.2.2 Könsroller och könsmönster i barnlitteraturen 

Inför intervjuerna får pedagogerna och föräldrarna läsa två av oss utvalda barnböcker. Vi 

valde två böcker som vi anser speglar traditionella könsroller/könsmönster då vi ville 

undersöka till vilken grad informanterna uppfattar dessa, samt hur böckerna skulle kunna 

nyttjas i jämställdhetsarbetet. I efterhand har vi förstått att undersökningen eventuellt kunnat 

tjäna på att vi även använt böcker som synliggör otraditionella könsroller/könsmönster. På 

detta vis hade vi också fått ta del av tankar beträffande användandet av dessa böcker i 

jämställdhetsarbetet, vilket hade resulterat i ett större underlag. 

 
Enligt Tallberg-Broman (2002) speglas genus och genusgränser tydligt ur ett historiskt 

perspektiv gällande förskola och skola. De syftar då till innehåll, mål, skol- och barnböcker, 

sånger och verser som förekommit i verksamheten. Ekelund (2007) poängterar att vuxna ofta 

ser betydelsen i sin roll som förmedlare av kunskap. Barnen kanske dock inte delar samma 

åsikt om vad som ska behandlas och Ekelund (2007) menar att pedagogens roll som 

medberättare i samspel med barnet många gånger kan vara tillräckligt. Vi anser därför att det 

är av betydelse att som pedagog vara lyhörd för barnens tankar och viljor. Det är också viktigt 

att föra samtal med dem och inta den roll som Ekelund menar, att fungera som medberättare.  

Även rektor Berit poängterar att pedagogerna ska ta hänsyn till barns tankar och funderingar 

beträffande bokval. Hon menar också att pedagogerna måste fundera på vilka böcker som 

finns tillgängliga i förskolan. Även då vissa barnböcker framställer traditionella 

könsroller/könsmönster, ser hon dem som ”skatter” som barnen bör få ta del av. Vi delar det 

påståendet med rektor Berit och ser samtidigt att böcker som hon menar är ”skatter”, skulle 

kunna användas som bra diskussionsunderlag med barngruppen. Det kan vara en fördel att 

använda böcker som tydligt speglar tydliga könsroller/könsmönster för att lättare kunna göra 

jämförelser och ställa frågor till barnen.  

 

Vi samtycker med Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991), som anser att kvinnliga och manliga 

normer går att påverka och förändra. De menar att vuxna måste upplysa barn på historiska 

förändringar i samhället för att ge barnen möjlighet till att öka sin medvetenhet om den 

historiska utvecklingen och människans roll i den.  Vi anser därmed att barnlitteraturen kan 

vara ett utmärkt redskap för att erbjuda barnen upplevelser, kontraster och som 

samtalsunderlag. Våra tankar stöds av flera av de författare och forskare som vi tagit upp i vår 

litteraturstudie. Det vill säga att historiska berättelser är viktiga då de visar på skillnader i 

samhället, förr och nu. På så sätt åskådliggörs hur barns villkor och tillvaro förändrats över 
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tid.  Enligt Nationalencyklopedin (2000) är olika epokers syn på barn och barnuppfostran en 

faktor som ska finnas med för att en bok ska klassas som barnlitteratur.  
 

Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att begreppet hur man ”gör kön” påverkas av tid, 

kultur, klass, etnicitet och levnadsmiljö. Det är också tänkvärt som Wahlström (2003) anser 

att barnlitteratur förmedlar vilka förväntningar som finns på respektive kön. Kåreland (2005) 

menar att det går att studera skildringar ur ett genusperspektiv i barnlitteratur. Hon hävdar 

vidare att manligt och kvinnligt skildras olika och att de även tillskrivs skilda egenskaper. Det 

i sin tur påverkar barns uppfattningar om genus och vilka förväntningar som finns på pojkar 

och flickor i samhället. Hon anser vidare att flickor/kvinnor ofta skildras som passiva, snälla 

och söta, medan pojkar/män enligt Sandqvist (1998) samt den traditionella mansvärlden ofta 

hamnar i fokus i barnlitteratur. Med denna vetskap ställde vi oss frågande till huruvida samma 

dilemma upplevs av pedagoger och föräldrar i förskolan. Därför valde vi att de inför vår 

intervju skulle granska två barnböcker. Uppmärksammades några stereotypa 

könsroller/könsmönster? Det var en av de tankar som vi ville få mer vetskap om. Det visade 

sig att allihop såg sig märka att böckerna förmedlade traditionella könsroller och 

könsmönster. Pedagogerna Doris och Ella ansåg dock att det inte framkom så tydligt. Ella 

menade att båda böckerna var ganska moderna och att det är lättare att upptäcka traditionella 

könsroller/könsmönster i äldre litteratur, en åsikt som Doris håller med. Samtliga informanter 

uppfattade att det skildrades tydligast i boken om Beppe och Greta (Kulot, 2002) vad det 

gäller kläder, färger, roller och sysslor. Pedagog Cecilia ansåg dessutom att boken förmedlade 

en syn på kvinnan, som enligt hennes erfarenheter i förskolans värld, är vanligt 

förekommande i andra kulturer. 

 

Sandqvist (1998) och Kåreland (2005) är av samma åsikt gällande flickor och kvinnors roll i 

barnlitteratur. De menar att de inte förekommer lika ofta och de har sällan huvudrollen i 

handlingen. Sandqvist (1998) nämner att rollfördelningen och framställningen likaså gäller 

djurberättelser. De båda böcker vi valde att informanterna skulle studera närmare var båda 

djurberättelser. Däremot handlade ena boken om en flicka och den andra om en pojke. Hur de 

sedan framställdes traditionellt ur ett genusperspektiv, var mer eller mindre tydligt. I likhet 

med Sandqvists (1998) antagande, att kvinnan oftast porträtteras med sysslor som laga mat, 

städa och ta hand om barn, ser vi samma likhet i främst Kulot (2002). Trots att de båda är 

moderna barnböcker, kan alltså dessa stereotypa könsroller och könsmönster uppfattas. Tänk 

då att 1900-talet är ett sekel av utvecklandet av barnboken enligt Kåreland (2001). Sakteliga 
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har det skett omdaningar i samhället under de följande decennierna. Ändå, verkar det vara en 

bra bit kvar enligt oss, samt våra informanter, innan man i barnlitteraturen får en jämvikt 

mellan könen, beträffande status och roller. Kåreland (2001) hävdar dock att det har skett en 

utveckling av barnboken som i sin tur lett till en ökad granskning och analys av dess innehåll. 

Syftet med användandet av och innehållet i barnboken har förändrats med tiden under detta 

sekel. Nationalencyklopedin (2000) menar att barnlitteratur har övergått från en kravfull och 

nyttoinriktad litteratur, till en anpassningsbar litteratur.  

 

Även bilder och färger har förändrats vilket Ekström och Isaksson (1997) poängterar. De 

menar att bilder och text i ett samspel är av betydelse för att barn lättare ska förstå handlingen. 

Det är något vi ofta uppmärksammat under våra praktiker i samband med stunder då vi 

berättar böcker tillsammans med barnen. De är alla angelägna om att få se bilderna. Det är 

intressant som Bruno Bettelheim (Kåreland, 2001) anser att bilder påverkar barnet omedvetet. 

I och med det anser vi att bildernas framställning i barnlitteraturen har stor effekt på barnet. 

Därför måste vi vuxna verkligen bli medvetna om problematiken gällande genus och 

jämställdhet och vilka konsekvenserna kan bli. Även rektor Berit ser det som ett första steg 

mot utveckling att vuxna kritiskt granskar böcker. Vi delar rektor Annas påstående att det 

krävs ett jämställdhetstänk hos pedagogerna först, innan stereotypa könsroller/könsmönster 

kan motverkas i förskolan, där barnlitteratur fungerar som ett redskap. Det blir nog enligt oss 

annars svårt, att lyfta dessa viktiga frågor på ett bra och utvecklande sätt med barnen.  

 

4.2.3 Föräldrars delaktighet i Förskolans jämställdhetsarbete 

Undersökningen visar att föräldrarna har liten del i förskolans arbete. Rektor Anna menar att 

förskolans pedagoger själva måste bli insatta i jämställdhetsarbetet innan föräldrarna kan 

involveras. Hon poängterar att pedagogerna måste ha något konkret att komma med så att 

arbetet inte blir flummigt. Hedlin (2006) är av samma åsikt då hon påpekar att pedagogerna 

måste vara pålästa inom ämnet för att kunna ge sakliga svar på eventuella frågor hos 

föräldrarna. Detta ser vi som betydelsefullt, inte enbart för att pedagogerna ska kunna ge 

föräldrarna en bild av jämställdhetsarbetet, utan också för att de själva ska känna sig trygga i 

det de gör.  

 

Rektor Berit gör i sin tur gällande att föräldrarna inte aktivt deltar i förskolans 

jämställdhetsarbete, men menar samtidigt att förskolor anordnar pysseldagar och 
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aktivitetsdagar, samt att de försöker få med föräldrarna på olika sätt. Birgerstam, Ekberg, 

Ericsson, Johansson och Larheden (Skolverket 1999) menar att de är mycket värt att 

jämställdhetsarbetet förankras hos föräldrarna och att pedagoger och föräldrar tillsammans 

kommer upp med en handlingsplan beträffande sin jämställdhetssträvan. Vi upplever detta 

som viktigt då vi anser att föräldrarna har mycket att tillföra i jämställdhetsarbetet. En nära 

samverkan mellan förskola och hem beskrivs i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket) 

som en viktig del i det enskilda barnets lärande och utveckling. Förskolans arbete med barnen 

ska med anledning av detta ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vidare 

förklaras att föräldrarna ska ha möjlighet att påverka hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen. Föräldrars synpunkter gällande planering och genomförande av 

verksamheten ska beaktas. Föräldrars delaktighet leder enligt SOU 2004:115 Statens 

offentliga utredningar till att processen går snabbare och samtidigt blir mindre konfliktfylld. 

Pedagogen Cecilia förklarar att barnens föräldrar inte är delaktiga i förskolans 

jämställdhetsarbete. Detta är inte heller en fråga som diskuterats på förskolan. Pedagogen 

Doris gör gällande att de ännu inte hittat några bra vägar för föräldrars delaktighet i 

jämställdhetsarbetet, men att diskussionen finns. Pedagogen Ella vill inte heller säga att 

föräldrarna är delaktiga, men menar att de är medvetna om förskolans jämställdhetsarbete till 

följd av styrdokument och grovplaneringar. Hon menar vidare att föräldrar inte ger uttryck för 

en vilja att aktivt delta i förskolans arbete.  

4.2.4 Synen på föräldrars delaktighet i förskolans jämställdhetsarbete 

Vad gäller synen på förskolans samarbete med föräldrarna är många av informanterna eniga 

om att detta är positivt. Rektor Anna anser att ett samarbete av detta slag bidrar till att stärka 

förskolans position och att det därför är viktigt. Rektor Berit menar i sin tur att föräldrarna 

med självklarhet ska involveras i arbetet. Förskolan kan enligt henne inte göra hela jobbet på 

egen hand. Mycket måste som hon ser det, även komma hemifrån, från föräldrarna. 

Föräldrarna spelar förstås en avgörande roll i barns liv och de har enligt vårt synsätt stor 

inverkan på barns utveckling och tillägnande av kunskaper och demokratiska värden. Med 

anledning av detta ser vi det som betydelsefullt att föräldrar och pedagoger har en gemensam 

förståelse för vad jämställdhetsarbetet handlar om. Annars finns det troligtvis en risk att de 

motarbetar varandra. Enligt Sandquist (1998) kan påverkan från föräldrarna leda till att 

könsrollerna jämnas ut eller förstärks ytterligare. SOU 2004:115 gör gällande att barns 

djupare identitetsutveckling och människosyn framförallt påverkas av personer i deras 

uppväxtmiljö. Säljö (2005) talar i sin tur om den primära socialisationen som innebär att 
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människan präglas till största delen av de närmaste såsom familjen, medan den sekundära 

socialisationen innefattar skolan och förskolans påverkan.  

 

Föräldern Frida är osäker på om ett samarbete av detta slag är relevant eller ens möjligt. 

Däremot säger hon sig vara positivt inställd till ett samarbete om pedagogerna skulle komma 

upp med ett bra förslag. Föräldern Gun menar att ett samarbete är möjligt genom en öppen 

diskussion pedagoger och föräldrar emellan. Enligt SOU 2004:115 är det mycket viktigt med 

en dialog mellan föräldrar och pedagoger. En ömsesidig och öppen kommunikation föräldrar 

och pedagoger emellan tror vi är en första förutsättning för att jämställdhetssamarbetet 

överhuvudtaget ska fungera. Vi menar att det är under dessa samtal en gemensam förståelse 

för arbetet blir möjlig. Gun nämner också att det kan vara nyttigt att diskutera om barns kön är 

biologiskt eller om det är ett resultat av miljö och uppfostran. Säljö (2005) motsätter sig det 

utvecklingspsykologiska stadietänkandet som innebär att den biologiska mognaden och 

utvecklingen sker inom individen. Han är istället en anhängare av det sociokulturella 

perspektivet som gör gällande att utveckling sker mellan individer i samhället. Hedlin (2006) 

förklarar i sin tur att det finns de som hävdar att det biologiska könet ensamt avgör hur en 

flicka respektive pojke är och blir. Även denna fråga är enligt vårt synsätt värd att lyfta i 

samtalet med föräldrarna, då valet av perspektiv får följder för jämställdhetsarbetets 

genomförande. Är man av den åsikten att könet endast är biologiskt betingat anser man 

troligtvis inte att omgivningens påverkan har någon betydelse. Då har man kanske också svårt 

att se att jämställdhetsarbetets förtjänster . Menar man istället såsom vi, att könstillägnandet är 

under påverkan av såväl biologiska faktorer som av olika aspekter i omgivningen har man 

troligtvis också en tanke om att jämställdhetsarbetet kan göra nytta.  

 

Pedagogen Cecilia belyser vikten av föräldrars delaktighet i verksamheten men menar 

samtidigt att inte alla föräldrar vill delta i ett sådant arbete. Hon förklarar vidare att detta 

måste accepteras, men att pedagogerna kanske kan få föräldrarna att ändra inställning genom 

att synliggöra att arbetet får positiva följder för det egna barnet. Vi anser precis som Cecilia 

att föräldrarna behöver informeras om de positiva effekter arbetet kan få för barnen. På så vis 

förstår de att arbetet tjänar ett visst syfte. Många författare är överens om att måttet av 

engagemang varierar föräldrar emellan och att pedagogerna måste ha förståelse och acceptans 

inför detta. Sheridan (1999) gör gällande att föräldrarna lika lite som pedagogerna är en 

enhetlig grupp och att de därför har olika önskemål och förutsättningar att delta i 

verksamheten. Lindström och Pennlert (2004) poängetrar att denna variation av engagemang 
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är beroende på exempelvis egna skolerfarenheter samt social och kulturell tillhörighet. Att det 

finns stora skillnader i mängden engagemang från föräldrarna är något vi uppmärksammat 

under vår verksamhetsförlagda utbildning. Några föräldrar är väldigt intresserade av och 

nyfikna på verksamheten medan andra nöjer sig med att veta att allt fungerar bra för det egna 

barnet. Vi menar att varje förälder själv måste få avgöra hur pass delaktig han/hon vill vara i 

förskolans arbete. Om föräldrarna känner sig tvingade finns det enligt vår mening en risk att 

förhållandet mellan förskolan och föräldrarna blir ansträngt och att glädjen i arbetet går 

förlorad. 

 

 SOU 2004:115 visar på att en rädsla kan infinna sig hos föräldrar i samband med 

jämställdhetsarbetet. Denna rädsla sägs ytterst vara ett resultat av en oro hos föräldrarna att 

barnet i fråga ska utveckla nya sidor av sin personlighet. Vissa föräldrar sägs rentav vara 

oroliga för att barnet ska utveckla homosexualitet. Vidare förklaras att pedagogerna måste 

förtydliga vad jämställdhetsarbetet egentligen handlar om, för att på så vis undvika 

missförstånd. Vi menar att pedagogerna med självklarhet måste informera föräldrarna om att 

målet med arbetet inte är att flickor ska omvandlas till pojkar och vice versa utan att de ska ha 

samma möjligheter och förutsättningar och att deras drömmar och önskningar inte ska slås i 

spillror bara för att de tillhör det ena eller det andra könet. Pedagogen Doris uttryckte vid ett 

tillfälle detta genom att säga barn ska ha rätt till sin könstillhörighet, vilket vi också håller 

med om. Kennedy (1999) menar att det finns ett mått av rädsla och osäkerhet i mötet med 

föräldrar i förskolan, såväl från pedagogernas som från föräldrarnas sida. Hon förklarar att 

detta kan vara en följd av att pedagogens roll länge varit otydlig och att det därför finns ett 

behov av att synliggöra pedagogrollen. Tanken är enligt vår mening inte att pedagogen på 

något vis ska ta över föräldrarollen, utan att föräldrar och pedagoger ska komplettera varandra 

i förskolans arbete.  

 

Pedagogerna Doris och Ella är överens om att det är positivt med engagerade föräldrar men 

menar samtidigt att det inte ska gå till överdrift. Doris poängterar att föräldrarna gärna får 

vara delaktiga men menar samtidigt att det inte i första hand är de som ska bestämma hur 

arbetet ska genomföras. Såväl Ella som Doris framhåller att pedagogerna är proffs på sitt 

område och att det är de som bär ansvaret. Vi håller med om att pedagogerna måste vara de 

som beslutar om innehåll och metoder men menar samtidigt att de ska vara öppna för förslag 

från föräldrar, då föräldrarna har mycket värdefull information att bidra med. Tanken med 

föräldrasamverkan är enligt oss inte att föräldrarna ska gå in i arbetet och bestämma vad 
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pedagogerna ska göra, utan att de ska finnas utrymme för dem att uttrycka sin tankar och 

idéer. Vidare förklarar Ella att det finns en risk att konflikter uppstår om många föräldrar är 

delaktiga på en och samma gång. Hon menar också i likhet med pedagogen Cecilia att 

föräldrar många gånger inte efterfrågar delaktighet i förskolans arbete. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999) är av liknande åsikt då de förklarar att det viktigaste för många föräldrar 

tycks vara att deras barn har det bra och utvecklas i förskolan samt att de själva känner sig 

respekterade och upplever att de har möjlighet att påverka.  

4.2.5 Hur arbetet kan gå till i praktiken 

Beträffande frågan hur jämställdhetsarbetet skulle kunna gå till i praktiken, har informanterna 

olika tankar, idéer och förslag. Rektor Anna menar att jämställdhet först måste bli ett begrepp 

som inte fokuserar på manligt och kvinnligt, utan på människan. Detta är enligt henne ett 

första och viktigt steg. Rektor Berit väljer en annan ingång då hon anser att en diskussion 

kring användandet av böcker är en god början. Hon menar vidare att förskolans personal 

måste uppmärksamma sitt eget agerande och se till sin egen roll som förebild. Dock upplever 

hon att ett sådant medvetet reflekterande inte är så vanligt förekommande som hon skulle 

önska. Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) talar också om vuxna som förebilder och menar 

att barns självuppfattning i förhållande till andra påverkas av vuxnas förhållningssätt 

gentemot dem. Synliggörandet av pedagogers eget förhållningssätt upplever vi som en viktig 

del i jämställdhetsarbetet. Det är vår erfarenhet att barn inte gör som vuxna säger utan att barn 

gör som vuxna gör och det är därför betydelsefullt att pedagogerna är medvetna om vad de 

förmedlar till barnen via sina handlingar. Berit nämner även dokumentation som en möjlig 

väg för att synliggöra konsekvenser av vuxnas agerande. Genom att dokumentera sitt eget 

agerande med hjälp av videokamera kan förskolepersonal enligt henne lära mycket om sig 

själva. Hon är noga med att påpeka att dokumentationen måste brukas på ett medvetet sätt för 

att inte bli meningslös. Pedagogen Cecilia tänker på liknande sätt då hon menar att pedagogen 

måste börja med att se till sig själv, något som enligt henne blir möjligt exempelvis genom 

videofilmning. Videofilmning är något vi använt oss av under utbildningen för att få syn på 

vår ledarroll och vi upplever att detta är en bra metod om man som pedagog vill bli medveten 

om sidor hos sig själv som påverkar lärarollen. Kennedy (1999) nämner även dokumentation 

som ett möjligt redskap för att synliggöra föräldrars delaktighet.  

 

Bearbetning av litteraturen med hjälp av samtal nämns av Föräldrarna Frida och Gun samt av 

pedagogerna Cecilia och Doris som en möjlig metod i arbetet med jämställdhetsfrågor. Enligt 
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Ekelund (2007) har goda stunder av samtal kring berättelser i förskolan positiv effekt på barns 

förståelse av sig själva och sin omvärld. Tillsammans med andra barn som också reflekterar 

och kommenterar kan barnet enligt författaren se nya saker i berättelsen. Ihop med andra 

skapas enligt detta synsätt begriplighet. Enligt (Chambers 1985) ligger själva läsningen i att 

man talat om det man läst. Samtalets karaktär beskrivs i sin tur vara viktigare än samtalet i 

sig. Cecilia anser att pedagogen kan föra samtalet framåt genom att ställa frågor av olika slag. 

Johansson och Pramling Samuelsson (red. 2003) resonerar på liknande sätt, då de förklarar att 

pedagogen med fördel kan utmana barn att tänka och reflektera genom att problematisera och 

ställa frågor. Pedagogen Doris menar i sin tur att samtalet kan bygga på frågorna Vad? Hur? 

Varför? och att man kan diskutera att det är viktigare att var och en gör det de är bra på istället 

för det de förväntas göra. Chambers (1985) menar istället att den vuxne ska undvika att ställa 

frågan Varför? eftersom den sägs vara svår, näst intill omöjlig att besvara. Enligt honom är 

frasen berätta för mig bra att använda då den visar att den vuxne är intresserad av vad 

barnet/eleven tycker och tänker. Vi anser att varje pedagog själv måste anpassa frågorna till 

de barn hon arbetar med för stunden eftersom alla barn är olika och har olika behov. 

  

Vi upplever att barn i samband med läsning av böcker ständigt identifierar sig med bokens 

karaktärer, genom att finna likheter. Detta är något som pedagogen Cecilia påpekar då hon 

förklarar att barnen genom användandet av böcker kan känna igen sig i en annans roll. Många 

författare är överens om att litteraturen ger läsaren eller lyssnaren möjlighet till inlevelse. 

Öhman (2003) nämner att barnen genom sagan får unika identifikationsmöjligheter samtidigt 

som de ges tillfälle att bearbeta och utveckla sitt känsloregister. Enligt Chambers (1985) kan 

dessa identifikationsmöjligheter leda till diskussioner beträffande hur vardagen fungerar och 

hur saker skulle kunna göras annorlunda.  C. S Lewis uttrycker detta på följande vis: ”Genom 

litteraturen blir jag tusen människor men förblir ändå mig själv” (Chambers 1985:12). Vi tror 

med anledning av detta att litteraturen kan fungera som underlag för jämställdhetsarbetet och 

resultera i många intressanta och givande samtal.  

 
Vi upplever att barn många gånger har ett behov av att bearbeta litteraturen när de läst eller 

lyssnat till en berättelse. Detta ser vi som ett tecken på att tankar väckts hos barnet som på 

något vis måste komma till uttryck. Chambers (1985) och Öhman (2003) är av samma åsikt 

då de förklarar att barn efter att ha lyssnat till en bok vill bearbeta och återgestalta denna på 

något vis. Pedagogerna Doris menar att denna bearbetning vid sidan av samtal också kan ske 

genom att barnen får dramatisera. Ella nämner vid sidan av dramatisering att barnen kan rita 

 48



utifrån en bok. Vygotskij (1995) förklarar att själva skapandet har stor betydelse för barns 

utvecklingsprocess. För att barnen ska få möjlighet att verkligen ge uttryck för tankar och 

känslor menar vi att pedagogen bör se till att miljön runtomkring inbjuder till detta och att det 

finns saker barnen kan använda sig av. Han resonerar på liknande sätt då han poängterar att 

barnet ur ett pedagogiskt perspektiv behöver få stöd av omgivningen och möjligheter att vidga 

sina erfarenheter. Genom dramaleken kan pedagogen enligt Öhman (2000) föra in just de 

aspekter han/hon vill att barnen ska få en djupare förståelse av. Vi är av samma åsikt och 

menar att jämställdhetsfrågor och traditionella könsmönster med fördel kan lyftas och 

bearbetas med utgångspunkt i barnlitteraturen.  
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5 Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur rektorer, som ansvariga för den pedagogiska 

verksamheten, pedagoger och föräldrar tillsammans kan arbeta för att motverka traditionella 

könsroller/könsmönster och främja jämställdhet med barnlitteraturen som redskap. De frågor 

vi vill ha svar på är följande: 

• Hur anser rektorer och pedagoger som ansvariga för den pedagogiska verksamheten, 

samt föräldrar, att barnlitteraturen kan användas som ett redskap, i förskolans strävan 

att motverka traditionella könsroller/könsmönster och främja jämställdhet? 

• Hur kan föräldrar göras delaktiga i förskolans jämställdhetsarbete? Hur skulle 

samarbete mellan pedagoger och föräldrar kunna ta sig uttryck i praktiken, med 

utgångspunkt i barnlitteraturen? 

 

I forskningsbakgrunden presenteras forskares tankar, synsätt och teorier beträffande olika 

aspekter som är av betydelse för vår undersökning. Inledningsvis presenteras teorier kring 

genus betraktat ur ett samhällsperspektiv. Därefter diskuteras olika aspekter av barnlitteratur. 

Författarnas syn på litteraturens möjligheter ges och metoder för bearbetning av litteratur 

synliggörs. Avslutningsvis följer ett avsnitt som behandlar föräldrars delaktighet i förskolans 

jämställdhetsarbete.  

 

Under empiridelen motiveras val av informanter och metod. Typen av metod beskrivs och de 

aspekter vi tagit hänsyn till i samband med valet av metod synliggörs. Avsnittet behandlar 

även företeelser som är av betydelse för genomförande av intervjuer och metodens 

begränsningar belyses. Vidare beskrivs genomförandet av intervjuerna och de etiska aspekter 

vi tagit hänsyn till. Undersökningen är till sin form kvalitativ och innefattar semistrukturerade 

intervjuer med sju informanter som har olika koppling till förskolan. Två är rektorer, tre är 

pedagoger och två är föräldrar till barn i förskolan. Sex av sju intervjuer genomförs i ett 

personligt möte mellan forskare och informant och nedtecknas med hjälp av fältanteckningar. 

Resterande intervju sänds istället till oss i skriftlig form via e-mail. Inför intervjuerna läser 

pedagogerna och föräldrarna två av oss utvalda böcker. Med hjälp av dessa utvecklar 

informanterna sina intervjusvar.  
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I resultatdelen presenteras rektorernas, pedagogernas och föräldrarnas intervjusvar var för sig.  

I analysen ses istället rektorernas, pedagogernas och föräldrarnas synpunkter i förhållande till 

varandra. Resultat och analys av undersökningen visar på att könsaspekten kan vara svår att 

bortse ifrån. Informanterna anser att det är viktigt att vuxna ifrågasätter sig själva, samt blir 

medvetna om sitt förhållningssätt gentemot barnen. Barnlitteratur behöver granskas kritiskt ur 

ett genusperspektiv, vilket inte görs idag. Ett jämställdhetstänk hos pedagoger krävs innan 

föräldrar involveras i förskolans jämställdhetsarbete. Avslutningsvis, ser flertalet informanter 

positivt på ett utvecklat samarbete mellan föräldrar och pedagoger. Olika förslag ges 

beträffande hur arbetet skulle kunna gå till i praktiken.  

 

I diskussionsdelen kopplas resultatet till de teorier som presenterats i forskningsbakgrunden. 

Här diskuteras bland annat informanternas syn på begreppen jämställdhet och genus En 

problematisering av begreppens definition görs genom koppling till olika författare. Vidare 

resoneras kring omgivningens betydelse för barns skapande och tillägnande av kön samt kring 

betydelsen av vuxnas förhållningssätt gentemot barn. Tankar kring könsmönster/könsroller i 

barnlitteraturen presenteras och av informanternas svar att döma finns ett behov av kritisk 

granskning av böckerna. Undersökningen tyder på att föräldrar har liten del i förskolans 

jämställdhetsarbete och att pedagogerna själva först måste bli insatta i arbetet. Föräldrars 

delaktighet i förskolan sägs få positiv effekt på arbetet och samtliga informanter ser positivt 

på en samverkan mellan förskola och hem. Eventuella problem som kan uppstå i samarbetet 

mellan pedagoger och föräldrar synliggörs och vi får förklarat för oss att mängden 

engagemang från föräldrarna varierar till följd av olika anledningar. Informanterna har olika 

tankar och idéer beträffande hur jämställdhetsarbetet skulle kunna gå till i praktiken. En 

diskussion kring användandet av böcker såväl som pedagogers medvetenhet om sitt eget 

förhållningssätt beskrivs vara viktigt. Boksamtal, dramatisering och bildskapande nämns som 

möjliga metoder för bearbetning av litteraturen.  
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6 Slutsatser 
 
I vår studie har vi kommit fram till att frågor kring genus och jämställdhet är aktuella i dagens 

samhälle. På grund av att människor definierar och har olika synsätt av begreppen, får det 

konsekvenser för hur barn tillägnar sig och skapar sin könsidentitet. Vidare upplever vi att 

vuxna finner ämnet intressant, oavsett vilken koppling de har till förskolan. Gällande 

jämställdhetsarbete i förskolan med föräldrars medverkan är det idag inte aktuellt, men 

möjligheten av ett framtida samarbete mellan föräldrar och pedagoger kan dock utvecklas. Vi 

ser i detta fall barnlitteratur som en möjlighet på så sätt att den kan fungera som 

diskussionsunderlag med barnen i förskolan. Vi anser även att andra former av bearbetning 

utifrån ett genusperspektiv kan användas, utifrån vad som framkommit av vår studie. Med 

tanke på att vissa av informanterna vill ta del av innehållet i denna uppsats, anser vi att vi i 

alla fall lyckats beröra och uppmärksamma betydelsen av ämnet, med utgångspunkt i vårt 

syfte. Uppsatsen har väckt många nya frågor hos oss, vilka skulle kunna ge upphov till ny 

forskning. Det hade varit intressant att fördjupa sig i vilka möjligheter och hinder 

föräldrasamverkan i förskolan kan föra med sig. Vuxnas rädsla inför att jämställdhetsarbetet 

ska gå för långt hade också varit intressant att undersöka vidare, och så även pedagogernas 

motvilja att involvera föräldrarna i verksamheten.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1:1 

8.1 Intervjufrågor till rektorerna 
 

Hur definierar du ordet jämställdhet? 
Anna: Jämställdhet för mig är att bli bättre på att försöka se utifrån varje människas behov. 

Att allt är lika är inte rättvist för alla.  

Berit: Jämställdhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. Jag kopplar inte detta i första hand till kön, utan menar istället att alla människor 

ska ha samma förutsättningar. 

 

Hur definierar du begreppet genus? 
Anna: Det är för mig kön, men jag måste se utifrån varje person inte utifrån könet, men det är 

inte helt lätt. Det är en process som pågår i varje människas huvud just nu runt om i samhället. 

Vad behöver detta barnet och inte vad behöver den här flickan, kanske är ett sätt att komma 

vidare. 

Berit: Jag funderade mycket på det. Först tänkte jag bara att genus är kön men så kom jag på 

att det mycket handlar om ett socialt kön. Barnen formas av samhället och vuxnas 

förväntningar. Förr fanns en större åtskillnad mellan könen och även om den nu suddats ut 

något finns den till viss del fortfarande kvar.   

 

Hur anser du att stereotypa könsroller/könsmönster kan motverkas på förskolan, 

genom bearbetning av barnlitteratur? 
Anna: Vi kan säkert hitta bra litteratur. Men är det inte förankrat i personalens medvetande 

och tänk tror jag inte barnlitteratur är det första vi ska arbeta med. 

Berit: Viktigt är att vi är goda förebilder för barnen och att det vi förmedlar till barnen blir 

synligt i våra handlingar. Ett problem är att det finns så få män i förskolan. Barn formar ju sin 

uppfattning utifrån det de ser omkring sig. Sedan måste vi reflektera över vilka böcker som 

lånas och fråga barnen vad de tycker om bokvalet. En medvetenhet kring böcker är viktigt. 

Vissa böcker är skatter som man vill att barnen ska få ta del av, men ibland innehåller de en 

traditionell syn på könen. 

 56



Bilaga 1:2 
 
Hur arbetar ni aktivt idag på er förskola, med genusfrågor utifrån litteraturen? 

Motivera. 
Anna: Vi tänker i olika situationer med barnen hur vi bemöter både barn och vuxna. Vi 

diskuterar det på personalmöten och läser litteratur. Vi har kommit en bit på väg. Använder 

lekar och övningar från litteraturen. Men grodor hoppar dagligen ur våra munnar. Men 

upptäcker vi grodorna, det kanske vi inte tänkte så mycket på tidigare 

Berit: Jämställdhetsombud finns på varje skola eller ska finnas men jämställdhetsarbetet går i 

vågor. Filmning är en bra metod att använda sig av för att se om/hur pedagogerna behandlar 

pojkar och flickor på olika sätt. Jag hör ofta pedagoger som säger att de behandlar flickor och 

pojkar lika men sedan kommer de på att det inte var så när de ser sig själva. Oftast tänker man 

inte på det själv. Bokombuden kan var till hjälp och så finns det bokväskor. Jag vet inte om de 

används just i jämställdhetsarbetet men med dem kan man lägga fokus på olika saker. 

Återkommande frågor vid till exempel personalmöten är viktiga. Då kan man prata om hur 

pedagogerna agerar i olika situationer, exempelvis under samlingen. 

 

Hur skulle detta arbete kunna utvecklas ytterligare? Motivera. 
Anna: Genom att ha ständiga diskussioner och reflektioner i arbetslagen och över enheternas 

gränser. Det är först när du fått det till ditt eget tänk som du handlar jämställt. 

Berit: Kritisk granskning av barnlitteraturen.  

 

Är barnens föräldrar delaktiga i jämställdhetsarbetet på förskolan, på vilket sätt? 
Anna: Endast genom att de läser våra dokumentationer och utvärderingar. Vi måste själva 

kännas oss inne i arbetet innan vi involverar föräldrarna, så vi tydligt kan visa på vad vi gör i 

förskolan när det gäller jämställdhet, Att gå ut med ett flummigt budskap ger ingen respekt. 

Berit: Nej det kan jag inte tycka. Inte just i jämställdhetsarbetet. Förskolorna anordnar 

aktivitetsdagar, pysseldagar och så. Vi försöker få med föräldrarna. 

 

Vilken är din syn på att involvera föräldrarna i förskolans arbete? Positivt och 

negativt. 
Anna: Det är där vi kan stärka våra positioner när det gäller förskolans viktiga arbete, så det är 

självklart positivt 
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Berit: Ja det är jättepositivt. Föräldrarna skulle vara med mer. Vi kan inte göra allt själva, 

mycket måste komma hemifrån också. Föreläsningar för både föräldrar och pedagoger är bra 

och ger något att diskutera kring. Föräldrarna är ofta väldigt positiva. 

 

Hur skulle ni yrkesverksamma på förskolan, tillsammans med barnens föräldrar 

kunna arbeta för att motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet, 

med barnlitteraturen som redskap? 
Anna: När jämställdhet blir ett begrepp där det inte är manligt och kvinnligt som är det 

viktigaste utan där det är människan som är viktig. Då pratar vi kanske samma språk. Det 

måste nog författarna tänka på också. 

Berit Vi bör diskutera användandet av böcker till att börja med. Sedan måste vi se till oss 

själva som förebilder, vad förmedlar vi? Tror inte alltid att det reflekteras tillräckligt kring 

detta. Dokumentation är positivt men kanske tycker man ibland att man dokumenterar bara 

för att man tar en bild under utflykten. Vi måste veta varför vi dokumenterar och på vilket sätt 

vi synliggör barns lärande. Att vilja och våga dokumentera med videokamera är viktigt och 

lärorikt. Då ser vi konsekvenserna av vuxnas agerande. 
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8.2 Intervjufrågor till pedagogerna 
 

Hur definierar du ordet jämställdhet? 
Cecilia: Att man har rätt till lika möjligheter trots att alla är olika. Alla ska ha samma 

möjligheter att prova på saker. 

Doris: Det ska vara samma rättigheter och skyldigheter för alla oavsett kön, religion, sexuell 

läggning med mera. Det har egentligen inte alls med kön att göra. Jämställdhet ska inte 

blandas ihop med kön. Kön handlar om tillhörighet. 

Ella: Att alla ska behandlas lika oavsett kön och kulturell bakgrund och att alla människor är 

lika mycket värda.  

 

2. Hur definierar du begreppet genus? 
Cecilia: Kön! Pojkar och flickor, alltså vilket kön man består av. 

Doris: Köntillhörighet!  

Ella: Kön, manligt eller kvinnligt 

 

3. Använder ni barnlitteratur i verksamheten? 
Cecilia: Ja lite. Nu använder vi det men i andra syften. Just nu är det problem med empati 

mellan barnen. Då är det bra att använda böcker så barnen kan känna igen sig i en annans roll 

utifrån boken. De kan identifiera sig med någon annan. Jag tror det kan vara bra faktiskt.  

Doris: Ja det gör vi. I olika syften. 

Ella: Ja barnlitteraturen används av olika anledningar och på olika sätt. Med böcker kan man 

uppmärksamma barns intressen och man kan arbeta med olika begrepp, exempelvis färger. 

Kan också användas om man vill lyfta fram olika traditioner. Boken kan vara basen för ett 

nytt tema. 

 

4. Vilka metoder kan användas vid bearbetning av barnlitteratur? Ytterligare 

arbetssätt? 
Cecilia: Jag tror att man kan läsa en bok och sedan utgå från med ett samtal. Lässtunden i sig 

är ju en mysig stund. Ibland vill man bara åt det. Men det beror på syftet med att man läser. 

Man kan ju läsa samma bok flera gånger för att så småningom komma åt det syftet man vill. 
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Doris: Genom samtal och frågeställningar. Drama och så återberättande. Det finns säkert 

ännu mer man kan göra men detta är vad som känns nära.  

Ella: Barnen kan dramatisera eller rita från en bok. Vi arbetar också med sagopåsar när vi läst 

en bok för att bearbeta innehållet. Det är olika sätt för barnen att uttrycka tankar och känslor. 

 

5. Arbetar ni aktivt med genusfrågor utifrån litteraturen? Motivera. 
Cecilia: Nej! Men däremot har det någon gång kommit upp det här med tjej- och kill-färger. 

Just nu diskuterar barnen mycket om det.  

Doris: ja, vi samtalar om mammas och pappas roll i en saga. Vi talar om hur det är hemma till 

exempel olika sysslor i hemmet. Vem som gör vad och varför det är så. Frågorna Vad? Hur? 

Varför? är bra att samtala utifrån. Man kan diskutera att det kanske är viktigare att man gör 

det man är bra på och tycker är roligt och inte vad de fasta traditionella rollerna betyder. Det 

är viktigt att hålla isär genus och jämställdhet så att de inte slätar ut varandra. Jag tycker det är 

viktigt att barnen ska ha rätt till sin könstillhörighet, att pojkar får vara pojkar och flickor får 

vara flickor. Det är ju inte det som jämställdhet och genus handlar om. Det är mer accepterat 

att tjejer gör pojkiga saker än att pojkar gör tjejiga. 

Ella: Inte just utifrån litteraturen men vi har en jämställdhetspilot som ger tips på litteratur 

och övningar. Genom att diskutera och analysera jämställdhetsfrågor får man upp ögonen för 

hur man bemöter flickor och pojkar olika. En gång provade vi att sätta rosa band på cyklarna 

för att se om pojkarna fortfarande ville leka med dem. Det visade sig inte bli någon skillnad.    

 

6. Hur skulle detta arbete kunna utvecklas ytterligare? Motivera. 
Cecilia: Könsroller överhuvudtaget… det sitter så mycket i en hur man ska vara. Ända sen 

man var liten påverkar till exempel hur man förhåller sig till barnen. Viktigt med en 

medvetenhet om hur man förhåller sig till barnen. Vid något tillfälle berättades en piratsaga 

för barngruppen. Det utvecklades till ett samtal om flickpirater, att flickor också kan vara 

pirater. Det blev att de hittade på en ny saga. Då diskuterades fasta roller utifrån sagan. 

Könsrollerna ifrågasattes. 

Doris: det är svårt att svara på, men det är viktigt med medveten personal som kontinuerligt 

diskuterar dessa frågor. Det har ju kommit mer med åren, hur man ska tänka i bemötandet av 

barnen. Men spår sitter i, så jag tror inte det är något man kan förändra över en natt. Det 

kommer att ta generationer. 
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Ella: Jämställdhetsarbetet är viktigt och vi behöver bli medvetna om hur vi bemöter barnen. 

Vi agerar inte alltid så som vi tror. Det har handlat mycket om genus sedan ett tag tillbaka. 

Jag har inget behov av att utveckla arbetet vidare. Det kan gå lite långt ibland när målet är att 

pojkar och flickor ska leka med samma saker. Det tycker inte jag är jämställdhet. Barnen ska 

ha möjlighet att välja själva. Det ska inte bli ett tvång. 

 

7. Är barnens föräldrar delaktiga i jämställdhetsarbetet? På vilket sätt? 
Cecilia: Nej, det är inget vi medvetet har diskuterat. 

Doris: Måste tyvärr svara nej. Vi har inte hittat några bra vägar för detta men diskussionen 

finns. Jag kan tänka mig att man kan börja med information till exempel på ett föräldramöte. 

En annan form man kan tänka sig är att man har ett föredrag och att man har diskussioner i 

smågrupper efteråt. 

Ella: Inte direkt. De ser genom styrdokument och grovplanering att detta är frågor vi arbetar 

med och de är positiva till förskolan och det vi arbetar med här, men de har sällan önskemål 

om att själva vara delaktiga. 

 

8. Vilken är din syn på att involvera föräldrarna i förskolans arbete? Positiva och 

negativa aspekter. 
Cecilia: Jag tycker det är jättebra så mycket man bara kan. Alla föräldrar vill ju inte så då får 

man acceptera det. Man får då försöka att vända på det så de förstår att det leder till något 

positivt för deras barn. Jag tror nog att man kan vända på det. 

Doris: Jag vill gärna ha föräldrarnas delaktighet i arbetet men till en viss gräns. Vi som 

pedagoger ska ha ansvaret för förskolans innehåll. Föräldrarna ska inte bestämma utan vara 

delaktiga. Jag menar att jag skulle till exempel inte ifrågasätta en kirurg hur han ska utföra en 

operation. Det handlar om yrkes professionalitet. Vi pedagoger är ju proffs på vårt område. 

Ella: Det är roligt om föräldrar engagerar sig, men de får inte ta över helt. Det är vi som är 

pedagogerna och det är vi som har ansvaret. Jag tror det kan uppkomma konflikter om för 

många föräldrar är involverade på en och samma gång. Föräldrarna har inte visat sig 

intresserade av detta. Självklart ska föräldrar och pedagoger ha en rak och öppen 

kommunikation.  
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9. Utifrån de båda böcker du läst inför intervjun, har du uppmärksammat 

traditionella könsroller/könsmönster i dem? Om ja, beskriv.  
Cecilia: Ja det ser man. Specifikt med kläderna. Men jag tycker nog ändå att de verkar ha lagt 

ner tid på att försöka ändra på det i boken (Beppe och Greta). Mamman passar ju upp Beppe 

mycket och det han får bestämma mycket. Jag tror att det ligger mycket i pojkars beteende. 

Särskilt pojkar från andra kulturer där det är en annan syn på kvinnan. Jag har varit på en 

mångkulturell förskola och har upplevt det mycket där. Det kanske inte är lika vanligt med 

svenska pojkar. I den andra boken med Angelina får hon hjälpa pappan med det som 

mamman annars gör. Att hon dansar balett är ju typiskt tjejigt och så kläder och färger. 

Doris: jag tyckte inte det var speciellt utmärkande. I gamla sagor är könsrollerna mer tydliga. 

Men som jag la märke till var Beppes kläder, att han hade en slängkappa med raketer och 

svärd. Och att Greta hade rosett i håret.  

Ella: Tycker inte att det var så tydligt. Det känns som att det är nedtonat i dessa böcker. 

Möjligtvis att pappan körde motorcykel. Mamman föder barn i boken om Angelina, men det 

är ju trots allt bara kvinnor som kan det. I vissa äldre böcker är det mer tydligt, där skildras en 

annan tid.  

 

10. Hur skulle ni pedagoger och barnens föräldrar tillsammans kunna arbeta för 

att motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet, med 

barnlitteraturen som redskap? (Exemplifiera med utgångspunkt i de böcker du 

läst). 
Cecilia: Jag tror inte att man kan börja där. Det är bra att videofilma sig själva för att 

verkligen upptäcka hur man är själv först. Men sen kan man välja en bok att arbeta med och 

samtala när man har läst den. Till exempel fråga barnen: ”Hur är det i er familj.” Få in att det 

inte bara är mamman som gör vissa saker i hemmet och så. Jag har sett att flickor tidigt börjar 

leka med dockor. Däremot är det svårare att få pojkar att leka flickigt. Men här pärlar 

pojkarna mycket faktiskt. Det är lättare att flickor leker pojkigt typ bygga och så.  

Doris: Att man medvetet väljer böcker som inbjuder till detta. I boken med Beppe och Greta 

kunde man se att det var två ensamstående föräldrar en mamma och en pappa. Det är ju en roll 

som är väldigt vanlig idag. I boken om Angelina lagar ju pappan mat därför att mamman 

faktiskt inte kan. Hon har ju fött barn och det är ju faktiskt så att bara kvinnor kan göra det.  
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Ella: Ett temaarbete gör det möjligt att fördjupa sig i olika ämnen, då kan man ”ställa saker på 

sin spets.”Grunden är att stärka barnens självkänsla då vågar de ta plats oavsett om de är 

pojkar eller flickor. Det är också viktigt att vi vuxna bemöter varandra på ett bra sätt, eftersom 

barn tar efter vuxnas beteende. Vi ska vara goda förebilder. 

 

11. Har du något att tillägga som är av relevans för vår studie? 
Cecilia: Nej. 

Ella: Nej. 

Doris: Ja, jag tycker att det är viktigt att diskutera dessa frågor och att se skillnaden mellan 

genustänk och jämställdhet. 
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8.3 Intervjufrågor till föräldrarna 
 

1. Hur definierar du ordet jämställdhet? 
Frida: Att vara jämställd betyder att alla människor har samma rättigheter och skyldigheter 

och behandlas lika. 

Gun: Samma förutsättningar för pojkar och flickor, samma rätt till utbildning, lika lön och så 

vidare. Lika behandling oavsett kön. 

 

2. Hur definierar du begreppet genus? 
Frida: Kön, maskulint och feminint. Jag tänker på genus inom svenska grammatiken det här 

med det maskulina och det feminina. 

Gun: Kön, pojke – flicka.  

 

3. Använder ni barnlitteratur i hemmet? 
Frida: Ja massor, mitt barn älskar att lyssna på sagor. 

Gun: Ja massor. Vi läser mycket. Blandande böcker, ofta det som barnen efterfrågar. 

 

4. Brukar du och ditt barn samtala om handlingen efter att ni läst en bok? 
Frida: Lite svårt eftersom han är så liten. Däremot ser man att lekar blir ofta utifrån sagor. 

Till exempel; böckerna med Mamma Mu och Kråkan. När vi läst den leker mitt barn ofta med 

sina bondgårdsdjur och kastar dem på samma sätt som Kråkan och Mamma mu kastar saker.  

Gun: Ibland. Det beror på vilken bok det handlar om och vilket barn jag läser med. 

 

5. Brukar du kritiskt granska de böcker ditt barn har tillgång till hemma 

beträffande genus? 
Frida: Nej, faktiskt inte! Inte just kring ett genusperspektiv, men kanske nu efter denna 

intervju. 

Gun: Nej. Jag läser böcker mitt barn tycker om, då själva läsupplevelsen är det viktiga. 
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6. Uppmärksammade du några traditionella könsroller/könsmönster i de böcker 

du läst inför intervjun?  
Frida: Ja, i Beppe och Greta var det mycket tydliga roller. I den andra tvingas ”mammas 

traditionella uppgifter” göras av pappa, då hon inte kan. Men det blir inte riktigt bra enligt 

dottern. 

Gun: Javisst! Mamman städar, diskar och plockar. Pappan åker motorcykel (Beppe och 

Greta). I Angelina Ballerina dansar musflickan balett. Det är typiskt tjejigt. Doktorn är av 

manligt kön såklart och morfar lagar ballerinan när den gått sönder.  

 

7. Hur anser du att dessa böcker skulle kunna användas i jämställdhetsarbetet på 

förskolan? 
Frida: Vet inte riktigt, möjligtvis genom samtal med barnen efteråt. 

Gun: Om man läser Beppe och Greta kan man till exempel diskutera vem som gör vad 

hemma. Man kan prata om vad pappa och mamma gör.  

 

8. Hur ställer du dig till ett aktivt samarbete mellan pedagogerna på förskolan 

och er som föräldrar? Är det relevant och genomförbart? 
Frida: Jag vet inte riktigt om det är relevant och genomförbart, men jag skulle vara för ett 

samarbete om det kommer ett bra förslag. 

Gun: Ja genom en öppen diskussion oss emellan. Vi pratar om det och så vet jag att de har 

varit på föreläsningar om jämställdhet Det är inte något som ändras över en dag. Det tar tid att 

ändra invanda beteenden. Man kan diskutera om barns kön är biologiskt eller om det skapas 

genom miljö och uppfostran. Jag tror att båda sakerna spelar in. 

 

9. Har du några tips och idéer på hur det i så fall skulle genomföras med 

barnlitteratur som redskap? (Exemplifiera med utgångspunkt i de böcker du 

läst). 
Frida: Som jag sa innan att prata om handlingen efteråt.  Ex. Se på hur pappan kan göra 

samma uppgifter som mamman. (Angelina ballerina får en lillasyster) 

Gun: Inte mer än att prata kring det. 
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10. Vill du tillägga något som är av relevans för vår studie? 
Frida: Nej. 

Gun: För mig är tyngdpunkten i jämställdhetsarbetet hur man beter sig med barnen. Hur klär 

man på Kalle? Hur klär man på Lisa? Vad barn läser eller vilka leksaker de leker med är 

irrelevant. Förr stördes jag av allt prat om jämställdhet, eftersom jag trodde att det innebar att 

flickor och pojkar ska se likadana ut, leka med samma saker och så vidare. Nu vet jag att det 

inte är det jämställdhet handlar om, utan lika möjligheter och samma förutsättningar.  
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8.4 Böcker som underlag för intervjuer 
 

Två böcker har fungerat som underlag för intervjuerna med pedagoger och föräldrar. Dessa är 

följande: 

Beppe och Greta – en saga om två familjer (2002) 

Angelina Ballerina få en lillasyster (2002) 

 

Anledningen till att vi valt just dessa två böcker är att de enligt vår uppfattning i mångt och 

mycket speglar traditionella könsmönster och könsroller. Genom att presentera dessa böcker 

för informanterna före intervjuerna kan vi få en uppfattning om hur de ser på dessa böcker ur 

ett genusperspektiv samt hur de uppfattar de rådande könsrollerna/könsmönsterna. Med 

utgångspunkt i böckerna kan informanterna förklara hur de menar genom att återkoppla till 

dessa. Nedan följer en beskrivning av böckernas handling samt en egen tolkning av dessa ur 

ett genusperspektiv. 

 

Handling 
Beppe och Greta (2002) är skriven av en tysk kvinnlig författare vid namn Daniela Kulot. 

Boken handlar om två förmänskligade grodor vid namn Beppe och Greta och deras föräldrar. 

Inledningsvis får vi stifta bekantskap med Beppe och hans mamma. Halvvägs in i berättelsen 

skiftar handlingen fokus och vi får nu istället lära känna Greta och hennes pappa. Beppe och 

Greta är bästa vänner och deras föräldrar är uppenbart förtjusta i varandra. Ytterst är boken en 

humoristisk skildring av två familjer och två föräldrar. 

 

Angelina Ballerina får en lillasyster (1991) är skriven av en kvinnlig amerikansk författare 

vid namn Katharine Holabird. Boken handlar om den förmänskligade musflickan Angelina 

som är balettdansös. En dag när Angelina kommer hem från baletten har hon fått en lillasyster 

och hon är till en början glad över detta. Allteftersom tiden går känner sig Angelina alltmer 

åsidosatt av föräldrarna och morföräldrarna som ägnar all sin tid åt lillasystern. Angelina blir 

alltmer frustrerad och önskar till slut att systern inte fanns. Efter ett raseriutbrott blir 

föräldrarna införstådda med att deras dotter känt sig utanför och bedyrar därför sin kärlek till 

henne. Angelina blir då glad igen och hyser inte längre något agg mot sin lillasyster.  
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Ytterst är boken en skildring av den svartsjuka som kan uppstå hos barn i samband med att de 

får ett syskon.  

 

Vår tolkning ur ett genusperspektiv 
Boken Beppe och Greta (2002) ger enligt vår mening i vissa avseenden uttryck för 

traditionella könsroller/könsmönster. De gånger mamman förekommer ägnar hon sig oftast åt 

någon typ av ”kvinnlig syssla”, exempelvis diskning och tvättning. Ser man till Beppes 

leksaker är dessa nästan uteslutande typiska ”pojkleksaker”, såsom bilar och lastbilar. På sig 

har Beppe en mantel och vid sidan om sig har han ett svärd. Gretas pappa är förvisso väldigt 

omhändertagande och hjälper Greta med allt det hon behöver hjälp med, men han framställs 

aldrig i samma kontext som Beppes mamma. Vid ett tillfälle skildras han i samband med att 

han kör motorcykel, en aktivitet som sällan utförs av kvinnor. Greta är i sin tur väldigt ”tjejig” 

till sitt utseende iklädd lila klänning och rosett i håret. På en av bilderna sitter hon och speglar 

sig och framför henne ligger en mängd rosetter i varierande färger.  

  

Även boken Angelina Ballerina får ett syskon (1991) skildrar traditionella 

könsmönster/könsroller berättelsen igenom. Till att börja med ägnar sig Angelina åt balett 

vilket väl av många anses vara en typiskt kvinnlig aktivitet. På sig har hon en rosa 

balettklänning, rosa balettskor och en rosa rosett. När Angelina hjälper till i köket har hon ett 

rosa förkläde och hennes rum består av många rosa detaljer. Samma färg bärs av mamman 

medan mormodern har en lila kappa. De manliga figurerna bär i sin tur huvudsakligen gröna, 

bruna, gråa och svarta färger. Doktorn som närvarar vid födseln av Angelinas lillasyster är av 

manligt kön och farfar som anses mest lämplig får rycka ut för att laga Angelinas trasiga 

porslinsballerina.  
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