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Denna forskningsstudies syfte var att undersöka hur några förskolebarn och 
pedagoger resonerar kring genus och jämställdhet i barnlitteratur med inriktning på 
skillnader och likheter mellan pojkar och flickors val av aktiviteter. Studiens syfte var 
även att få en inblick i några pedagogers arbetssätt med genus i 
förskoleverksamheten. Som metod har vi läst boken Lia för en dag/Leo för en dag av 
Carin Wilke för 22 barn, som var indelade i åtta grupper, för att sedan föra ett samtal 
kring boken med barnen. Syftet med boken är enligt författaren att göra barnen 
uppmärksamma på de könsbundna skillnader som påverkar dem. Till studien gjordes 
semistrukturerade intervjuer med två förskolepedagoger. Vi har fått fram ett resultat 
som visar på att barnen var mer medvetna om genus än vad pedagogerna trodde. 
Barnen hade redan en syn på vad som kategoriseras som manligt och kvinnligt 
medan pedagogerna trodde att barnen var för små för att ha hunnit blivit formade av 
rådande föreställningar i samhället. Pedagogerna arbetade medvetet med genus i sin 
verksamhet, men inte uttalat så att barnen blev medvetna om att det var genus de 
arbetade med.  
 
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Genus, jämställdhet, barnlitteratur, förskola. 
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1 Inledning 
Denna studie handlar om genusarbete i förskolan. Då ämnet genus är stort har vi valt 
att rikta in oss på hur skillnader och likheter mellan flickors och pojkars aktiviteter 
framställs i barnlitteratur och hur man som pedagog kan arbeta med barnböcker i 
förskolans genusarbete. Intresset för barnbokens plats i genusarbetet väcktes under 
studietidens gång då vi upptäckte att sagor och barnlitteratur av många anses vara 
viktigt för barns utveckling. Enligt SOU (2006:75) är litteraturen med och påverkar 
barnens uppfattning om världen och därför är litteraturen ett bra sätt att arbeta med 
såväl normer och värden som frågor som rör jämställdhet inom förskolans 
verksamhet.  
 
Barnböcker ser dock ganska olika ut när det kommer till hur skillnader och likheter 
mellan flickor och pojkar framställs. Nettervik (2002) menar att en typisk flickbok 
ofta handlar om just en flicka och vardagssysslor i hemmet medan pojkböcker ofta 
innehåller spänning och äventyr med en manlig karaktär. Konsekvenserna av denna 
skillnad kan bli att man skapar en bild av könen som barnen sedan relaterar till i 
vardagslivet. Detta kan enligt henne leda till att barnen får en viss uppfattning om sitt 
kön som inte alltid behöver stämma överens med verkligheten och som i 
förlängningen endast stärker traditionella könsmönster i samhället. Men det är inte 
bara i barnlitteraturen som skillnader förekommer. Wilke (2007b) menar att flickor 
och pojkar redan från tidig ålder behandlas olika av vuxna. De traditionella 
föreställningar man har om kvinnligt och manligt grundar sig redan i förskolan och 
fortsätter sedan under hela skoltiden. Detta kan påverka barnens val av utbildning 
och yrke. De valen barnen gör under skoltiden kommer att påverka vad de kommer 
att arbeta med i sitt yrkesliv. Dessa val begränsar ofta deras möjligheter till utveckling 
av sin individuella kompetens. Det är därför viktigt att jämställdhetsarbetet börjar 
redan på förskolenivå och sedan fortsätta i skolan för att barnens val skall kunna 
påverkas så att de inte fastnar i de traditionella könsmönstren (Wilke 2007b). Detta 
är också något som Skolverket har tagit fasta på. I Läroplanen för förskolan 98 (Lpfö 
98) framgår att det är pedagogens uppgift att bemöta varje barn individuellt och inte 
utifrån det kön barnet har samt att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller:  
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt. Förskolan 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 
s.4) 
 

Enligt Henkel (2006) är det viktigt att vi alla arbetar med genustänkandet och strävar 
mot en förändring vad gäller jämställdhet. Det är ett ständigt aktuellt ämne eftersom 
alla människor ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter inom alla 
områden oavsett kön. Därför är det enligt Henkel viktigt att man gör barnen 
medvetna om det här redan vid tidig ålder. Som blivande förskolepedagoger anser vi 
att det är viktigt att arbeta med genusfrågor i förskolans verksamhet, inte minst för 
att stärka barnens identitet och självkänsla och för att de skall känna att de är lika 
mycket värda oavsett vilka de är. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en kännedom om några förskolebarns och 
förskolepedagogers uppfattningar kring genus i barnlitteratur vad gäller skillnader 
och likheter mellan flickors och pojkars val av aktiviteter. Vi vill också undersöka hur 
pedagogerna arbetar med barnlitteratur och barnens val av aktiviteter ur ett 
genusperspektiv. 
 

1.2 Forskningsfrågor 
Hur tänker några förskolebarn kring skillnader och likheter mellan flickors och 
pojkars aktiviteter i boken Lia för en dag/Leo för en dag (2007a)? 
Hur reagerar barnen på att traditionella könsmönster bryts i boken? 
Hur arbetar två förskolepedagoger med barnlitteratur med genus i åtanke? 
Hur arbetar pedagogerna med flickors och pojkars val av aktiviteter med genus i 
åtanke?  
 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Under följande rubriker ges definitioner på begrepp som återkommer i vårt arbete, 
dessa ord är genus, kön, jämställdhet och traditionella könsmönster.  
 
1.3.1 Genus och kön 
Genus och kön är två återkommande begrepp i vår studie. Begreppet kön använder vi 
oss av när vi talar om flickor och pojkar och de biologiska skillnader som finns mellan 
dem. Vi använde oss även av begreppet kön när vi delade in barnen i grupper, då vi 
hade flickor och pojkar i olika grupper. Enligt Hirdman (2001) är kön något man föds 
med medan genus är något man formas till. I vår studie är genus ett begrepp för att 
benämna flickors och pojkars förutfattade meningar om traditionella könsmönster 
som vi vuxna har skapat hos dem. Vi använder även begreppen genus och kön för att 
få pedagogernas egen bild av dessa begrepp då det utgör en del i vår studie.   

 
1.3.2 Jämställdhet 
I vår studie är jämställdhet ett återkommande begrepp, som vi använder i samband 
med genus. För oss innebär ordet något positivt och det handlar framförallt om att 
kvinnor och män ska ha samma värde. Hedlin (2006) menar att detta är en kvalitativ 
del av jämställdhet som innebär att alla har samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter inom livets viktiga områden. Det är även denna del som man arbetar 
med i både skolan och förskolans styrdokument (Lpo 94). Vi har alltså valt att 
använda oss av den kvalitativa delen av jämställdhet i vår studie då vi undersökte 
barns och pedagogers uppfattningar om kvinnligt och manligt. 
 
1.3.3 Traditionella könsmönster 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att förskolan ska arbeta med att 
motverka de traditionella könsmönster och könsroller som finns i vår vardag. I vår 
studie utgår vi från att traditionella könsmönster är det som är mest utmärkande för 
kvinnligt och manligt. Enligt Henkel (2006) kan det till exempel vara att kvinnor 
lagar mat medan män lagar bilar. I vår studie vill vi se om barnen reagerar på när 
dessa mönster bryts eller om de ser det som naturligt att både män och kvinnor gör 
samma sysslor. Vi undersöker även om pedagogerna tror att barnen reagerar på 
detta.  
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2 Litteraturgenomgång  
Nedan följer en litteraturstudie om genus och jämställdhet i förskolan samt genus i 
barnlitteratur som fungerar som bakgrund till studien.  
 

2.1 Genus och jämställdhet i förskolan 

2.1.1 Genus 

Enligt Hirdman (2001) började man i Sverige att använda ordet genus mer under 
1980-talet. Innan dess använde man det enbart inom språkläran för att beteckna han, 
hon, den och det. Genus är ett ord som sammanfattar forskningen om kvinnligt och 
manligt och hur vi upplever vår könstillhörighet menar Hirdman. Enligt Svaleryd 
(2002) fokuserar begreppet på mäns och kvinnors beteenden och handlingar. Genus 
ger uttryck för attityder, erfarenheter och värderingar om kvinnor och män som finns 
i samhället. Vi skapar ständigt genus, och det är något som hela tiden förändras och 
det ser olika ut i olika kulturer och olika tidsepoker anser Hirdman.  
 
Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att ingen människa föds manlig eller 
kvinnlig. Genustänkandet är något som startar tidigt i livet anser flera forskare (se till 
exempel Henkel 2006; Svaleryd 2002; Wahlström 2003). Redan på BB kan man höra 
skillnad på tilltal till pojkar och flickor och detta är något som fortsätter under hela 
uppväxten. Könet är det som bestämmer hur en människa kommer att bli bemött. 
Beroende på vad det nyfödda barnet har för färg på kläderna beter vi oss olika och 
pratar olika med barnet. Har barnet blå kläder får det höra mycket brum- och 
svischljud och om barnet har rosa kläder får det höra hur litet och gulligt det är. Det 
rosaklädda barnet får även höra många fler ord än det blåklädda barnet. Pojkar tillåts 
i mycket större utsträckning att vara aktiva och bråkiga medan flickor förväntas sköta 
sig och fungera som hjälpreda, både hemma och i förskolan/skolan. Flickorna lär sig 
snart att det är pojkarna som har huvudrollen och flickorna får någon biroll, ofta en 
sådan som hjälper fröken att hålla rätt på pojkarna. (Svaleryd 2002; Henkel 2006) 
 
Hirdman (2001) har i sin forskning beskrivit hur vi skapar olika, osynliga regler 
(normer, seder förväntningar) om manligt och kvinnligt i vårt samhälle, ett 
genuskontrakt. Det kännetecknas av tre grundläggande principer: 
 

 Kvinnor hålls isär 

 Det manliga värderas högre än det kvinnliga 

 Alla är med och skapar genusordningen 
 
Att kvinnor hålls isär innebär att manligt och kvinnligt ses som helt skilda saker och 
oftast också varandras motsatser. Hirdman menar att vi talar om ”bråkiga pojkar och 
tysta flickor”, flickleksaker och pojkleksaker och många andra saker. Enligt henne har 
även det som räknas som manligt högre status än det som räknas som kvinnligt. Det 
värderas till exempel högre för en flicka att kallas ”pojkflicka” än för en pojke att 
kallas ”flickaktig”. Till sist menar Hirdman att det är alla, både kvinnor och män som 
är med och skapar genusordningen och då oftast helt omedvetet.  

2.1.2 Jämställdhet 

Enligt Hedlin (2006) är jämställdhet något bra och positivt och alla tycks vara 
överens om detta då man sällan hör någon säga något dåligt om samhällets 
jämställdhetsmål. En anledning till att det kan vara så är att det inte finns någon klar 
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definition av begreppet. Hedlin anser att jämställdhet handlar om förhållandet 
mellan kvinnor och män och att det är lätt att man förväxlar jämställdhet med 
jämlikhet. Enligt Hedlin är skillnaden mellan dessa att jämlikhet är ett vidare 
begrepp än just jämställdhet. Pratar man om förhållandet mellan generationer, 
sociala klasser, människor med olika etniskt ursprung så är begreppet jämlikhet ett 
bättre begrepp. Men om man som i vår studie endast riktar in sig på genus och 
förhållandet mellan kvinnligt och manligt så är jämställdhet ett bättre begrepp att 
använda sig av.  
 
Hedlin (2006) menar att det finns två olika typer av jämställdhet, det är kvantitativ 
och kvalitativ jämställdhet. Den kvantitativa delen menar hon är en strävan efter 
jämn könsfördelning, det vill säga lika många män och kvinnor. Medan den 
kvalitativa delen handlar om lika villkor för kvinnor och män, det vill säga att kvinnor 
och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets viktiga 
områden. De tre områden som brukar nämnas som viktiga är ekonomi och arbetsliv, 
hem och familj samt fritid och politik. Det är den kvalitativa delen man arbetar med i 
förskolan och skolans styrdokument. Uppdraget är att skapa lika villkor för flickor 
och pojkar och inte att de skall vara lika många i varje grupp. Även i skollagen 
betonas att man medvetet skall arbeta för en jämställd skola och motverka alla 
former av kränkande behandlingar: 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som 
verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 

rasistiska beteenden.” (Skollagen § 1 kap. 2) 

2.1.3 Genus- och jämställdhetsarbete 

För att arbeta med genus och jämställdhet i förskolan anser Wahlström (2003) att 
man kan dela in barngruppen i flick- och pojkgrupper för att stärka individerna, så 
kallad kompensatorisk pedagogik. I den kompensatoriska pedagogiken arbetar man 
med att kompensera det som inte uppmuntras eller det som behöver utvecklas mer i 
flickors och pojkars traditionella könsmönster menar författarna till rapporten 
Jämställd förskola (SOU 2006:75). När man arbetar på detta sätt får barnen en större 
möjlighet att utvecklas självständigt och inte efter det könet man har. Då finns inga 
förväntningar på respektive kön och alla har lika stor chans till närhet och kontakt 
belyser SOU (2006:75). Något som enligt Svaleryd (2006) är viktigt när man arbetar 
med könssegregerade grupper är att pedagogerna har tydliga mål, klara strukturer, 
positiva förväntningar samt övningar som skapar förtroende. 
 
Det finns flera olika sätt att arbeta med genus och jämställdhet i förskolan och 
Henkel (2006) har en trestegsmetod som hon anser vara ett bra arbetssätt. Steg ett är 
att man ger positiv bekräftelse, man byter ut den negativa uppmärksamheten mot 
positiv uppmärksamhet. Detta är ett sätt som även Olofsson (2007) anser är viktigt 
då man skall fokusera på det positiva samt använda leken som en lustfylld 
inlärningsmetod. Steg två i Henkels metod är att synliggöra de omedvetna 
förväntningar vi har på flickor och pojkar och steg tre är att vi skall förändra dessa 
och på så vis bredda könsrollerna. I detta fall skiljer sig Olofsson då hon menar att 
pojkar skall få vara pojkar och flickor skall få vara flickor. Hon anser att vi inte skall 
försöka ändra på dem. Henkel menar att steg två och tre i hennes metod är något 
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man skall arbeta växelvis med eftersom genus är något som hela tiden förändras och 
för att skapa jämställdhet måste vi hela tiden arbeta med detta. Olofsson menar 
istället att vi skall respektera barnen med det kön de föddes med och stärka dem som 
individer.  
 
En viktig sak att tänka på när det gäller jämställdhet i förskolan är att det inte bara 
handlar om pedagogernas förhållningssätt till barnen utan också förhållningssättet 
till varandra menar Henkel (2006). Det är viktigt att tala positivt om varandra och 
uppskatta varandras arbete eftersom barn gör som vuxna gör, inte som de säger. Alla 
människor vill bli sedda och få uppmärksamhet och bekräftelse. Om ett barn ofta får 
höra negativa saker blir det till en negativ cirkel som de andra barnen påverkas av på 
så sätt att de får en dålig bild av barnet. Om pedagoger förväntar sig att alla barn är 
fantastiska och härliga får barnen en positiv bild att leva upp till istället för den 
negativa anser Henkel. 
 

2.2 Litteratursammanfattning 
Enligt Hirdman (2001) är genus ett ord som sammanfattar forskningen om kvinnligt 
och manligt och hur vi upplever vår könstillhörighet. Det som räknas som manligt 
har högre status än det som räknas som kvinnligt och det värderas till exempel högre 
för en flicka att kallas ”pojkflicka” än för en pojke att kallas ”flickaktig”. Wahlström 
(2003) menar att man kan dela in barngruppen på en förskola i flick- och 
pojkgrupper för att stärka individerna. På detta sätt får barnen större möjlighet att 
utvecklas självständigt och förväntningarna på respektive kön minskar. 
 
Enligt SOU (2006:75) är litteraturen ett viktigt inslag i förskoleverksamheten och då 
speciellt högläsningen. Ofta handlar böcker om de traditionella sysslor som män 
respektive kvinnor har i vardagen. SOU menar att många förskolor har undersökt 
böcker som bryter detta könsmönster. Vanligast är det så att flickor intar pojkrollen 
medan det är näst intill omöjligt att böcker där pojkar tar flickornas mjukare roll. 
SOU menar vidare att barnen inte alltid uppfattar böcker som bryter de traditionella 
könsmönstren på samma sätt som vuxna skulle ha gjort. 
 
Skarre, Aasebö och Melhuus (2007) menar att böckerna måste samverka mot 
traditionella könsmönster för att det skall innebära någon förändring. Otraditionella 
berättelser är ändå det viktigaste vi kan bidra med i pedagogiska sammanhang och 
därför bör berättelser systematiskt presenteras för att bidra till utvidgningen av 
uppfattningen av kön påtalar Sakrre, Aasebö och Melhuus. 
 

2.3 Genus i barnlitteratur 
Enligt Nikolajeva (2004) väcktes intresset för genus i barnlitteraturen under 1960 
och 1970-talet. På den tiden beskrevs könsrollerna genom att man analyserade 
litteraturens sätt att framhäva flickor och pojkar. Nikolajeva menar att kvinnligt och 
manligt (feminina och maskulina) är egenskaper som är uppbyggda på motsatser, att 
man jämför sig med det andra könet och skapar sig en motsatts till det. Nikolajeva 
påpekar att det inte är alla litterära personer som följer detta mönster, utan att det 
finns undantag och dessa undantag ses då som något som inte är normalt. Ofta är det 
så att det manliga ses som normen. Detta kan visa sig i litteraturen då pojkar få mer 
frihet än flickor. Nikolajeva menar därför att mycket av genusforskningen handlar om 
hur flickor blir behandlade i litteraturen. 
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Toijer-Nilson (1985) menar att 1965 skedde den stora förändringen när man talar om 
genus. Det var först då det började efterlysas och debatteras mer om böcker som inte 
var stereotypa. Den här debatten tog sin start i Kerstin Thorvalls artikel ”Bor alla 
barnboksförfattare i Tomtebolandet?” (1965). Hon ville med den artikeln markera att 
alla mammor inte vill vara bullbakande hemmafruar.  
 
Enligt SOU (2006:75) är litteraturen ett viktigt inslag i förskoleverksamheten och då 
speciellt högläsningen. Sagor och berättelser stimulerar språkutvecklingen men 
samtidigt är de med och bidrar till flickors och pojkars syn på världen. Litteraturen är 
alltså en viktig del när det gäller att arbeta med normer och värden där 
jämställdheten är inräknad.  
 
Ofta handlar flick- och pojkböcker om samma kön som det är riktat till, men det är 
inte en nödvändighet anser Nettervik (2002). En typisk flickbok handlar ofta om 
vardagen och familjen medan en pojkbok ofta handlar om äventyr och spänning. 
Nettervik belyser att flickorna i böckerna ses som lydiga, stillsamma och hjälpredor 
medan pojkarna är starka och bråkiga. SOU (2006:75) menar att många förskolor har 
undersökt böcker som bryter detta könsmönster. Vanligast är att det finns flickor som 
tar pojkrollen men att hitta böcker där pojkar intar flickornas mjukare roll är näst 
intill omöjligt påpekar SOU (2006:75). Det är skillnad på vilka böcker barnen väljer 
att läsa, det är inte helt ovanligt att en flicka läser en pojkbok medan pojkar inte alls 
läser flickböcker lika ofta menar Nettervik. 
 
När det gäller att läsa böcker som bryter de traditionella könsmönstren uppfattar inte 
alltid barnen sagan på samma sätt som vuxna skulle ha gjort anser SOU (2006:75). 
Ett exempel på det är när en förskola läste en bok där en pojke dansade, en annars 
ganska typisk ”flicksport”. De andra barnen i boken hade retat honom men i slutet av 
berättelsen blir han ändå accepterad. Reaktionen från barnen när de hört denna saga 
var att de höll med de barnen som retade pojken och att han borde ha ägnat sig åt 
pojksaker istället.  Syftet med boken var att barnen skulle förstå att det är okej att 
ägna sig åt det man är intresserad av men det var inte det syftet som barnen 
uppfattade menar SOU (2006:75). Även Skarre Aasebö och Melhuus (2007) anser att 
barn kan uppfatta syftet med böckerna på fel sätt eftersom de inte tänker på samma 
sätt som vuxna.  
 
Enligt Skarre, Aasebö och Melhuus (2007) har barnböckerna mycket makt vad gäller 
påverkningen av hur barnen skall uppfatta samhället. De menar att böckerna måste 
samverka mot traditionella könsmönster för att det skall innebära någon förändring. 
Det hjälper däremot inte om de bryter mot de traditionella könsmönstren då och då 
eftersom det inte blir trovärdigt för barnen på det sättet. Otraditionella berättelser är 
ändå det viktigaste vi kan bidra med i pedagogiska sammanhang och därför bör 
berättelser systematiskt presenteras för att bidra till utvidgningen av uppfattningen 
av kön påtalar Skarre, Aasebö och Melhuus.  
 

3 Barnboken – Lia för en dag/Leo för en dag 

Att läsa böcker för mindre barngrupper kan ses som ett naturligt inslag i förskolans 
verksamhet och kan med fördel användas i arbetet med genus enligt SOU (2006:75). 
Som ett led i vår studie valde vi därför att läsa en bok av Carina Wilke som heter Lia 
för en dag/Leo för en dag (2007a). Wilke (2007b) menar att hennes syfte med boken 
var att visa på de många, och ofta omedvetna, könsbundna skillnaderna som 
påverkar barnen. Eftersom vår studie gick ut på att se om några barn var medvetna 
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och påverkade av just könsbundna skillnader ansåg vi att boken Lia för en dag/Leo 
för en dag passade till vår studie. Här följer en kort presentation av boken samt av 
den studiehandledning som följer med den.    
 
I Lia för en dag/Leo för en dag får man följa tvillingarna Lia och Leo, 7 år gamla, 
som ska hjälpa sina föräldrar med olika saker i hemmet. Flickan Lia ska hjälpa sin 
mamma med att baka medan pojken Leo ska hjälpa pappa att måla båten. Detta är 
något som de inte har lust med, vilket ger dem idén att byta plats för en dag och leva 
sitt syskons liv en hel dag. Boken är upplagd på det sättet att varje sida motsvarar en 
sida i den andres historia. Lia går och lägger sig i Leos rum och tvärtom och de prövar 
att leka med varandras leksaker vilket de tycker är svårt eftersom de inte riktigt vet 
hur man skall leka med dem. De sätter på sig varandras kläder och de går även till 
skolan som varandra. Syskonen i boken upplever allt de får vara med om som lite 
konstigt då vardagen inte alls ter sig som den brukar. I slutet av dagen får de äntligen 
göra den aktivitet som de ville, Lia fick måla båten och Leo fick baka bullar. I både 
Lias och Leos sista sida i boken kommer Leo och mamma med bullar till Lia och 
pappa. Syskonen byter då tillbaka till sina vanliga kläder och avslöjar för sina 
föräldrar att de har bytit plats för en dag.  
  
I studiehandledningen till boken skriver Wilke (2007b) att det inte är ofta som man 
tänker på att pojkar och flickor har olika färger på kläderna, eller att pojkar och 
flickor många gånger (men givetvis inte alltid) leker med helt olika leksaker i helt 
olika lekar. Enligt Wilke kanske man inte tänker på detta just för att vi upplever detta 
som normalt, det vill säga att vi tycker att det är rätt och vi är vana vid att det är på 
det sättet. Utan att man tänker på det så verkar pojkarna tuffare med sina mörka 
färger på kläderna och monsterleksaker medan flickor uppfattas som söta och gulliga 
i sina rosa kläder och gulliga leksaker. När man kommit så här långt så är det inte 
heller svårt att behandla barnen efter dessa förutsättningar. Det är då problemen kan 
börja genom att vi höjer rösten till pojkarna för att det ska höras i deras (oftare) 
vildare lek medan vi sänker rösten när vi närmar oss flickornas mer lugna och 
fridfulla parlek anser Wilke. 
 
Tanken med boken är att man i förskolan kan använda den i genusarbetet genom att 
läsa den för barnen och sedan diskutera könsroller och jämställdhet. Wilke (2007b) 
anser att när man låter barnen i boken byta plats framstår det tydligt att det finns 
könsbundna skillnader som påverkar alla barn. Denna tydlighet gör enligt henne att 
barnen själva får möjlighet att göra egna reflektioner över det andra könets vardag. 
Enligt Wilke är det viktigt i jämställdhetsarbetet i förskolan att man är medveten om 
hur mycket som inte är jämställt för att kunna påverka arbetet i verksamheten. 
Barnen får möjlighet att fundera över när de faktiskt är olika och när de endast 
bemöts olika och när de vill behandlas olika eller när de vill behandlas lika. En 
uttalad utgångspunkt för Wilke är att pojkar och flickor är olika och vill fortsätta vara 
olika, men att de har rätt att bli bemötta som lika bra.   
 

4 Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie. Enligt Stukát (2005) är det viktigaste i en 
kvalitativ studie att man kan tolka och förstå det resultat man får fram. Man börjar 
med att bearbeta det material man har till studien, för att sedan analysera materialet. 
Materialet och analysen skall då leda till att man får fram ett relevant resultat som 
speglar syftet med arbetet. Denscombe (2000) menar att en kvalitativ forskning har 
färre deltagare/moment och den är mer djupgående än vad en kvantitativ studie är. 
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Den här typen av studie har sin grund i ord medan den kvantitativa studien har sin 
grund i siffror.  
 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att ha gruppsamtal med barn om boken Lia för en dag/Leo för en dag för att 
få veta lite mer om barnens tankar kring när traditionella könsmönster bryts samt 
hur de upplever skillnader och likheter mellan flickors och pojkars val av aktiviteter. 
Vi gjorde även intervjuer med två förskolepedagoger för att se hur de arbetade med 
genus i sin verksamhet.  
 
Stukát (2005) menar att ju större spelrum man ger den intervjuade personen desto 
större är möjligheten att få fram ett spännande resultat. Vi valde därför att göra 
semistrukturerade intervjuer med pedagogerna som enligt Denscombe (2000) 
innebär att man har färdiga frågor som skall svaras på, men ändå att intervjun är 
flexibel och att följdfrågorna kan variera (se bilaga 1). Pedagogen får här möjlighet att 
tala fritt och utveckla sina svar menar Denscombe.  
 
När vi hade våra gruppsamtal med barn använde vi oss av ostrukturerade intervjuer 
som vi anser är en variant som man kan använda sig av i denna typ av samtal. Stukát 
(2005) menar att när man har en ostrukturerad intervju är vi som intervjuare väl 
medvetna om vilket område som intervjun ska handla om men att man ställer 
frågorna i den ordning som situationen inbjuder till. Han anser att denna typ av 
intervju ofta sker med en checklista som har ett eller flera teman eller ämnen. Man 
utgår då från samma huvudfrågor som man ställer till alla som man intervjuar, sen 
följer men upp svaren på ett individuellt sätt enligt Stukát (Se bilaga 2). 

 
4.2 Urval och genomförande 
 
Urval 
Vi gjorde vår studie på två förskolor i varsin mellansvensk stad. Den ena förskolan 
kallar vi för Smultronet och den bestod av två avdelningar med barn som var mellan 
ett till tre år på den lilla avdelningen och barn mellan tre och fem år på den stora 
avdelningen. Det arbetar sammanlagt två förskollärare och en barnskötare på den 
stora avdelningen där vi gjorde vår studie. På den andra förskolan, som vi kallar för 
Hallonet, är det en avdelning och där arbetar fyra pedagoger varav två är 
förskollärare och två är barnskötare. Anledningen till att vi gjorde vår studie på två 
olika förskolor beror på att vi ville få ett större urval. En fördel med att vara på två 
olika förskolor var även att vi fick med fler barn i studien och möjlighet att se likheter 
och skillnader mellan pedagogernas arbetssätt. 
 
Boken Lia för en dag/Leo för en dag läste vi för sammanlagt åtta grupper med barn, 
fyra på varje förskola. Barnen hade vi delat in i flickor och pojkar med 3-4 barn i varje 
grupp. Vi valde att dela upp grupperna i pojk- och flickgrupper för att de inte skulle 
påverka varandra vid samtalet om boken. Sammanlagt ingick 22 barn i 
undersökningen. Valet att läsa boken i mindre grupper kommer sig av att vi ville att 
alla barn skulle kunna komma till tals och att många barn inte vågar prata i stor 
grupp. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar även att när man 
samtalar med barn i grupp kan barnen ta del av kamraternas tänkande och på så sätt 
komma på egna reflektioner om ämnet. Barnen som vi valde att arbeta med var fyra 
och fem år gamla. Vi tog den åldern för att barnen behövde vara så pass gamla att de 
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kunde uttrycka sina åsikter och även förstå innehållet i boken. Barngrupperna kallar 
vi för F1 till F4 som står för flickgrupp ett till fyra samt P1 till P4 som står för 
pojkgrupp ett till fyra. Grupperna F1, F2, P1 och P2 är barn från förskolan Smultronet 
och grupperna F3, F4, P3 och P4 är grupper från förskolan Hallonet. 
 
Intervjuerna som vi har gjort är gjorda med två utvalda förskollärare som valdes 
utefter arbetsuppgifter. Dessa två förskollärare var aktiva både i och utanför 
verksamheten och valdes därför ut till intervjuer. När vi nämner förskollärarna i vår 
studie så kommer de att ha fingerade namn och vi kallar dem för Marianne och Eva. 
Marianne, pedagogen på förskolan Smultronet är en medelålders kvinna som har 
arbetat inom förskolan i cirka 20 år, på den förskola där hon arbetar nu har hon varit 
i elva år. Den andra förskolläraren som vi intervjuade, Eva, från förskolan Hallonet, 
är också hon en medelålders kvinna som har arbetat inom förskolan i cirka 30 år, 
varav åtta av dem har hon varit på förskolan där hon är nu. Båda förskollärarna har 
gått förskollärarutbildningen. 
 
Genomförande 
När vi genomförde gruppsamtalen med barngrupperna satt vi med en grupp åt 
gången i ett enskilt rum. Vi satt i förskolornas myshörna där de vanligtvis läser 
böcker för att barnen skulle känna sig bekväma med situationen. Efter att vi läst klart 
boken hade vi samtal med barnen om vad Lia och Leo hade för aktiviteter samt om 
och vad som skiljer boken från verkligheten. Under samtalen pratade barnen relativt 
fritt och vi som intervjuare ställde enbart frågor då vi märkte att samtalen kom ifrån 
ämnet och när vi ville komma in på något nytt ämne som skulle behandlas i studien. 
Gruppsamtalen med barnen tog mellan 15 och 30 minuter. 
 
Under samtalen kring boken så använde vi oss av en bandspelare för att vi inte skulle 
störas av att vi behövde anteckna under tiden som samtalet pågick. Vi ville inte heller 
missa någonting som sades vilket man lätt gör om man antecknar. Bandspelaren 
gjorde det även möjligt att ta med citat från barnen i vårt arbete. Vi hade även den för 
att vi i efterhand skulle kunna sitta ner i lugn och ro och lyssna på samtalen och 
sammanställa informationen.  
 
Bandspelaren använde vi oss även av när vi intervjuade pedagogerna, även detta för 
att anteckningarna inte skulle störa samtalets gång. Då vi intervjuade pedagogerna 
satt vi i samma enskilda rum som när vi samtalade med barngrupperna. Intervjun 
med den ena pedagogen, Marianne, utfördes ungefär som ett samtal där pedagogen 
och intervjuaren talde med varandra kring frågorna om verksamheten på förskolan. I 
den andra intervjun, med Eva, var intervjuaren mer passiv och lät Eva berättade fritt 
och utförligt om de frågor som ställdes. Båda intervjuerna var ungefär 60 minuter 
långa. Frågorna som vi ställde utgick från de frågor vi använde oss av när vi 
samtalade med barnen, som i sin tur utgick från handledningen till barnboken.  
 

4.3 Databearbetning 
Efter att vi haft de två intervjuerna och samtalen med barngrupperna satte vi oss ner 
tillsammans och lyssnade igenom de inspelade samtalen. Vi upptäckte här att det 
fanns vissa delar som var gemensamma i flera av samtalen och dessa delar skapade vi 
olika kategorier av. Både pedagogintervjuerna och barnsamtalen gav oss fyra olika 
kategorier som vi använde oss av i vårt resultat. Denscombe (2000) anser att det är 
viktigt att man som forskare försöker hitta likheter och skillnader i det resultat man 
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fått fram genom en kvalitativ studie. Även Stukát (2005) tar upp fördelen med att 
ordna in det insamlade materialet i olika kategorier.  
 

4.4 Etiska ställningstaganden 
När vi genomfört vår studie har vi följt Vetenskapsrådets etiska råd. Det finns fyra 
krav som en studie skall ha för att forskningen som man gör ska vara individskyddad. 
Stensmo (2002) tar upp dessa fyra krav som är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som 
är med i studien ska veta att det är ett frivilligt deltagande och om deltagaren är 
under 16 år behövs vårdnadshavarens samtycke och detta är samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som deltar i studien är anonyma och 
ingen skall kunna lista ut vilka de är. Det sista kravet är nyttjandekravet och detta 
innebär att man endast får använda informationen man fått fram i studien, i just 
denna studie och inte i andra sammanhang, utan personens medgivande.  
 
Innan vi genomförde våra gruppsamtal med barnen och intervjuerna med 
pedagogerna gav vi ut missivbrev till pedagogerna och barnens vårdnadshavare med 
information om hur studien skulle gå till (se bilaga 3 och 4). Vårdnadshavarna fick 
läsa och skriva på om de samtyckte och lät deras barn vara delaktiga. Pedagogerna 
fick läsa och ge sitt medgivande om de ville vara med i studien eller inte. I 
missivbreven var vi tydliga med att alla uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt och att ingen annan än vi som gjorde studien skulle veta vilka som 
deltog. Vi uppfyllde alla fyra kraven genom att alla deltagande fick veta att det var ett 
frivilligt deltagande och genom vårdnadshavares och pedagogers godkännande fick vi 
deras samtycke till deltagandet. I missivbreven stod också till vilket syfte studien var 
och att informationen av intervjuerna och barnsamtalen endast kommer att användas 
i denna studie. Vi har även behandlat all data konfidentiellt eftersom både 
pedagogernas och barnens namn är fingerade.  
 

5 Resultat 
Nedan kommer en presentation av resultatet av vår studie. Vi har valt att presentera 
den genom att använda oss av kategorier som fungerar som underrubriker och som 
var ämnen som var återkommande i barnsamtalen och intervjuerna med 
pedagogerna. 
 

5.1 Resultatpresentation av gruppsamtal med barnen 
 
5.1.1 Barnes val av saga 
”Jag vill höra om tjejen för det är det bästa” sa en flicka i grupp F2 när vi frågade 
barnen om vilken saga de ville höra först, Leos dag som Lia eller Lias dag som Leo. I 
de flesta grupperna på förskolorna valde flickorna att höra boken om Lias dag som 
Leo först medan pojkarna valde att höra Leos dag som Lia först. I flickgrupp F1 ville 
däremot en flicka höra om Leos dag som Lia först, med motiveringen ”jag vill veta 
hur pojken skulle göra om han var jag”. De andra flickorna ville höra hur det skulle 
vara att vara pojke. Eftersom de var tre stycken som ville höra Leo för en dag först så 
blev dock flickan nerröstad. Majoriteten av barnen tycktes således välja saga efter det 
kön som de själva identifierade sig med, pojkarna med Leo och flickorna med Lia. 
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5.1.2 Konstigt att leka tvärt om 
I grupp F1 diskuterade vi varför barnen i boken tyckte det var svårt att leka med det 
andra könets leksaker. En flicka ställde sig direkt frågande till detta genom att säga 
”Jag brukar leka med min brors leksaker ibland och det tycker inte jag är svårt”. Hon 
berättade detta i samband med att vi samtalade om att Lia och Leo lekte med 
varandras leksaker när de hade bytit plats. Lia tyckte det var svårt och veta hur hon 
skulle göra med Leos leksaker, hon visste inte vad han gjorde när han lekte med dem 
eller hur man skulle låta när man lekte med leksakerna, till exempel hur 
dinosaurierna låter. När vi förde ett samtal om detta tyckte alla flickgrupper att det 
var konstigt att Lia inte kunde leka med sin brors saker då de själva leker med sina 
bröders leksaker och även med likadana leksaker på förskolan. De flesta pojkarna 
hade däremot en förståelse för Leo när han inte kunde leka med Lias leksaker. T.ex. 
var det en pojke i grupp P3 som sa ”Jag brukar inte leka med ponnyhästar för de 
något som tjejer gör”. De andra pojkarna i gruppen höll med honom eftersom de inte 
heller brukar leka med hästar. Pojkarna skiljde sig här från flickorna eftersom de sa 
att de inte brukade leka med flickleksaker medan flickorna inte tycktes ha några 
problem med att leka med pojkarnas leksaker. 
 
5.1.3 ”Jag är faktiskt också ganska bra på att leka med Barbie och dockor 
och dockvagnar” 
Barnen var överrens om att flickor och pojkar är bra på olika saker, de berättade även 
att det skilde sig mellan vilka aktiviteter som flickor respektive pojkar var bra på. I 
boken tyckte Lia och Leo att de var bra på andra saker än vad deras föräldrar tyckte 
att de var bra på. Till exempel var det bestämt att Lia skulle hjälpa mamma att baka 
bullar medan Leo skulle hjälpa pappa att måla båten. Varken Lia eller Leo ville göra 
det som deras föräldrar sade att de skulle göra utan de vill göra det som det andra 
barnet fick göra. När vi samtalade om detta i grupperna sade nästan alla pojkgrupper 
att de tyckte de var bättre på sport än flickorna och då framförallt fotboll och tennis, 
”Min pappa är duktig på tennis men min mamma hon kan inte alls”. Många av 
flickorna berättade även de att pojkar är bättre på sport än vad de själva är. När vi 
frågade flickorna i grupp F2 om inte de kunde spela fotboll, svarade en flicka ”Jo, en 
del kan, men jag vill inte”. Resterande flickor i samma grupp höll med henne då de 
inte heller tyckte om sport. Flickorna i grupp F2 berättade även att pojkar är bättre på 
att stå när de kissar. I detta samtal konstaterade flickorna att det enbart var äldre 
pojkar som stod upp och inte de yngre. De konstaterade även att flickor inte stod upp 
när de kissade och att detta faktiskt var en skillnad mellan flickor och pojkar, ”Flickor 
kan inte stå upp när de kissar så pojkar måste vara bättre på det än vi.” Detta var 
ingenting som togs upp i boken, utan bara något som flickan sade när vi talade om 
skillnader på flickor och pojkar. Här kan man ana en skillnad mellan vad barnen 
anser att flickor och pojkar faktiskt är olika bra på, och vad de endast tycker är olika 
roligt. 
 
Vi samtalade även med barnen om vad flickor är bättre på än pojkar. Flickorna i alla 
grupper berättade att de var bättre på att sitta stilla och göra saker som till exempel 
att måla, pyssla och spela spel. En flicka i grupp F3 sade ”Flickor är faktiskt bättre på 
att lära sig saker än var pojkar är”. Flickorna i den här gruppen berättade då att man 
lärde sig mer när man satt stilla och lekte än när man var stökig som pojkarna kunde 
vara. ”Flickor lär sig mer för vi sitter still och leker och lyssnar mer än pojkar”, som 
en flicka uttryckte det. 
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Pojkarna sade framförallt att flickor var bättre på att leka med Barbie och dockor än 
vad de själva var: 
 

Det är mest flickorna som är och leker i dockrummet och lagar mat och går ut på 
promenader, killarna bygger mer med klossar och leker med dinosaurier. 
 

De flesta pojkarna i grupp P4 sa att de inte brukar leka med samma leksaker som 
flickorna eftersom de ansåg att dockor är ”flickigt”. Däremot var det en pojke som 
skilde sig från de övriga när han ansåg att han också var bra på att leka med Barbie 
och dockor, även om han inte var lika bra som flickorna: 
 

Jag är faktiskt också ganska bra på att leka med Barbie dockor och dockvagnar och 
sådant, men flickor är kanske bättre.  

 
5.1.4 Så mycket hjälper barnen till hemma 
I boken skall Lia och Leo hjälpa till hemma med olika sysslor, Lia skall hjälpa 
mamma att baka bullar medan Leo skalla hjälpa pappa att måla båten. Detta var 
något som barnen inte ville så de bytte därför plats med varandra för en dag så att Lia 
kunde hjälpa pappa med båten och Leo baka bullar. Vi samtalade med barnen om vad 
de brukar få hjälpa till med hemma hos sig. De barn som hade yngre syskon berättade 
att de fick hjälpa till ganska mycket hemma med att till exempel laga mat, baka och 
plocka fram bestick. ”Jag får hjälpa till mycket mer än min lillasyster, då känner jag 
mig duktig för jag är äldre”. Däremot berättade de barn som hade äldre syskon att det 
var just de äldre som fick hjälpa till mer än de själva. Alla barnen hjälpte till hemma i 
viss mån med bakning, laga mat och att duka med det som skilde flickorna från 
pojkarna var att några pojkar sa att de ibland även fick hjälpa sin pappa med saker 
som att måla eller snickra på huset eller lekstugan.  
 
Vi frågade flickorna vad de tror att pojkar får hjälpa till med hemma och tvärtom. De 
flesta barnen trodde att de fick göra ungefär samma saker. Barnen verkade dock 
nyfikna på att få veta vad det andra könet fick hjälpa till med. En flicka i grupp F3 
ville veta vad pojkarna trodde att flickorna fick göra så hon frågade ”Vad svarade 
pojkarna när du frågade dem?” 
 
En flicka i grupp F3 lade specifikt märke till att Lia och Leo var tvungna att göra en 
aktivitet i hemmet som de inte ville. Hon menade att barnen skulle få göra det som de 
tyckte var roligt istället för det som de måste göra.  
 

Det som de måste göra var orättvist mot det som inte var kul. Den ena fick göra det 
roliga och den ena det bästa. 

 
De andra flickorna i gruppen höll med om detta eftersom Lia fick göra det som Leo 
tyckte var roligt medan Leo fick göra det som Lia tyckte var ”det bästa”. Flickorna 
berättade att det var orättvist mot både Lia och Leo, om de bara hade bytit på en gång 
hade båda fått gjort det som de ville.  

 
5.2 Resultatpresentation av pedagogintervjuer 
 
5.2.1 Lika bra eller bara olika? 
En fråga som vi ställde till pedagogerna var om de ansåg att det var någon skillnad 
mellan flickors och pojkars aktiviteter. Både Marianne och Eva menade att det hade 
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att göra med vilken typ av barngrupp de hade för tillfället. Marianne uttryckte sig så 
här: 
 

I den barngrupp som vi har så domineras de äldre barnen av pojkar medan de mindre 
barnen domineras av flickor. Jag tror att det lätt blir så att gruppen blir uppdelad då 
och att barnen inte leker så mycket gemensamt, pojkar och flickor. 

 
Enligt Marianne finns det även undantag som till exempel en flicka som hade en 
äldre bror och som lekte mycket med pojkarna och var en så kallad ”pojkflicka”. Ett 
annat år var sammansättningen i barngruppen mer blandad och då lekte alla barn 
mer med varandra. Annars var det ofta pojkarna som stod för konstruktions- och 
bygglekar, Pokemon som de byggde och skapade världar till, här bukar det även bli 
mycket samarbete menade Marianne. Flickorna stod istället för mer stillasittande lek, 
de spelade spel, pysslade, ritade och sen även en hel del rolllek med familj, dockor 
och Barbie. 
 
Eva menade att vilken typ av lek barnen väljet även kan bero på vad de har med sig i 
bagaget från föräldrarna. Om barnen har blivit ”pojkfostade” eller ”flickfostrade” 
hemifrån är det svårt att få dem att tänka om och det är något som märks på leken. 
Som hon uttryckte det: ”Vi brukar ta upp det på föräldramöten, att det är okej att leka 
med dockor fast man är kille.”   
 
Vi frågade om pedagogerna tycker att flickor och pojkar är lika bra på samma saker 
och det tyckte de båda två. Marianne ansåg absolut att det inte ska vara någon 
skillnad, inte så länge barnen är på förskolan: ”Det finns inte något genetiskt som 
säger att flickor och pojkar är bättre på vissa saker, åtminstone inte i förskoleålder.” 
Däremot trodde hon att barnen delar upp sig mer när de blir äldre. Även om det 
kanske inte behöver vara så, så är det så samhället ser ut menade hon. Eva svarade 
även hon tveklöst att flickor och pojkar är lika bra på samma saker. Hon menade att 
bara de får möjlighet att prova på olika saker så kan de bli bra på det de gör. Även 
hon svarade att det i alla fall är så medan barnen är så här små, innan de har blivit 
riktigt formade av samhället. 
 
5.2.2 Genus i förskoleverksamheten  
Vi bad även pedagogerna att berätta hur de arbetar med genus i sin verksamhet. 
Marianne sa att hon alltid försöker vara medveten i sin tanke när det till exempel 
handlar om samarbete eller parkonstellationer, att det då alltid finns en blandning 
mellan pojkar och flickor. Det är viktigt att man blandar när man har alla barnen, 
både åldersmässigt samt pojkar och flickor berättade hon. Hon trodde att det var 
viktigt att man inte gör någon stor affär av det: ”Man ska låta barnen själva upptäcka 
varandras styrkor utan att de tvingas vara pojke – flicka, det ska bara vara helt 
naturligt”. Eva berättade att de jobbar lite med aktiviteter och genus. Hon gav som 
exempel att när de leker ”En bonde i vår by” så har de som regel att man ska välja 
varannan pojke och flicka. Hon menade att det efter ett tag då blir helt naturligt att 
man kan välja vem som helst och att det inte är någon konstigt att det är en flicka 
som är bonde. 
 
För att påverka barnens aktiviteter tyckte Marianne att man kunde lägga in 
samarbetsövningar i deras vardag, till exempel att man tillsammans bygger med 
tågbanan och att alla får vara med och göra sin del. Hon såg det inte som något 
problem att påverka barnens val av aktiviteter men att det kräver aktivt pedagogiskt 
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arbete. Eva berättade att de arbetade med att till exempel inte ha någon bestämd 
dockvrå eller någon bygghörna utan alla leksaker finns tillgängliga överallt för vem 
som helst. Det ska vara tillåtet att flytta runt leksakerna så som man vill ha dem i 
leken. Hon menade att om man har bestämda rum eller platser i ett rum för vissa 
leksaker så blir det inte inbjudande på samma sätt, inte lika tillåtet. Hon tyckte att det 
var viktigt att man inte gör någon skillnad på pojk- och flickleksaker, istället menade 
hon att det är vi vuxna som spaltar upp sakerna i flick- och pojksaker: 
 

Det finns säkert många pojkar som vill leka med dockleksakerna men de vågar inte för att de 

har sin bestämda plats som kanske inte är så inbjudande för dem. 

 
Eva ansåg att man kan introducera nya saker i verksamheten på ett sätt som gör att 
både pojkar och flickor blir intresserade av det. Hon gav som exempel att spika, det är 
tjejerna på hennes avdelning som är mest intresserade av det och även de som har 
lärt sig det bäst. Sedan berättade hon om att de skulle ha maskerad på förskolan och 
de hade diskuterat vad alla ville klä ut sig till. Eva hade sagt att hon tänkte vara 
riddare men då var det några pojkar som nästan hade blivit arga för det kunde 
minsann inte tjejer vara, de kunde bara klä ut sig till prinsessa. Så nu hade pedagogen 
beställt riddarkläder för att visa att en flicka visst kunde vara riddare. 
 
En annan sak som Eva tyckte var viktig var bemötandet av barnen, att de blir bemötta 
på samma sätt. Om någon har gjort illa sig till exempel, att man tröstar en pojke 
precis lika mycket som en flicka. Likadant när det gäller kläder: 

 
Man skall inte säga till en flicka att hon har en gullig eller fin tröja och till en pojke att 
hans tröja är tuff. Istället kan man kanske säga, vilken skön tröja du verkar ha, eller 
något liknande.  
 

Eva berättade även att de pratar mycket med barnen, om det till exempel finns 
pojkfärger och flickfärger, eller om pojkar kan ha hål i öronen och halsband. 
 
5.2.3 Genus i barnlitteratur  
När det gäller att arbeta med genus i barnlitteratur (på det sätt som vi har gjort i 
denna studie) sade Marianne att hon inte direkt tänker att ”Den här hösten ska jag 
tänka till och låna de här böckerna som har med genus att göra”. Hon sade att hon 
istället har det i åtanke hela tiden. Det finns en del könsneutrala böcker som till 
exempel handlar om djur där man inte vet om djuret är en pojke eller flicka. Då 
tänker hon alltid på att hon inte benämner djuret som han eller hon bara för hon tror 
att det är så, utan hon försöker låta barnen själva bestämma om det är en pojke eller 
flicka för dem berättade hon.  
 
Eva berättade att de har köpt in nya böcker som har med genus att göra, vissa riktar 
sig till barnen och vissa är för de vuxna så de kan lära sig nya saker. Hon berättade att 
när de är till biblioteket brukar hon titta lite på vilka som är huvudpersoner i 
böckerna, om det är en pojke eller flicka. Hon menade att oftast så är det en pojke 
som har huvudrollen men att det kommer fler och fler böcker som handlar om 
flickor. Hon tyckte att det är viktigt att flickorna också får identifiera sig med 
huvudrollen.  
 
Marianne trodde absolut att det kan vara ett bra sätt att man kan koppla ihop 
barnlitteratur med genusarbetet. Hon menade att litteratur kan man använda på 
många bra sätt, och att det är en källa att arbeta vidare ifrån. Ett arbetssätt som hon 
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tycke var bra är att man först tar reda på barnens tankar om det aktuella ämnet, t.ex. 
genus, och skriver upp dem gemensamt på ett papper, gör en tankekarta. Sedan 
arbetar man med det ämnet genom att man till exempel läser en bok för barnen som 
handlar genus. Efter att man har läst boken pratar man om vad som hände i den och 
om det speglar barnens tankar som de hade innan man läste. Till sist skriver man åter 
gemensamt upp på ett papper i form av en tankekarta vad barnen tänker efter 
arbetet, detta för att se om deras tanka har förändrats. 
 
När vi frågade Eva om hon tycker det vore bra att koppla ihop barnlitteratur med 
skillnader och likheter mellan flickors och pojkars aktiviteter tyckte hon att det var 
självklart. Det är alltid bra att diskutera det som händer i boken och man kan alltid 
prata om varför det är en man som är pilot och om det hade kunnat vara en kvinna 
istället menar hon. Och just det att man kan vara med och välja lite mer vilka böcker 
man läser för barnen. Det finns flera böcker som handlar om modiga tjejer och det är 
ju någonting man kan plocka fram och belysa för barnen tyckte hon. Hon tyckte även 
att barnboksförfattarna kunde tänka lite mer på genus när de skriver böckerna.  
 
5.2.4 Är barnen medvetna om genus? 
Marianne trodde inte att barnen var medvetna om att de arbetade med genus även 
om hon skulle vilja det. ”Jag skulle vilja tro det och tro på det lilla barnets inre 
kompetens men ändå så gör jag inte det”.  Med detta menar hon att hon skulle vilja 
tro att barnen var mer medvetna än vad hon i själva verket tror att de är. Därför blev 
hon också nyfiken på vad barnen hade sagt under barnsamtalen, är de medvetna om 
det? Eva trodde inte heller barnen var medvetna om genusarbetet. Det här med att de 
till exempel ska välja varannan pojke och varannan flicka trodde hon barnen såg på 
som vilken regel som helst och att de inte förstår att det har något med genus att 
göra. Hon tyckte inte heller att de behöver vara medvetna om det i så tidig ålder men 
ju äldre de blir desto mer kan man prata om det tillsammans med barnen.  
 
Samtidigt så betonade Marianne att det är viktigt att man gör barnen 
uppmärksamma på genus och jämställdhet. Det är varje pedagogs skyldighet enligt 
henne att belysa detta då det är vanligt att barnen säger ”bara killar får komma på 
mitt kalas” eller ”det här kan bara flickor göra”. Enligt Marianne är då viktigt att man 
som vuxen och pedagog samtalar med barnen om allas lika värde och rättigheter, 
utan att skriva barnen på näsan. Hon menade att man inte alltid ska berätta för 
barnen att man arbetar med genus, det är något som bara ska ingå i vardagen. Man 
kan ha ett tema med genus under några veckor kanske, då man pratar mer med 
barnen om att det är just genus man jobbar med, men annars ska det bara flyta på i 
verksamheten. Eva menade att det viktigaste är att få barnen att förstå att alla är lika 
mycket värda oavsett om man är pojke eller flicka. De ska förstå att de kan göra vad 
de vill också, det spelar ingen roll vad det är för aktivitet. 
 
Både Marianne och Eva trodde att det är vi vuxna som skapar genustänkandet hos 
barn. Barnen idag är moderna så de tänker inte på det sättet om inte vi hjälper dem 
att tänka så menade Marianne: ”Det är vi som tycker det är konstigt om det är brutna 
könsmönster, inte barnen.” Eva däremot trodde att barnen kan reagera väldigt olika 
när traditionella könsmönster bryts och att en del kan ha det jobbigt när det inte 
alltid är som de har trott. Färgerna är det som hon tycker det märks snabbast på, att 
barnen inte kan välja den färg de kanske egentligen vill för det är en ”flickfärg”. Om 
något barn väljer ”fel” färg kan något annat barn påpeka det berättade hon.  

 



 19 

6 Avslutande analys och diskussion 
Under kommande rubriker följer en avslutande analys och diskussion av vår studie. 
 

6.1 Resultatanalys och resultatdiskussion 
 
6.1.1 Analys av gruppsamtalen med barnen 
Redan när vi inledde studien med barnen blev det tydligt att barnen hade 
föreställningar om vad som urskiljer flickor och pojkar, då nästan samtliga barn valde 
att höra sagan om sitt eget kön först. Nettervik (2002) menar att flick- och 
pojkböcker ofta handlar om det kön som de är riktat till även om det inte alltid 
behöver vara så. Här kan det vara så att barnen redan hade en tanke om vilken 
berättelse som skulle vara mest intressant för dem. Om vi kopplar detta till Netterviks 
teori om barnböckerna kan det tolkas som att barnen var mer intresserade att höra 
den berättelse där det kön som de själva identifierade sig med hade huvudrollen och 
att de tog för givet att det var den berättelsen som skulle tilltala dem mest. 
 
När vi samtalade med barnen om att både Lia och Leo tyckte det var konstigt och 
svårt att leka med den andres leksaker, skiljde sig flickorna och pojkarna åt i sina 
svar. Medan merparten av pojkarna höll med om att det var svårt att leka med 
flickleksaker, framhöll flickorna att de inte hade några svårigheter att leka med 
pojkleksaker. Några av flickorna lyfte till exempel fram att de hade bröder vars 
leksaker de brukade leka med utan problem. Hirdman (2001) och Wilke (2007b) 
påtalar att flick- och pojkleksaker skiljer sig åt och att man ofta ser på en gång vilken 
leksak som hör till vilken kategori. Hirdman menar dock att det som räknas som 
manligt värderas högre än det som är kvinnligt. Till exempel värderas en ”pojkflicka” 
högre i status än en ”flickaktig” pojke. Det som barnen berättade om leksakerna kan 
tyda på detta, att flickorna inte tycker det är speciellt konstigt att leka med 
pojkleksaker medan pojkarna har svårare att leka med flickleksakerna.  
 
I samband med frågan om vad Lia och Leo hjälpte till med i hemmet, att Lia ville göra 
det Leo gjorde och tvärt om, var det en flicka som sa: ”Eller det som de måste göra var 
orättvist mot det som inte var kul. Den ena fick göra det roliga och den ena det bästa.” 
I relation till förskolans genus- och jämställdhetsarbete tycks flickan här reagera på 
att det inte är rättvist för varken Lia eller Leo att ingen av dem fick göra det de 
egentligen hade lust till bara för att den ena är flicka och den andre pojke. I Lpo 94 
står det att skolan skall motverka traditionella könsmönster och att man skall ge 
utrymme för barnen att utveckla sin egen förmåga och sina egna intressen oberoende 
av vilket kön man tillhör. Enligt Lpo 94 skall man alltså aldrig hindra barnets 
utveckling som individ utan snarare ge varje barn möjligheter till att pröva på så 
många saker som möjligt i den pedagogiska verksamheten. Det kan till exempel vara 
att flickorna får pröva på att snickra medan pojkarna får sitta ner och pyssla. Det som 
flickan uppmärksammade under samtalet skulle kunna kopplas ihop med Lpo 94´s 
intention om att alla skall ha samma möjligheter oavsett kön. I boken om Lia och Leo 
får barnen inledningsvis ingen möjlighet att pröva något annat än det som de alltid 
brukade få göra och därmed ingen chans att utvecklas, något som flickan tyckts 
reagera på som ”orättvist”.  
 
Wahlström (2003) menar att genustänkandet är något som startar tidigt i livet. När 
vi diskuterade med barnen om att flickor och pojkar är bra på olika saker svarade de 
flesta pojkar att flickor är bättre på att leka med Barbie och dockor. En pojke svarade 
att han också var ganska bra på detta men att flickorna kanske var bättre på det. 
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Detta kan tolkas som att pojken inte riktigt vågade stå för att han tyckte att en 
”flicklek” var rolig och att han var bra på det eftersom de andra pojkarna menade att 
det var ”flickigt”. Detta kan tyda på att pojkarna redan har en bild av vilka saker som 
pojkar respektive flickor ”skall” leka med. Även flickorna svarade att de var bättre på 
vissa saker men de tog inte upp just dockor och Barbie utan mer stillasittande, lugna 
lekar, som att bygga pussel och pyssla. Inget av barnen tog upp att de var bra på allt, 
utan alla höll med om att flickor och pojkar var bra, men på olika saker. Det var lätt 
för flickorna att säga att pojkarna var bättre på sport och inga problem för pojkarna 
att säga att flickorna var bättre på att leka med dockor. Detta kan tolkas som att 
barnen redan har ett genustänkande och att de tycker det är helt okej och normalt att 
flickor och pojkar skiljer sig åt i det som de är bra på.  
 
En av flickorna i F4 tog dock på eget initiativ upp att hon tyckte att pojkar var bättre 
på att stå upp när de kissar. Wilke (2007b) menar att man kan prata med barnen om 
vad som enbart är olika och vad som faktiskt skall fortsätta vara olika. Här kan vi se 
att flickan har en uppfattning om att det finns saker som faktiskt kan skilja sig mellan 
flickor och pojkar. När flickorna pratade om att pojkar är bättre på sport frågade vi 
om inte flickor kunde spela till exempel fotboll. De menade att flickor också kunde 
spela fotboll men att de inte ville göra det. Detta kan tyda på att flickorna har en 
uppfattning om att fotboll är en pojkaktivitet och alltså inget som de skall ägna sig åt. 
Det kan vara så att flickorna inte vill spela fotboll eftersom de har uppmärksammat 
att det är en ”pojkgrej” och att flickor ”skall” ägna sig åt lugnare aktiviteter.  
 
6.1.2 Analys av pedagogintervjuer 
På frågan om pojkar och flickor är olika i deras aktiviteter var svaret från de båda 
pedagogerna egentligen nej. Båda svarade att det beror på barngruppen om det är 
någon skillnad på pojkars och flickors val av aktiviteter. Detta tyder på att 
pedagogerna utgick från att det inte borde finnas någon skillnad mellan könen i detta 
avseende. Det finns skillnader vad gäller val av aktiviteter mellan barn men det beror 
snarare på den sociala omgivningen. Svaleryd (2002) uppmärksammar också att 
genustänkande är något som startar tidigt i livet och redan på BB börjar flickor och 
pojkar att formas, något som fortsätter under hela uppväxten. Även pedagogerna 
uppmärksammade under intervjuerna att det är samhället och den sociala miljön 
som gör skillnaderna mellan flickor och pojkar. Eva berättade att hon trodde att det 
berodde på vad barnen har med sig för fostran hemifrån. Det är något som kan 
kopplas ihop med det som Wahlström (2003) anser, att det är de vuxna som gör 
flickor till flickor och pojkar till pojkar.   
 
Båda pedagogerna trodde att man som pedagog kan påverka barnens val av 
aktiviteter. Till exempel med hjälp av samarbete och att man gör något pojkigt eller 
flickigt tillsammans med alla barnen. När man visar på nya aktiviteter och leksaker är 
det viktigt hur man presenterar dem och att man gör det intressant för båda könen 
ansåg Eva. Svaleryd (2002) menar att könet har betydelse för hur en människa blir 
bemött och pojkar tillåts i större utsträckning att vara aktiva och stökiga medan 
flickor förväntas sköta sig bättre. Pedagogernas medvetna val att inte dela upp 
aktiviteterna i flick- och pojkaktiviteter kan tyda på att de försöker motverka en sådan 
uppdelning mellan könen. Om man presenterar alla aktiviteter som intressanta och 
roliga för alla barn, oavsett kön, kommer antagligen barnen se dessa som intressanta. 
Henkel (2006) anser att det är viktigt med positiv bekräftelse och alla människor vill 
ha uppmärksamhet och bli sedda. Får barnen negativ bekräftelse blir det till en 
negativ cirkel. Eva påtalade att bemötandet av barnen är viktig då den skall vara 
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positiv och de skall få rätt sorts bekräftelse. Om man hela tiden bemöter en flicka 
med gulliga tilltal och en pojke med tuffare tilltal så blir de formade efter det enligt 
henne. 
 
Ett jämställdhetsarbete är något som inte direkt skall synas utan bara finnas i 
förskolan under hela verksamheten enligt båda pedagogerna. Barnen är inte 
medvetna om att pedagogerna arbetar med genus enligt pedagogerna själva och de 
tyckte inte heller att barnen alltid behöver vara medvetna om det. I intervjuerna 
framgick att Marianne menade att man som pedagog har en skyldighet att informera 
barnen om genus och jämställdhet. Samtidigt sade hon att man inte alltid skall 
berätta för barnen att det är genus man arbetar med. Vi tolkar det som att hon inte 
riktigt vet hur hon skall förhålla sig till barnen då hon menade att det är vi vuxna som 
skapar genus hos barnen. Som pedagog tycks hon här stå inför ett dilemma. 
Samtidigt som hon anser sig medskyldig till att barnen blir formade av genustankar 
och därför inte vill prata med barnen om det, känner hon en skyldighet att 
uppmärksamma barnen på genus för att förhindra att de blir formade av 
vuxenvärldens förutfattade föreställningar och stereotypa könsmönster. 
 
Nettervik (2002) lyfter fram att barnlitteraturen ofta handlar om det kön som boken 
riktar sig till, exempelvis handlar en flickbok om just flickor och tvärtom. Det finns 
även böcker där traditionella könsmönster bryts och SOU (2006:75) menar att det 
går att hitta böcker där flickor tar pojkrollen men det är näst intill omöjligt att hitta 
böcker där pojkar intar flickrollen. Pedagogerna i vår studie tänkte en del på 
litteraturen som riktar sig till barnen. Marianne menade att hon inte jobbar med 
litteratur under en viss period utan det är något som finns i åtanke hela tiden. Eva 
hade däremot köpt in litteratur om genus, både till personalen och till barnen. Hon 
tänkte även på vilka böcker som lånades till förskolan från biblioteket. Hon såg till att 
de lånade böcker med flickor som huvudpersoner, så att även flickorna får bli 
”hjälten”. Hon menade att det är viktigt att alla fick chansen att identifiera sig med 
bokens huvudrollsinnehavare och eftersom barnen oftast identifierar sig med sitt eget 
kön är det viktigt att pedagogerna tänker på vem boken handlar om.  
 
6.1.3 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att få en inblick i några förskolebarns och 
förskolepedagogers uppfattningar kring genus i barnlitteratur vad gäller skillnader 
och likheter mellan flickors och pojkars val av aktiviteter. Vi har också velat 
undersöka hur pedagogerna arbetar med barnlitteratur och barnens val av aktiviteter 
ur ett genusperspektiv. 
 
Resultatet av studien med barnen visade nästan genomgående att flickorna och 
pojkarna valde saga efter det kön som de identifierade sig med, endast ett barn ville 
höra sagan där det andra könet hade huvudrollen. Även pedagogerna 
uppmärksammade att barnen gjorde skillnad på flickor och pojkar, till exempel 
genom att de kanske inte alltid valde den färg de egentligen ville bara för att den 
klassades som en ”flickfärg” eller en ”pojkfärg”. Detta tyder på att barnen redan är 
medvetna om vad som anses vara kvinnligt och manligt. Det man kan fundera över är 
om det kan ha att göra med barnens ålder. Hade barnen valt annorlunda om deras 
ålder hade varit lägre eller högre? Både pedagogerna ansåg att så länge barnen var 
små och gick på förskolan hade de ingen uppfattning om vad som anses vara 
kvinnligt och manligt men när de blev äldre blev de mer medvetna om detta. De 
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menade att detta kunde bero på att barnen hade hunnit bli mer formade av samhället 
då. 
 
Trots barnens låga ålder får vi från både pojkgrupperna och flickgrupperna 
samstämmiga svar på vilka aktiviteter som ”tillhör” respektive kön. Det är också 
fascinerande att både flickorna och pojkarna hävdar att de är dåliga på den aktivitet 
som de förknippar med det andra könet. Har det att göra med att de väljer bort de 
aktiviteterna och på så vis inte kan öva på dem? Flickornas och pojkarnas inställning 
till vad som är flick- och pojkleksaker tycks även ha påverkat deras val av vilka 
leksaker de lekte med. Om man följer barnens uppdelning av leksaker kan man se att 
flickorna tenderas att vara mer könsöverskridande än pojkarna. Det kan bero på att 
flickor har lättare att ”erkänna” att de leker med pojkleksaker. Detta kan kopplas till 
att Hirdman (2001) anser att det värderas högre för en flicka att kallas ”pojkflicka” än 
för en pojke att kallas ”flickaktig”. Hirdman menar alltså att det som räknas som 
manligt har högre status än det som räknas som kvinnligt. Finns det en 
”skämsfaktor” för pojkarna över valet? Om vi hade samtalat med barnen enskilt, hade 
”skämsfaktorn” varit lägre? Här bör man ta i beaktande att det kan ha funnits ett visst 
grupptryck som kan ha påverkat barnens svar. 
 
Enligt Lpfö 98 skall man i förskolan sträva efter att flickor och pojkar skall ha samma 
möjligheter att utveckla och pröva olika intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller. En av pedagogerna påtalade att om barnen får möjlighet att 
pröva på olika aktiviteter kan flickor och pojkar bli lika bra på det de gör. Båda 
pedagogerna ansåg att det inte finns någon ”genetisk” skillnad på flickor och pojkar i 
tidig ålder och därför är båda könen lika bra på samma saker. Här skiljer sig 
pedagogernas svar gentemot barnens tankar om samma ämne. Barnen menade att 
pojkar i allmänhet är bättre på sport medan flickor är bättre på lugna aktiviteter. Vi 
tolkar detta som att barnen redan i tidig ålder är påverkade av vuxnas tankar om 
stereotypa könsroller och att man som vuxen behöver arbeta med sitt eget synsätt. 
Även om pedagogerna har en vilja att inte bemöta barnen olika beroende på kön kan 
dock deras handlingar omedvetet göra det. Därför hade det varit intressant att se hur 
pedagogerna i vardagen på förskolorna agerade. Pedagogerna redovisade för oss vilka 
aktiviteter flickor och pojkar väljer på förskolan och där framgick att aktiviteterna är 
väldigt stereotypa. Detta trots att pedagogerna har en tanke och en vilja att bryta 
mönster.  
 
Pedagogerna menade vidare att beroende på antalet flickor och pojkar i en barngrupp 
påverkas barnens lek med varandra, både med samma kön och med det andra könet. 
De menade att om barngruppen har lika många pojkar som flickor så leker de mer 
tillsammans än om gruppen skulle vara dominerad av ett av könen. Vi tänker att 
oavsett fördelningen av könen på barnen i en grupp borde barn få samma möjligheter 
att välja och utföra aktiviteter oberoende på vilket kön som förknippas med 
aktiviteten. Den kvalitativa jämlikheten som Hedlin (2006) talar om känns relevant 
på en förskola där man inte vet hur fördelningen i barngruppen ser ut från år till år.  
 
Eftersom att barnen är så pass små i förskolan behöver pedagogerna använda mer 
handling än ord i sitt genusarbete. En av pedagogerna pratade om att hon hade 
beställt en riddardräkt till sig själv för att visa att flickor kan vara riddare. Den 
handlingen skulle kunna ses som ett led i att göra tvärt om mot vad som är stereotypt. 
Vi tror att i förskolan kan det vara ett konkret sätt för att få barnen att våga välja det 
de verkligen vill. Så länge pedagogerna har ett tänkande kring genus och sitt 
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förhållningssätt till barnen skapar det nya metoder att bryta mönstrena. Henkel 
(2006) påpekar att det är vi vuxna som skapar genustänkandet hos barn och vi anser 
att vi vuxna behöver tänka på hur vi bemöter och tilltalar barn så att barnen själva får 
välja vem de vill vara. 
 
Pedagogerna hade flera tankar om hur man kan arbeta med genus i barnlitteratur. De 
valde också medvetet att fördela böckernas huvudrollsinnehavare på flickor och 
pojkar och vill ge barnen, genom litteratur, alternativ kring yrken, leksaker och 
aktiviteter. Om barnen hade fått varit med och välja, hade pedagogerna varit med och 
styrt barnen då eller hade de fått välja fritt? Hur medvetna är barnen och hur mycket 
påverkas de av att en boks huvudrollsinnehavare har ett specifikt kön? Tänker de på 
det eller är det handlingen som är det viktigaste? Om många böcker man läser på 
förskolan har väldigt stereotypa könsmönster så borde barnen undermedvetet 
påverkas av det.   
 
Enligt pedagogerna var barnen inte medvetna om att vissa saker betraktas som 
flickaktiviteter och andra som pojkaktiviteter. Samtidigt upplevde de att barnen ofta 
agerade efter traditionella könsmönster. Det märkte de till exempel genom att barnen 
gav varandra kommentarer om flickfärger och pojkfärger. Vi får känslan av att det 
redan i låg ålder är svårt att som pedagog få barnen att agera annorlunda än sina 
förebilder. Kan det vara så att det arbetet pedagogerna lägger på att motverka 
könsmönster kommer i skymundan till förmån för andra förebilder som barnen har, 
till exempel föräldrar, kompisar och leksaksindustrin? 
 

6.2 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom vi ville ta reda på hur några barn och 
pedagoger tänker om genus och jämställdhet. Denscombe (2000) menar att den här 
typen av studie är mer djupgående och består av få deltagare. Om vi hade gjort en 
kvantitativ studie som har fler deltagare hade vi kunnat få fram ett resultat som var 
mer statistiskt. Då hade vi kunnat jämföra mer och få fram ett mer generaliserbart 
resultat. Fördelen med att göra en kvalitativ studie är att vi har fått en nyanserad 
förståelse för barnens och pedagogernas tankar, något som vi antagligen inte fått om 
vi gjort en kvantitativ studie.  
 
Anledning till att vi valde att ha samtal med barnen i grupp var för att de skulle kunna 
ta del av varandras tankar och att de inte skulle behöva känna sig ensamma och 
utfrågade under samtalet. När man samtalar med barn i grupp kan de komma på 
egna tankar och reflektioner om ämnet enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000). En nackdel kan vara att barnen kan bli ofokuserade och inte håller sig till det 
ämne som man ska prata om. Mot slutet av våra samtal kunde vi se att detta var 
något som inträffade då barnen började tröttna och ville göra något annat. 
Anledningen till att vi delade in barnen i flick- och pojkgrupper var för att barnen inte 
skulle påverka varandra vid sina svar. Hade vi valt att blanda de båda könen i 
grupperna hade antagligen svaren blivit lite annorlunda då barnen hade kunnat bli 
oense om de svar som de gav. Om vi hade valt en barnbok som varit mer traditionell 
hade vi antagligen inte fått fram samma resultat. Det är inte säkert att barnen hade 
reagerat på något speciellt om det inte hade varit något ”ovanligt” i berättelsen. Det 
skulle även kunna vara så att vi hade fått fram fler saker som skiljer flickor och pojkar 
åt eftersom barnen inte hade sett att det går bra att göra det som man tycker är roligt 
oavsett vilket kön man har. Om vi däremot hade tagit en traditionell berättelse men 
ändrat karaktärerna i den är det inte säkert att barnen hade reagerat så som de gjorde 
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utan bara på att boken inte var som den brukar vara. I detta avseende har det därför 
känts relevant att använda sig av en ”nyare” bok som inte barnen kände till sedan 
tidigare. Eftersom barnen i boken är äldre än barnen som vi läste den för kan det ha 
påverkat barnens tankar kring boken. Detta på grund av att barnen kanske inte 
känner igen sig i bokens vardag. 
 
Intervjuerna som vi gjorde var semistrukturerade och det innebär enligt Denscombe 
(2000) att intervjun är flexibel och följdfrågorna kan variera. Vi valde att arbeta på 
det här sättet för att detta sätt att göra en intervju ger pedagogen möjlighet till att 
utveckla sina svar och tala mer fritt. Pedagogens svar kan bli mer som en berättelse 
och inte så stela och pedagogen kan känna sig mer fri i sina svar då hon/han inte 
behöver hålla sig inom våra ramar. Man bjuder även in pedagogen till att ställa 
motfrågor och det kan skapas ett samtal mellan intervjuaren och pedagogen. 
Nackdelar med att använda sig av semistrukturerade intervjuer kan vara att man 
kommer ifrån just det ämnet man har tänk att fråga om utifall pedagogen börjar 
berätta om något annat. I vårt fall flöt intervjuerna på och pedagogerna höll sig till 
det ämne som vi frågade om. 
 

6.3 Pedagogisk relevans 
Lpfö 98 belyser att ”flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att 
pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller” (s.4). Under vårt arbete har medvetenheten om att genusämnet är ett 
viktigt område att arbeta med inom förskolan stärkts, inte minst eftersom det är på 
förskolan man har chansen att tidigt påverka barnen. Vår studie har visat på att 
pedagoger ibland kan säga emot sig själva i frågan om genus och hur man skall arbeta 
med det. Som pedagog i förskolan kan det vara viktigt att fundera över genusfrågan 
och diskutera med sina kollegor så man själv vet var man står i den frågan. För att få 
barnen mer medvetna om genus och jämställdhet är det även viktigt att pedagogerna 
pratar med barnen om detta. Det är vi vuxna som skapar genustänkandet hos barnen 
och alltså också vi som måste vara med och motverka att stereotypa könsroller skapas 
och upprätthålls. Här kan barnlitteraturen vara en bra utgångspunkt för ett sådant 
arbete.  
 

6.4 Nya forskningsfrågor 
Vi anser att det skulle vara intressant att jämföra våra resultat med samma studie i 
högre åldrar för att se om barnen har blivit mer genusformade. Hur skulle resultatet 
bli i en skolklass? Har barnen då blivit mer påverkade av traditionella könsmönster? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagoger. 
 
Vad är genus för dig? 
 
Tycker du att det är någon skillnad på pojkar och flickor i deras aktiviteter?  
Är pojkar och flickor lika bra på samma saker? Ska det vara någon skillnad tycker du? 
Kan man på något sätt arbeta med att påverka barnens val av aktiviteter? 
 
Berätta hur ni arbetar med genus i er verksamhet. 
 
Arbetar ni på något sätt med genus i barnlitteratur? Kan du berätta på vilket sätt? 
Kan du ge ett exempel på hur ni arbetar med genus i barnens aktiviteter? 
Kopplar ni på något sätt ihop dessa två olika sätt att arbeta? 
Tycker du att detta skulle vara ett bra sätt att arbeta med genus? 
Vilket sätt tror du är det bästa för att få barnen medvetna om genus och jämställdhet? 
 
Tror du att barnen är medvetna om att ni arbetar med genus? Kan du ge ett exempel 
på varför du tror att de är medvetna om det? 
Kan ni på något sätt göra barnen medvetna om att ni arbetar med genus och varför 
det är viktigt? 
 
Hur tror du att barnen reagerar på brutna könsmönster? 
Finns det något exempel då du har sett detta? 
 
Slutligen undrar vi om vårt sätt att arbeta med genus har väckt några nya tankar hos 
dig och om detta kan vara ett arbetssätt som du skulle kunna använda dig av? 
 
 
 
 
Följdfrågor kan variera beroende på vad pedagogerna svarar. 
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Bilaga 2 

Samtalsfrågor till barnen 
 
Vad brukar mamma och pappa fråga dig om hjälp med? 
Hur känner du om du inte vill göra något du blir tillsagd att göra? Arg? Ledsen? Sur? 
Hur tror du det motsatta könet känner? 
 
Är killar och tjejer lika bra på samma saker? Tex laga mat eller laga bilen? 
 
 
 
 
Följdfrågor kan variera beroende på vad samtalet leder till. 
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Bilaga 3 

Hej! 
Vi är två studenter som går på lärarprogrammet med inriktning mot tidigare år på 
Mälardalens högskola. Vi går sista terminen och håller på att skriva vårt 
examensarbete. Vi har valt att skriva om genus med inriktning på flickors och pojkars 
aktiviteter i barnlitteratur Syftet är att undersöka hur barn reagerar på att 
traditionella könsmönster bryts t ex att en flicka kan syssla med saker som i vardagen 
anses vara typiska pojkaktiviteter och tvärtom. Vi tycker att det är viktigt att arbeta 
med genusfrågor i förskolans verksamhet för att stärka barnens identitet och 
självkänsla och förklara för dem att det är okej att vara den man är. 
 
Vi har tänkt göra undersökningen genom att läsa en bok för en liten grupp med barn 
och sedan föra ett samtal om boken för att ta del av barnens tankar. Boken som vi 
kommer att läsa heter Lia för en dag/Leo för en dag av Carina Wilke (2007), den 
handlar om Lia och Leo som byter vardag med varandra för en dag. Samtalen 
beräknas ta ca en kvart, det beror lite på hur mycket barnen orkar och vart samtalen 
leder. Vi har även tänkt att vi ska göra intervjuer med pedagogerna på förskolorna för 
att se om och hur ni arbetar med genus i förskolan. Frågorna kommer framförallt att 
rikta in sig på hur/om ni arbetar med barnlitteratur och flickors och pojkars 
aktiviteter och intervjun kommer att ta minst 30minuter. 
 
Eftersom studien är konfidentiell, det vill säga att ingen mer än vi som gör studien 
kommer att veta vilka barnen är. Om vi t.ex. använder ett citat från er så kommer vi 
att använda ett fingerat namn, vilket innebär att vi inte kommer att nämna ert riktiga 
namn. Den information som vi kommer att ta del av kommer endast att användas till 
detta arbete.  Vi kommer att använda oss av en bandspelare för att vi ska slippa 
anteckna under intervjun då det kan vara ett störande moment. Det som spelas in på 
bandspelaren är det enbart vi som kommer att ta del av. Vi kommer att göra studien 
någon gång från vecka 42 till vecka 47. 
 
Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta er medverkan i 
intervjun. Det skulle vara till stor hjälp för oss i vårt examensarbete om du skulle vilja 
ställa upp.  
 
Du kan medla till oss på vfu:n om du vill medverka. 
 
Med tack på förhand! 
 
Vid eventuella frågor hör av dig till: Martina Westerberg och Jenny Ivarsson 
Telefon Martina: 076 218 87 62 e-mail: martinawesterberg@hotmail.com 
Telefon Jenny: 073 567 95 03 e-mail: jennyivarsson87@hotmail.com 
 
Vår handledare heter Elisabet Langmann och henne kan ni nå på: 
Telefon: 070 918 48 51 
E-mail: elisabet.langmann@mdh.se 
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Bilaga 4 

Hej! 
Vi är två studenter som går på lärarprogrammet med inriktning mot tidigare år på 
Mälardalens högskola. Vi går sista terminen och håller på att skriva vårt 
examensarbete. Vi har valt att skriva om genus med inriktning på flickors och pojkars 
aktiviteter i barnlitteratur. Syftet är att göra en studie på hur några barn reagerar på 
att traditionella könsmönster bryts t ex att en flicka kan syssla med saker som i 
vardagen anses vara typiska pojkaktiviteter och tvärtom. Vi tycker att det är viktigt att 
arbeta med genusfrågor i förskolans verksamhet för att stärka barnens identitet och 
självkänsla och förklara för dem att det är okej att vara den man är. 
 
Vi har tänkt göra undersökningen genom att läsa en bok för en liten grupp med barn 
och sedan föra ett samtal om boken för att ta del av barnens tankar. För att vi ska få 
ut så mycket som möjligt av barnens tankar så tänker vi använda oss av en liten 
barngrupp då vi tror att många barn har lättare att uttrycka sig i en mindre grupp. 
Boken som vi kommer att läsa heter Lia för en dag/Leo för en dag av Carina Wilke 
(2007) den handlar om Lia och Leo som byter vardag med varandra för en dag. 
Samtalen beräknas ta ca en kvart, det beror lite på hur mycket barnen orkar och vart 
samtalen leder.  
 
Denna studie kommer att vara konfidentiell, det vill säga att ingen mer än vi som gör 
studien kommer att veta vilka barnen är. Om vi t.ex. använder ett citat från ert barn 
så kommer vi att använda ett fingerat namn, vilket innebär att vi inte kommer att 
nämna ert barns riktiga namn. Den information som vi kommer att ta del av kommer 
endast att användas till detta arbete. Vi kommer att göra studien någon gång från 
vecka 42 till vecka 47. Vi kommer att använda oss av en bandspelare för att vi lättare 
ska kunna samtala med barnen utan att störas av att vi måste anteckna. Om barnen 
inte vill vara med så behöver det självklart inte det utan det är upp till var och en om 
de vill vara med på sagan och svara på våra frågor vid samtalet. När som helst under 
samtalet får barnet avbryta och gå därifrån, eftersom det är frivilligt att medverka i 
studien. 
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om era barn får ställa upp i den här studien då de 
kommer att hjälpa oss i vårt examensarbete. För att vi ska kunna börja med studien i 
tid så vill vi ha ditt godkännande om ditt barn kan delta i studien senast fredagen den 
9 oktober. Lappen kan lämnas till någon i förskolepersonalen. Nedan sätter du ett 
kryss på lämpligt streck. Skriv sedan barnets namn och signera med underskrift. 
Väljer ni att skriva under så innebär det inte att det är bindande utan både som barn 
och förälder får man när som helst under undersökning dra sig ur. 
 
Jag godkänner att mitt barn deltar i studien_____ 
Jag godkänner ej att mitt barn deltar i studien____ 
Barnets namn:____________________________ 
Vårdnadshavare:__________________________ 
 
Med tack på förhand! 
Vid eventuella frågor hör av dig till: Martina Westerberg och Jenny Ivarsson 
Telefon Martina: 076 218 87 62 e-mail: martinawesterberg@hotmail.com 
Telefon Jenny: 073 567 95 03 e-mail: jennyivarsson87@hotmail.com 
Vår handledare heter Elisabet Langmann och henne kan ni nå på: 
Telefon: 070 918 48 51 E-mail: elisabet.langmann@mdh.se 
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