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Syftet med denna kvantitativa studie var att kartlägga föräldrars medvetenhet 
om genusöverskridande barnlitteratur och om de anser att läsning av sådan 
litteratur främjar barns identitetsskapande. Studien bygger på en 
enkätundersökning med 57 svarande från en Facebook-grupp för föräldrar. 
Enkäten riktade sig till föräldrar som har/har haft barn i förskolan de senaste 10 
åren. I resultatet kan vi se att det finns samband mellan föräldrarnas 
utbildningsgrad och läsandet av både barnlitteratur i allmänhet och 
genusöverskridande barnlitteratur i synnerhet, samt hur de uppfattar 
förskolans genusarbete. På vår väg mot slutsatsen i denna studie har vi kunnat 
se i resultatet att det finns stora skillnader mellan hur ofta barnen till de 
föräldrar som deltagit i vår studie får möta genusöverskridande barnlitteratur i 
hemmet och vi ser att det kan finnas en risk att vissa barn aldrig får möta en 
sådan litteratur. Slutsatsen understryker vikten av att ge alla barn möjlighet att 
möta genusöverskridande litteratur på förskolan.  

 

_______________________________________________ 
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1 Inledning 
 
Redan innan ett barn föds börjar diskussioner och spekulationer om vilket kön 
det har. Föräldrar diskuterar intensivt på olika forum på internet om vilken 
vecka man kan vara säker om det blir en flicka eller en pojke på ultraljudet 
(Henkel & Tomicic, 2009). Men hur påverkas barns identitetsskapande av att 
bli inordnade i redan förbestämda fack om vad som är accepterat och inte för 
pojkar och flickor? Denna fråga har belysts på flera olika sätt inte minst inom 
genusforskningen se t.ex. Svaleryd, 2005; Tallberg Broman, 2009; Trepanier-
Street & Romatowski, 1999; Kåreland & Lind-Munther, 2005a; 2005b; 
Pramling Samuelsson & Ärlemalm-Hagsér, 2009; Wernersson, 2009;). Bland 
annat betonas vikten av att ge barn möjlighet att skapa sin egen könstillhörighet 
utan de begränsningar som förbestämda kategorier för med sig (Harter, 2006; 
Svaleryd, 2005) och Hellman (2010) beskriver en problematik i att barn ofta 
tilldelas normerade roller av vuxna i sin omgivning, såväl förskollärare som 
föräldrar. I Läroplanen för förskolan lyfter man fram vikten av att främja 
jämställdhet mellan flickor och pojkar och att förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och stereotypa 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 ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller. (Skolverket 98/10:5) 

 
Dokument utgivna av Skolverket (98/10, 2005) understryker vikten av de 
vuxnas roll som förebilder i genusfrågan. De vuxna innefattas här av såväl 
förskollärare som föräldrar (Skolverket 2005, skolverket 98/10;). I de studier 
som riktar in sig på förskolans värld står ofta förskollärares perspektiv och 
användande av genusarbetet i centrum. Däremot har vi mött färre studier som 
belyser föräldrars perspektiv på barns identitetsskapande utifrån genus i vår 
utbildning till förskollärare. Tallberg Broman (2009) tar visserligen upp 
forskning och studier som rör föräldrar, men dessa texter riktar sig mer mot den 
enskilda föräldrarollen än vad den riktar sig mot föräldrars inblandning i barns 
identitetsskapande. Föräldrar har i Tallberg Bromans (2009) texter centralt 
beskrivits som oroade eller fundersamma över sin roll som mamma eller pappa, 
hur de ska leva upp till rollen och hur de ska fördela arbetet mellan sig som 
partners. 

Ett sätt för vuxna och barn att möta utmanade könsroller kan vara genom 
den barnlitteratur som läses tillsammans eftersom forskning visar hur barn har 
omgetts av böcker i generationer (Fast, 2008; Harter, 2006; Kortenhaus & 
Demarest, 1993; Kåreland & Lindh-Munther, 2005b). Böcker har länge speglat 
de könsroller som förväntas av samhället samt för att föra vidare värderingar 
och både författare och forskare poängterar barnlitteratur som en viktig källa 
till att barn ska få möjlighet att möta olika slags genusöverskridande roller 
(Fast, 2008; Kortenhaus & Demarest, 1993; Kåreland & Lindh-Munter, 2005b). 
Barnlitteraturen har i denna studie därför varit en ingång till att undersöka 
föräldrars förhållningssätt till genus för att främja barns identitetsskapande. 
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1.1 Syfte och problemställning 

Syftet med denna studie är att kartlägga föräldrars medvetenhet om 
genusöverskridande barnlitteratur och om de anser att användning av dessa 
böcker främjar barns identitetsskapande. Studien utgår från följande 
frågeställningar 

 
• I vilken utsträckning läser föräldrar genusöverskridande barnlitteratur i 

hemmet?  
• I vilken utsträckning är föräldrar medvetna om den eventuella påverkan 

genusöverskridande barnlitteratur har på barns identitetsskapande?  
• Finns det ett samband mellan hur ofta föräldrar läser 

genusöverskridande barnlitteratur i hemmet och deras medvetenhet om 
den eventuella påverkan sådan litteratur har på barns 
identitetsskapande?  

• Finns det ett samband mellan hur uttalat genusarbetet är på barnets 
förskola och föräldrarnas läsning av genusöverskridande barnlitteratur i 
hemmet? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
 
Under denna kategori kommer en kort presentation om vilka rubriker och 
kategorier som studien omges av.  

I delen begreppsförklaring kommer centrala begrepp att presenteras och 
en förklaring hur de används i studien. I forskningsbakgrunden förankras 
studiens problematik utifrån teorier, artiklar och rapporter kring teman som 
behandlar genus och barns identitetsskapande med eller utan barnlitteratur 
som fokus. I forskningsbakgrundens avslutande del finns en genomgång av 
styrdokumenten kopplat till de övergripande teman så som: genus, jämställdhet 
och identitetsskapande.  

Efter rubriken forskningsbakgrund kommer ett omfattande avsnitt vad 
gällande metod. Avsnittet börjar med rubriken forskningsansats och design, 
efter detta kommer metodval, urval, genomförande, reliabilitet och validitet, 
etiska ställningstaganden, analysmetod, bortfall och metoddiskussion.   

Under rubriken resultat och analys kommer den insamlade datan att 
presenteras och analyseras utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Resultatet har ställts mot varandra och jämförelser av föräldrarnas svar och 
perspektiv har analyserats och ställts i relation till varandra.   

 Diskussionsavsnittet inleds med resultatdiskussionen med fyra 
underrubriker, ett: Läsandet av barnlitteratur i allmänhet kontra 
genusöverskridande barnlittertur, två: ”Vet ej” – omedvetenhet, okunskap eller 
ointresse? Tre: Jämställdhet,  och nummer fyra: Förskolan.  

Två centrala delar som binder ihop vad som framkommit i studien är 
slutsats och vidare forskning och detta är den avslutande delen i studien.  
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1.3 Begreppsförklaring 
 

Könsroller och genus refererar i detta arbete inte till det fysiska kön ett barn 
föds med, utan de förväntningar och föreställningar som samhället tillskrivet de 
olika könen. När vi talar om genusöverskridanden i arbetet handlar detta 
således om att våga gå utanför de traditionella ramarna för vad könsroller och 
genus innebär (Barlebo Wennberg, 2000).  

Vi har även valt att utgå från Skolverkets (2005:29) definition av jämställdhet 
då läroplanen är ett styrdokument som förskolan är uppbyggd på och som 
innefattar alla barn på förskolan ”I Sverige används begreppet jämställdhet för 
att beteckna könens lika ställning; kvinnor och män skall ha lika rätt att delta i 
samhället med samma skyldigheter och rättigheter, med lika värde och på lika 
villkor dela makt och ansvar på alla områden, både i arbets- och hemliv.” 

I studien använder vi upprepande gånger ordet barn och vi syftar här till barn i 
åldern 1-5 år då detta är ålder för barn i förskolan. Med begreppet barns 
identitetsskapande avser vi hur barn skapar sin identitet i former av självbild, 
personlighet och självförtroende (Harter, 2006). 

Vi har valt att använda oss av orden barnböcker och barnlitteratur synonymt i 
arbetet och med det avser vi böcker som är skrivna och/eller illustrerade för 
barn i åldern 1-5 år (Nationalencyklopedin, 2015). 

I arbetet kommer begreppet förälder inte att begränsas till biologiskt 
föräldraskap utan omfattar även styvförälder, samkönade föräldrar eller andra 
vuxna i barnets närvaro som benämner sig själva som förälder. I likhet med 
Barlebo Wennberg (2000) anser vi i denna studie att även begreppet förälder är 
ett social konstruerat begrepp som inte enbart hör till det biologiska 
sammanhanget. 

Vi har valt att använda ordet pedagog vilket i arbetet innefattar all personal 
som arbetar i barngrupp på förskolor. Vi har valt att inte lägga fokus på 
personalens titel, men om det skulle vara viktigt för sammanhanget kommer vi 
då benämna gällande person med deras utbildningsgrad, det vill säga 
barnskötare/förskollärare/förskolechef et cetera. 

2 Forskningsbakgrund 
 

För att hitta artiklar, avhandlingar och rapporter som var relevanta för studien 
har vi använt oss av ERIC, en databas för granskade vetenskapliga artiklar. 
Sökord som har använts är bland annat: gender, pre school, literature, children 
literature, gender equal, gender differences, kindergarten, parenting, parent.  

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare forskning som tar upp genus 
med eller utan barnlitteratur som fokus. Vidare kommer avsnittet utgå från 
tidigare forskning för att beskriva begreppet barns identitetsskapande med och 
utan jämställdhet som perspektiv. Vi avslutar avsnittet om forskningsbakgrund 
med att se vad förskolans styrdokument tar upp om genus och jämställdhet. 
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Vår teoretiska utgångspunkt i arbetet utgörs av ett socialkonstruktivistiskt 
angreppssätt, vilket enligt Barlebo Wennberg (2000) innebär att det som ter sig 
som den naturligaste saken i världen egentligen är en social konstruktion 
skapad av generationer av människor med värderingar. I frågan om genus och 
kön beskriver Barlebo Wennberg (2000) att skillnaderna mellan könen inte 
uteslutande kan beslutas på grund av det biologiska kön som skiljer dem åt utan 
i stället det socialt konstruerade genus som skapats i samspel mellan individer 
som bär med sig värderingar och förväntningar.  

2.1 Genus och barnlitteratur 
 

Genus är idag ett hett och omdiskuterat ämne hos såväl forskare som föräldrar  
och yrkesutövare inom skolväsendet, men detta har inte alltid varit en 
självklarhet. Enligt Kortenhaus och Demarest (1993), vilka har gjort en studie 
om barnlitteratur och genus, är det först på 1970-talet som ämnet har blivit 
ifrågasatt och uppmärksammat på allvar (se även Eilard, 2009). Även om de 
stereotypa könsrollerna har varit i förändring de senaste 50-70 åren så har det 
varit en oändligt långsam process och fortfarande har vi rester kvar av ”gamla” 
stereotyper i dagens samhälle (Kortenhaus & Demarest, 1993). Kortenhaus och 
Demarest (1993) menar att det är just dessa roller som samhället porträtterar 
som barn antar, och att barns identitetsutveckling sker i samförstånd med 
omgivningens förväntningar. 

I dagens högteknologiska samhälle kan barnböcker ofta glömmas bort 
när vi hela tiden matas med lärplattor, tv och datorer. Alla dessa är medium för 
att föra vidare värderingar i samhället, men faktum är, hävdar Kortenhaus och 
Demarest (1993), att det just är berättandet i sig som är centralt. Det är alltså 
enligt författarna oväsentligt om berättandet sker över rörlig bild eller i text, och 
en möjlig slutsats är utifrån deras resonemang att barnböcker är lika viktiga för 
att föra vidare värderingar i dagens samhälle som de var före den 
högteknologiska eran om det är berättandet i sig som är centralt (Kortenhaus & 
Demarest, 1993). I början av 90-talet beskriver Kortenhaus och Demarest 
(1993) barnböckerna som den allra starkaste formen för att föra vidare 
värderingar i många kulturer.  

Under slutet av 90-talet genomförde Trepanier-Street och Romatowskis 
(1999) en studie i USA om barn som fick medverka i läsande av böcker som 
utmanar stereotypa könsroller. Resultaten visade på många fördelar med 
läsning av sådana böcker. I studien hävdar Trepanier-Street & Romatowski 
(1999) att barn utvecklar sina värderingar och attityder till könsroller tidigt, 
redan under sina första levnadsår. De menar även att barn som inte får möta 
utmanade könsroller begränsas i sina valmöjligheter, intressen och förmågor. 
De beskriver bland annat hur flickor som fick läsa böcker med typiskt 
maskulina kvinnor som huvudperson breddade sina uppfattningar om flickors 
förmågor. Vad som visade sig vara en viktig punkt i studien var dock att 
flickorna enbart breddade sin uppfattning med precis den egenskapen som 
framställdes i boken de just läst. Om den kvinnliga huvudpersonen kunde slåss 
med drakar var det just detta flickorna utökade sina egna eventuella förmågor 
med. De behöver alltså, enligt Trepanier-Street och Romatowski (1999), få ett 
stort utbud av typiska maskulina drag i karaktärer för att utöka sin egen livsbild 
med. Studien visade även att läsning av böcker som utmanar stereotypa 
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könsroller påverkade barnens egna lekar med varandra och deras val av roll 
eller leksak. Detta var dock något som avtog allteftersom och böckerna behövde 
återkomma i verksamheten för att få en kvarstående effekt (Trepanier-Street & 
Romatowski, 1999). Trepanier-Street & Romatowski (1999) avslutar studien 
med att peka på att det är av största vikt att barn i tidig ålder får möta utmanade 
könsroller från såväl lärare som av vårdnadshavare för att få ett jämställt 
samhälle i framtiden. De anser att barnböcker kan vara ett starkt medium för 
detta. 

Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér tar i sin artikel Många olika 
genusmönster existerar samtidigt i förskolan (2009) bland annat upp genus ur 
ett sociokulturellt perspektiv där könsidentiteter skapas i samspel med varandra 
och miljö. De menar att genus inte bara har en betydande roll för barns eget 
identitetsskapande utan även för hur barn skapar grupper. Stereotypa 
könsroller är enligt dem en bidragande faktor till de hierarkier som skapas 
mellan barn. Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009) skriver att 
genus kan skapas på tre olika nivåer: strukturell, symbolisk och individuell. På 
den strukturella nivån menar de att gamla könsmönster har betydelse, det vill 
säga de mönster som redan har påverkat samhället så pass mycket att det finns 
tydliga skillnader mellan könen i var de befinner sig i hierarkier. På den 
symboliska nivån finns de förväntningar som ställs på respektive kön vad det 
gäller deras förmågor, beteenden, utseenden och språk. På den individuella 
nivån sammanstrålar den strukturella och den symboliska för att tillsammans 
skapa de enskilda individernas uppfattningar, det vill säga varje enskilt barns 
föreställningar om vad könsrollerna innebär (ibid). 

När denna artikel skrevs 2009 beskriver Pramling Samuelsson och 
Ärlemalm-Hagsér det som att förskolan vid den tidpunkten förstärker de 
stereotypa könsrollerna i stället för att utmana dem. De menar att 
förskollärarna vid den tidpunkten inte utmanade barnens lekar där flickorna 
oftast lekte ”vardagsliv” och pojkarna oftast lekte ”äventyr”. Vardagsliv och 
äventyr är två typisk stereotypa teman som ofta även återkommer i barnböcker 
(Kortenhaus & Demarest, 1993; Trepanier-Street & Romatowski,1999). De 
poängterar även att genus i den svenska kulturen ofta tas upp i samma 
sammanhang som jämställdhet och att det är en stor del av genusdebatten i 
Sverige. Det krävs att barn får uppleva en bred variation av könsroller och 
förmågor men såklart även religioner, etniciteter mm för att själva kunna skapa 
möjligheter för en jämställd omgivning. Pramling Samuelsson och Ärlemalm-
Hagsér (2009) refererar till studier som visar att barn under sina första 
levnadsår är mer stereotypa i sin könsroll än vad äldre barn och vuxna är. Detta 
menar de beror på att de yngre barnen är så engagerade i att förstå sin egen 
könsroll att de nästan överdriver de redan stereotypa rollerna för att skapa sin 
könsidentitet. I Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsérs (2009) artikel 
finns resultat som visar på att barn som agerar genusöverskridande har en 
högre social kompetens, problemlösningsförmåga och fantasifullhet.  

I dagens förskola är jämställdhet en självklar del av värdegrunden och 
enligt läroplanen (Skolverket 98/10) ska verksamheten präglas och gestaltas av 
jämställdhet, det blir som Wernersson beskriver att ”enbart verbal förmedling 
är inget acceptabelt alternativ” (2009:29). Det behövs alltså ett utbud av former 
för att gestalta genus, exempelvis barnlitteratur (ibid).  

Den svenska förskolan skiljer sig även från många andra länder i 
tillgänglighet, inriktning, geografisk närhet, kvalitet et cetera (Tallberg Broman, 
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2009). I dag går väldigt stora delar av alla barn i förskolan. 98% av alla 4-5 
åringar går i förskolan varav 86% av alla 1-5 åringar (Tallberg Broman, 
2009:61). Tallberg Broman (2009) menar att förskolan är med och formar 
genus genom de ramar som finns, strukturerna och rutinerna som upprättar 
samt det innehåll och förhållningssätt som pedagogerna skapar. Det innebär 
också att lika många procent av alla föräldrar i Sverige är i kontakt med 
förskolor på ett eller annat sätt. Många föräldrar i Tallberg Bromans (2009) 
rapport hävdar att de tycker att det är svårt med genus och hur de ska få in det i 
sin vardag med barnen. De känner en press från samhället att ha ett medvetet 
förhållningssätt till könsroller, men de känner sig inte bekväma i dessa 
förväntningar.  
 

2.2 Barnets identitetsskapande 

Som beskrivits ovan är genus ett hett ämne i dagens samhälle och barn är hela 
tiden omringade av de normer och värderingar som sänds ut från alla håll. 
Media, modeindustrin, leksaksindustrin och vuxnas förhållningsätt är bara 
några av de aspekter av de formerande influenser som barn är omringade av 
dag som natt (Fast, 2008). 
        Svaleryd (2005) poängterar att genus är socialt konstruerat till skillnad från 
kön som är biologiskt och att det är människan som skapar sig en egen tolkning 
av det sociala könet som innefattar normer kring vad som är manligt och 
kvinnligt. Genus innefattar en öppenhet om överskridanden och möjligheter att 
skapa sig sin egen könstillhörighet utan bestämda former (Ibid).  

Harter (2006) beskriver begreppet identitetsskapande likt Svaleryd (2005) 
beskriver begreppet genus, att det är något som konstrueras i sociala samspel. 
Harter (2006) menar likaså att människan är gjord för att kunna ta emot 
intryck från sin omvärld för att skapa meningsfulla erfarenheter och hela tiden 
bygga på teorin om sig själv. 

En fråga som uppstår är vad som händer med barnens identitetsskapande 
när omgivningen redan har en bestämd mall hur man ska vara för att passa in, 
vara normal och hur man ska bete sig för att inte hamna utanför normen.  

Enligt Svaleryd (2005) blir barnen redan vid födseln indelade i 
förbestämda fack om hur man ska vara som pojke eller flicka vilket medför att 
barnen blir tilldelade konstruktioner och värderingar som är kopplat till könet. 
Med detta menar författaren att både flickor och pojkar blir tilldelade stereotypa 
roller som barnen inte själva valt. Det är vuxnas förhållningsätt och samhället i 
stort som kategoriserar in barnen i så kallade stereotypa könsrollerroller utifrån 
könet flicka eller pojke, och inget som kommer inifrån barnet själv. Redan efter 
vetskapen om barnets kön börjar barnets framtid att planeras. På så sätt föds 
barn in i en värld utan att själva fått välja hur de ska bli bemötta utifrån sin egen 
identitet utan detta är redan förbestämt utifrån de sociala konstruktioner om 
hur normen säger hur barnet ska vara (Svaleryd, 2005).  

Hellman (2010) beskriver i sin avhandling – Kan Batman vara rosa? om 
de normrelaterade typiska egenskaper som i detta fall pedagoger på förskolan 
tilldelar barnen utifrån kön. Hellman (2010) har i sin avhandling granskad hur 
kön skapas i förskolan bland barnen utifrån deltagandeobservationer. Det visar 
sig i studien att vuxnas förhållningsätt är avgörande för hur barn i förskolan blir 
bemötta. Det är vuxnas normer och värderingar som styr ifall barnen ska bli 



7 

 

indelade i de typiska könsmönster som vuxna tilldelar barnen (Ibid). Hellman 
(2010) beskriver exempelvis att begreppet typiska pojkar alltid innefattar en 
negativ klang i alla sammanhang det används. En viktig aspekt som Hellman 
(2010) lyfter fram från studiens resultat är att det ofta bland barnen är 
markörer för kön som barn ser som viktiga och inte könet i sig dessa markörer 
kan vara frisyrer, färger och typ av kläder.  

Kåreland och Lindh-Munter (2005a) beskriver precis som Hellman (2010) 
den djupt rotade föreställningen om könets betydelse för hur en typisk flicka 
respektive pojke ska vara utifrån vuxnas antaganden om hur flickor och pojkar 
är och beter sig. Hellman (2010) har i sin avhandling observerat pedagoger och 
barn på en förskola och utifrån observationerna har hon sett att vuxna 
tillskriver de så kallade typiska flickorna och de typiska pojkarna specifika 
egenskaper. Flickor förväntas vara lugna, lågmälda, duktiga, känslosamma och 
små hjälpredor medan pojkar förväntas vara livliga, bråkiga, oresonliga, hårda 
och de förväntas lägga band på sina känslor.  

Normerande blickar menar Hellman (2013) är en stor anledning till att 
barn reglerar sig själva för att passa in i de rådande normer som finns kring 
barnen. Blickarna kan förklaras så att vuxnas blickar, sätt att prata, och vuxnas 
kroppsspråk sänder, möjligen omedvetet, ut att vissa beteenden och sätt att vara 
är accepterat eller inte. Barn som är i blickfånget av omedvetna vuxna kring 
könsroller tenderar att lättare falla in i typiska genusmönster än de barn som är 
omgivna av medvetna vuxna där atmosfären kring barnen är tillåtande och 
öppet istället för dömande och slutet (Hellman, 2010). 

Vad medför det för konsekvenser för barns identitetsskapande att barnen 
blir hämnade i sitt sätt att vara och uttrycka sig som de själva vill utifrån vuxnas 
normerande blickar? Konsekvenserna för barns identitetsskapande kan bli stora 
då omedvetna vuxna inte känner till följderna av deras handlande när de förser 
barnen med typiska egenskaper beroende på kön (Kåreland & Lindh-Munter, 
2005a). Det begränsar barnen att få möjlighet att utvecklas som fria individer. 
Kåreland och Lindh-Munter (2005a) understryker att barn oavsett kön söker 
vuxnas bekräftelse för att känna sig accepterade och sedda. Detta blir 
problematiskt menar Hellman (2010) då barnen rättar sig in i ledet vad gällande 
genusnormerna för att bli bekräftade, på så vis får barnen redan i tidig ålder 
lära sig att de inte duger och att de måste spela för galleriet för att bli 
accepterade. Det blir extra bekymmersamt när de typiska pojkarnas sätt att vara 
och bete sig allt som oftast innefattar en negativ klang. Hellman (2010) 
poängterar att det blir problematiskt då pojkar som gör som normerna säger får 
uppmärksamhet men enbart för något negativt, medan de pojkar som faller 
utanför ramen typiska pojkar inte uppmärksammas alls. Den typiska flickan i 
vuxnas ögon är ofta positivt betingat men skulle en flicka gå utanför normen och 
ta några kriterier för typiska pojkar skulle hon med största sannolikhet snabbt 
bli tillrättavisad (Kåreland & Lindh-Munter, 2005a). Därför faller det sig 
naturligt att flickor anpassar sig och redan i tidig ålder får lära sig att vara 
duktiga för att behaga (Kåreland & Lindh-Munter, 2005a). Oberoende på om 
barnet är en flicka eller en pojke så hämnas båda i sin identitetsutveckling 
(ibid).  
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2.2.1 Identitetsskapande utifrån ett jämställdhetsperspektiv  

Svaleryd (2005) beskriver den nutida genusforskningen och förklarar genus ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Hon beskriver jämställdhet som att ställa jämte, att 
flickor och pojkar ställs bredvid varandra. Jämställdhet betyder att alla 
människor ska få vara fria att skapa sin egen identitet utan förutbestämda 
genuskonstruktioner (Svaleryd, 2005).  

Svaleryd (2005) poängterar att begreppet kön är en konstruktion som 
konstrueras utifrån mäns och kvinnors uppträdanden och sysselsättningar. Hon 
understryker att kön är ett mänskligt påhitt som styrs av människans 
uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt (Svaleryd, 2005).  
Svaleryd (2005) skriver att flickor och pojkar blir uppfostrad till att bete sig på 
olika sätt, tycka om olika saker, bli bra på olika saker osv. Oftast understryker 
författaren att vuxna inte är medvetna om denna ojämställdhet som präglar hur 
flickor och pojkar ska vara vilket även Hellman (2010) poängterar då hon 
skriver att vuxna oftast tror att de är jämställda och behandlar alla barn lika 
oavsett kön.  

Hellman (2010) har i sin avhandling dragit den slutsatsen att det är vuxna 
och i detta fall pedagoger i förskolan som spelar en stor roll i barns chanser till 
att skapa en egen identitet. Kåreland och Lindh-Munter (2005b) tar exempelvis 
upp hur vuxnas sätt att kommunicera med flickor respektive pojkar ter sig olika. 
Pojkar ges korta kommandon och huvudsakligen används verb som den 
övergripande ordklassen, flickor däremot får höra långa målande meningar där 
en ömsesidig kommunikation är undermedvetet självklar. Hellman (2010) 
beskriver hur känslor är mer eller mindre accepterade beroende på om det 
handlar om en flicka eller en pojke. En flicka som gråter tar vuxna 
principmässigt upp i knät och tröstar medan pojken får en tillsägelse om att det 
inte var så farligt. Svaleryd (2005) skriver att alla barn ska få chans att bli 
självständiga, omvårdande och gränsöverskridande oberoende av barnets 
könstillhörighet och att jämställdhet handlar om mäns och kvinnors rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter. Svaleryd (2005) ser det som extremt 
problematiskt att inte alla barn får samma chans att skapa sin egen identitet.  
Samtliga författare ovan beskriver vuxnas skyldighet att behandla flickor och 
pojkar jämställt och se till den enskilda individen utan att lägga värderingar 
utifrån barnets kön. Vuxnas förhållningsätt poängterar Svaleryd (2005) antigen 
hindrar eller möjliggör barns chanser till att utvecklas fritt. Kingston, Hubbard, 
Lapp, Schroeders och Wilsons har genomfört en studie (2003) där de undersökt 
om utbildning kan ha en påverkan på bland annat vuxnas förhållningssätt på 
jämställdhet mellan könen. Deras studie visar att vuxnas medvetna 
förhållningssätt till jämställdhet ökar i relation till deras utbildningsgrad (ibid). 
          I texten ovan har vuxnas förhållningsätt gentemot barnen blivit central 
utifrån barns identitetsskapande kring kön. Här nedan kommer förankring i 
förskolans styrdokument presenteras med fokus på barns identitetsskapande 
utifrån kön.  

2.3 Förankring i styrdokument för förskola 

I Allmänna råd och kommentarer: kvalitet för förskolan utgiven av Skolverket 
(2005) är flera avsnitt dedikerade till just normer och värden samt jämställdhet 
mellan flickor och pojkar. De markerar både att dessa begrepp är centrala inom 
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den Svenska förskolan idag och att det är de vuxnas roll att vara de främsta 
förebilderna. De skriver att ”jämställdhetsarbetet i förskolan måste börja med 
de vuxna” (Skolverket, 2005:30). Barn ska få möjlighet att utmana normerande 
könsroller och utveckla deras identitet genom både självständighet och empati. 
Skolverket (2005) fortsätter att trycka på vikten av de vuxnas roll som 
närvarande och reflekterande tillsammans med barnen. 

Skolverket (2005) menar vidare att förskolan ska ge barnen en jämställd 
miljö för att skapa sin identitet i, trots det har forskning visat att flickor och 
pojkar systematiskt behandlas olika på grund av deras kön. De poängterar att 
”barns upplevelser av vad det innebär att vara pojke eller flicka formas i 
samspelet med de vuxna och med varandra” (Skolverket, 2005:30). Förskolan 
ska motverka traditionella könsroller och det är de vuxnas ansvar att verkställa 
det. Här nedan kommer en förklaring på detta med stöd av ett citat ur 
läroplanen för förskolan: 

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som 
är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller. (Skolverket 98/10:5) 

 
De avslutar det ena kapitlet i Allmänna råd och kommentarer: kvalitet i 
förskolan (Skolverket, 2005) med en kort notis om att samverkan med föräldrar 
ökar möjligheten till ömsesidig förståelse för jämställdhetsbegreppet. På liknade 
sätt lyfter Läroplanen för förskolan (Skolverket, 98/10) fram att verksamheten 
ska ge varje förälder lika möjlighet till att lämna sitt barn på förskolan med 
förtroende om att ha lämnat sitt barn i en jämställd miljö. 

Läroplanen för förskolan understryker att barnen ska få verktyg att 
utveckla respekt och kunskap om människans rättigheter och lika så ska barnen 
i förskolan få en förståelse kring de demokratiska värderingarna som det 
svenska samhället är uppbyggt på (Skolverket, 98/10). Jämställdhetsarbetet i 
förskolan är i Läroplanen omfattande men Svaleryd och Hjertson (2012) ser 
även en problematik med det pågående jämställdhetsarbetet. De resonerar 
kring läroplanens tolkningsutrymme och kring de strävansmål som 
styrdokumentet är uppbyggt på. De understryker att jämställdhetsarbetet kan te 
sig mycket olika från verksamhet till verksamhet (Svaleryd & Hjertson, 2012).   

I verksamheten ska personalen som arbetar i förskolan se till att sträva 
efter en förståelse hos barnen att alla människor är lika mycket värda. Den 
värdegrund som Läroplanen för förskolan är uppbyggd på är människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor (Skolverket, 
98/10). I styrdokumentet poängteras vuxnas förhållningssätt och handlingar 
som avgörande för om barn tar till sig värden om sig själv eller andra 
medmänniskor därför är det viktigt att understryka att barn tar till sig 
värderingar genom upplevda situationer (Skolverket, 98/10).  
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats och forskningsdesign 

I denna studie valde vi att använda oss av en kvantitativ forskningsansats som i 
detta fall har inneburit enkätundersökning där en surveydesign har legat till 
grund för studiens insamlade data (Bryman, 2011). En kvantitativ 
forskningsansats handlar om att bryta ner verkligheten i mindre bitar och samla 
in objektiva data som går att återskapa oavsett vem det är som genomför 
studien (Bryman 2011). I en surveyundersökning utgår man från en större 
population där syftet är att se en generell fördelning i en grupp genom statistisk 
bearbetning och analys av de resultat man får fram (Bryman 2011).  
 I vår studie har vi använt oss av en tvärsnittsdesign där föräldrar får 
besvara en enkät utifrån hur det ser ut för dem vad gäller deras perspektiv på 
och läsande av genusöverskridande barnlitteratur just nu. Genom att vi samlat 
in data från flera fall vid en och samma tidpunkt fick vi därmed fram ett 
tvärsnitt till vår studie (Bryman, 2011). 
 Vår tanke är att genom vår användning av kvantitativa enkäter samt 
tvärsnittsdesign så kommer denna studie att vara replikerbar av andra även i 
större eller mindre populationer framöver (se avsnitt 3.5 Reliabilitet och 
validitet) 

3.2 Metodval 

Vi valde att använda oss av surveyundersökning online på grund av den tidsram 
som detta examensarbete omfattats av (Bryman, 2011). Genom att ha använt 
oss av en enkät har vi fått in ett omfattande material på kort tid som vi kunde 
börja bearbeta och systematisera snabbt (Bryman, 2011). Internet gav oss bred 
tillgång till respondenter på samma plats, det var ett ekonomiskt val då vi båda 
hade tillgång till internet och bearbetningen av den insamlade datan gick snabbt 
i datorprogram (Bryman, 2011). Vi använde oss av det som Bryman (2011) 
kallade en asynkron kommunikationsbaserad metod genom att vi personligen 
skickat ut enkäten till var och en av deltagarna i vårt stickprov och de fick en 
viss tid att svara på enkäten innan vi samlat in den slutgiltiga datan. 

I enlighet med Bryman (2011) såg även vi att enkätens utformning var av 
stor vikt för studiens resultat. Vi har därför använt oss av både strukturerade 
och standardiserade frågor där strukturerade frågor innebär slutna frågor med 
fasta svarsalternativ medan öppna standardiserade frågor ger respondenten 
möjlighet att komplettera med egna tankar och påståenden (Bryman, 2011). Vi 
har blandat dessa frågekonstruktioner för att få en mer nyanserad bild av 
respondenternas svar än vad vi hade fått ifall det enbart hade varit 
strukturerade frågor. Enkäten hade 16 frågor (se bilaga 2) varav fråga 1-8 samt 
11-17 var strukturerade medan 9, 10, 18 var standardiserade frågor. 
Tidsomfattningen för att svara på enkäten var cirka sex minuter. Vi övervägde 
att ha med flera frågor i enkäten men vi ansåg att det var bättre med färre då 
risken för att respondenterna skulle avstå från att svara skulle bli större om 
enkäten blivit mer tidskrävande (Bryman, 2011).  
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3.3 Urval 
 

Vi var tidigt intresserade av att utföra en studie där föräldrars perspektiv lyftes 
fram, men vi ville inte att deras utsagor skulle påverkas av vår egen utbildning 
och risken att de svarar vad de tror att vi vill höra. Därför valde vi att försöka 
skildra den generella synen hos föräldrar i en Facebook1-grupp vid namn 
”Föräldrar & Barn” i deras användande av och syn på böcker som är 
genusöverskridande. Som användare av Facebook dyker denna grupp ofta upp 
som förslag för en av oss att bli medlem i och det var så vi kom i kontakt med 
den. Gruppen vänder sig till användare som är, har varit eller planerar att bli 
förälder och har vid tillfället för denna studie 7610 medlemmar (Facebook, 
2015). Vi valde gruppen av bekvämlighetsskäl (Bryman, 2011) istället för att 
exempelvis dela ut och genomföra enkäter på utvalda förskolor eller på gågatan 
i en stad.  
 Vi visste initialt att det finns en problematik i att vi inte vet vilka föräldrar 
i Facebook-gruppen som kommer tillhöra de vi vill ska svara på enkäten. Detta 
innebar att vi måste skicka ut enkäten till ett stickprov från samtliga föräldrar 
för att sedan gallra bort de föräldrar som faller utanför urvalsgruppen genom att 
en kort text som förklarade att vi sökte föräldrar till barn som har/har haft barn 
i förskolan de senaste 10 åren bifogades till enkätutskicken (se vidare under 
avsnitt 3.7 Genomförande). Risken var därmed stor att vi skulle fått ett stort 
bortfall. Bryman (2011) skriver att om bortfallet är >50% så anses det vara 
oacceptabelt. Det handlar dock om bortfall som sker inom den grupp som man 
vill ska svara på enkäten, och som sagt vet vi inte hur stor denna grupp är av de 
stickprov som vi skickade ut enkäten till. Det har därför blivit problematiskt att 
beräkna bortfall, och vi kunde inte förhålla oss till tidigare sannolikheter för 
bortfall (Bryman, 2011). Vi valde därför att skicka ut en relativt stor kvantitet, 
300 enkäter, för att vi inte visste hur många vi skulle få tillbaka. Hade vi gått 
efter Brymans (2011) tabell över bortfall hade vi behövt ha 60-70 % svar för att 
det ska vara ”acceptabelt” enligt honom och upp till 85 % för att det ska vara 
”bra”. Alltså hade vi behövt ha 180-255 besvarade enkäter men eftersom vi 
räknat med dubbelt bortfall, det vill säga både de som inte orkar/vill/kan svara 
på enkäten och de som inte passar in i urvalsramen, så har vi räknat med 
betydligt mindre svarsfrekvens.  

När vi skulle välja ut vårt stickprov på 300 individer valde vi att välja ut 
dessa på ett strategiskt slumpmässigt sätt (Bryman, 2011). För att få en närmare 
beskrivning av hur stickproven valdes ut, var vänlig läs avsnitt 3.4 
Genomförande.  

Bryman (2011) beskriver att desto högre antal individer i ett stickprov 
som tas desto större är chansen att datan speglar den generella åsikten i 
populationen. Samtidigt planas den kurvan ut ju högre antal individer som 
ingår i stickprovet. Vi ville ha en så hög siffra som är möjligt inom studiens 
tidsram för att anta att stickprovet till stor del stämmer överens med 
populationen. Samtidigt ville vi hålla antalet tillräckligt snävt för att hinna 
analysera datan djupgående under den tidsperiod vi hade.  
                                                   

1 Facebook är ett socialt nätverk online som är öppet för alla över 13 år och helt kostnadsfritt att 
bli medlem i. www.facebook.com 
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3.4 Genomförande 

Vi började med att fastställa syfte och frågeställningar för att kunna utforma 
enkätfrågorna utifrån frågeställningarna och vi lät dessa agera teman för 
enkäten (Bryman, 2011). Temana mynnade ut i frågor kring föräldrars 
uppfattning om genus i förskola, genus i hem, böcker i allmänhet, böcker med 
inriktning genus och barns identitetsskapande. Vi har hela tiden försökt ha i 
åtanke att det enligt Bryman (2011) finns flera svårigheter med enkäter så som 
att alla typer av frågor inte passar i enkäter eller att man måste vara noggrann 
med att inte ställa för många öppna eller onödiga frågor. Man kan inte heller 
”rätta till” eller komma med följdfrågor på samma sätt i enkäter som i intervjuer 
därför är det viktigt att enkäten är genomarbetat och dubbelkollad innan den 
skickas ut (Bryman, 2011). Därför valde vi att låta enkäten testas på tre 
försökspersoner innan utskicket till respondenterna skedde. Vi ville få tankar 
och åsikter om enkätens tydlighet för att kunna förbättra den innan utskick. 
Detta hjälpte oss att utveckla enkäten ytterligare genom att ändra formuleringar 
i frågor som var missvisande. Vi fick även feedback angående att några frågor 
skulle passa bättre på andra placeringar i enkäten. 

När vi genomförde utskicket av de 300 enkäterna valde vi en systematisk 
urvalsmetod för att välja ut vårt stickprov (Bryman, 2011) eftersom vi strävade 
efter att få ett så slumpmässigt urval som möjligt inom Facebook-gruppen. När 
vi tog fram hur vi skulle välja ut deltagare till stickprovet så räknade vi ut att vi 
skulle välja var 7610/300 medlem. Vilket innebar att vi valde ut var 25e 
medlem. I enlighet med Bryman (2011) genomförde vi vårt stickprov på ett 
slumpgenererat tal. Detta tal fick vi fram genom att söka upp en onlinebaserad 
slumpgenerator (Random, 2015) och be denna generator att slumpmässigt välja 
ut ett tal mellan 1 och 25, numret vi fick var 15. 

Efter att ha börjat stickprovet på medlem nr 15 valde vi där efter medlem 
nr 40, nr 65, nr 90, nr 115 och så vidare.  Till varje medlem som valdes till 
stickprovet skickades ett meddelande och en länk till enkäten som 
distribuerades online. Detta meddelande inleddes med en kort text som 
förklarade att vi sökte föräldrar till barn som har/har haft barn i förskolan de 
senaste 10 åren. Föräldrarna i gruppen fick chans att svara på enkäten under 10 
dagar. Efter dessa 10 dagar stängdes enkäten ned och det fanns inte längre 
chans att besvara enkäten (se bilaga 1).  

3.5 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet och validitet är mått som kan mäta hur tillförlitlig en metod har 
varit för att samla in data i ett specifikt ämne (Bryman, 2011). Reliabilitet kan 
svara på huruvida frågorna som vi konstruerat för att mäta en viss sak faktiskt 
också gör det (ibid). Validitet kan svara på huruvida den insamlade datan 
verkligen är relevant för syfte och frågeställning (ibid). 

3.5.1 Reliabilitet 
När enkätfrågorna utformades utgick vi från Brymans (2011) bok om 
samhällsvetenskapliga metoder vilket gör att typen av frågor som användes i 
enkäten är återskapningsbara för de som har tillgång till boken.  



13 

 

 Vi har försökt att använda oss av vardagliga ord och begrepp för att inte 
försvåra förståelsen för enkäten och vi har inte heller valt några negationer i 
våra enkätfrågor (Bryman, 2011; Trost, 2012). I inledningen av enkäten har vi 
försökt att förklara de få centrala begrepp som behandlas för att alla 
respondenter ska ha samma förutsättning att förstå enkätfrågorna (se bilaga 1).  

Vår population är föräldrar till barn som går eller har gått i förskola 
under de senaste 10 åren, alltså att det enda kravet är att de lever med ett barn i 
förskoleåldern som de anser sig vara förälder till. Detta är en mycket enkel 
population att återskapa eftersom den finns att återfinna på flera olika ställen. 
Vår urvalsram var gruppen ”Föräldrar & Barn” på Facebook vilket vi valt på 
grund av ett bekvämlighetsperspektiv och men även för att det är ett 
samlingsforum för både storstadsbor, småstadsbor, olika etnicitet, olika klass, 
olika ålder et cetera eftersom att facebook är öppet för alla över 13 år och att 
internet i dag är så pass tillgängligt som det är.  

Vår precision i registreringen av enkätsvaren får antas vara hög då 
datorprogrammet som enkätsvaren samlades in i gav oss alla siffror och fel 
gjorde av den mänskliga faktorn har på så vis minimerats (Trost, 2012). 

Vår enkät var tillgänglig för respondenterna under 10 dagar vilket vi 
anser är en tillräckligt snäv tidsram för att kunna utesluta att det uppstått 
konstansfel, vi förutsätter att den generella attityden i Facebook-gruppen inte 
har förändrats under de 10 dagarna enkäten genomfördes (Trost, 2012).  

3.5.2 Validitet 
När vi inledde examensarbetet med syfte att ta reda på föräldrars perspektiv på 
genus i hem och i förskola ville vi ha den generella synen. Eftersom vi själva är 
insatta i ämnet genus och de flesta i vår omgivning är medvetna om vårt 
yrkesval så ville vi inte att detta skulle kunna påverka resultatet. Vi valde därför 
att genomföra enkäter och skicka ut dessa till personer vi med största 
sannolikhet inte har en relation till.  

Medlemmarna i Facebook-gruppen har ingen inbördes ordning förutom 
att standard för Facebook är att listan inleds med de medlemmar en av oss som 
har som vän eller har gemensamma vänner med. Detta medför en viss urvals-
bias då sannolikheten att de medlemmar en av oss har som vän eller har 
gemensamma vänner med enbart kan bli slumpmässigt utvalda under de första 
utskicken i stickprovet beroende på hur många vänner som är medlemmar i 
gruppen. Dock är gruppen så pass stor med sina 7610 medlemmar att de fåtal 
(runt 30-40) personer som är medlem samtidigt som de har en koppling till en 
av oss gör att det är ett mycket ringa samplingsfel (Bryman, 2011). Av dessa 40-
talet personer som en av oss är vän med kan bara 1 väljas till att ingå i 
stickprovet eftersom att vi slumpmässigt började stickprovet på medlem 15 och 
sedan valde ut var 25e att ingå. 15+25 är 50 och enbart den första i stickprovet 
kommer således att ingå. Det är egentligen bara positivt för vår studie att enbart 
en medlem vi är vän med kommer att ingå i studien eftersom vi inte ville att en 
stor mängd personer som känner oss ska kunna svara utifrån vad de tror att vi 
vill höra och därmed skapa en skevhet i resultatet (Bryman, 2011). 

3.6 Etiska ställningstaganden 
I enlighet med vetenskapsrådet finns det en rad ställningstaganden som 
forskare måste ta ställning till när det gäller genomförande av humanistisk 
vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2014) I en studie där människor är 
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inkluderade finns fyra särskilda principer att ta i beaktande. Dessa fyra 
principer är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa krav är för att skydda de respondenter som medverkat i 
studien. De fyra principerna innefattar respondenternas frivillighet, integritet, 
konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2008). I kommande stycke kommer 
argumentation för hur dessa krav har uppfyllts.    

I de enkäter som skickats ut har respondenterna fått information vad 
gällande studiens innehåll och syfte. De som deltagit i studien har informerats 
om det frivilliga deltagandet och att de när som helst innan och under enkätens 
procedur kan välja att avbryta sin medverkan (se bilaga 1 & 2).  Utifrån den 
information som getts har respondenterna samtyckt att medverka genom att 
svara på enkäten. Materialet som samlats in har behandlats konfidentiellt vilket 
respondenterna fått information kring genom vetenskapsrådets hemsida som 
bifogats i inledande parti i enkäten (se bilaga 2). I stycket från vetenskapsrådet 
förklaras respondenternas rättigheter vad gällande deras anonymitet vilket vi 
har uppnått genom en anonym enkät där inga personliga uppgifter kring 
respondenterna erhållits. I informationsdelen har respondenterna fått 
upplysningar kring materialets användning som behandlats enligt 
nyttjandekravet. Detta innebär att respondenterna fått kännedom om 
materialets användning och att materialet enbart kommer att användas i 
forskningssyfte i denna studie.  

Vid eventuella oklarheter har kontaktuppgifter lämnads ut till 
vederbörande och bifogande länk till vetenskapsrådets hemsida där 
respondenterna kunnat läsa mer om de fyra etiska principerna (Se bilaga 2).  
 

3.7 Analysmetod 

För analysen i denna studie har vi använt oss av en bivariat analys för att se 
samband mellan respondenternas enkätsvar och en univariat analys för att 
presentera enskilda variabler i resultatet eller de få enkätfrågor som är 
(Bryman, 2011). För den univariata analysen används cirkeldiagram och för den 
bivariata analysen används korrelationstabeller, tabeller och en skattningsskala 
(Bryman, 2011). Variabler som representeras i denna studie är både 
ordinalvariabler, nominalvariabler och dikotoma (Bryman, 2011).  
 Datan har samlats in i ett online-baserat webbenkät-program 
(www.webbenkater.com) där den också har sammanställts. Varje respondent 
har fått ett identifikationsnummer som tilldelats av programmet. Vi valde att 
inte döpa de kategorier och variabler som presenteras under avsnittet resultat 
till variabel 1, variabel 2 et cetera utan vi benämner frågor och svar som de 
skrivs i enkäten (se bilaga 2). 
 

3.8 Bortfall 

Det finns en problematik med vårt stickprov och det är att vår urvalsram 
innefattar föräldrar i stort i och med facebookgruppen men vi ville bara ha 
föräldrar till barn som går eller har gått i förskolan de senaste 10 åren. Vi kunde 
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inte på förhand veta hur stort bortfallet skulle bli eftersom vi valde ett 
strategiskt slumpmässigt (Bryman, 2011) sätt att välja ut vårt stickprov på.  

Vi valde att inte ha en fråga om ålder på barn inuti enkäten som sedan 
skickade vidare respondenten till slutsidan. Vi räknade redan med ett internt 
bortfall av respondenter som inte slutfört hela enkäten och vi ville därför inte få 
ännu fler interna bortfall på grund av att föräldern inte hade barn i 
förskoleåldern.  

Vi kunde alltså inte räkna på ett bortfall mer än det interna. 
Av de 300 enkäterna vi skickade ut började 74 respondenter att svara. 57 

personer av dessa 74 slutförde enkäten och svarade på merparten av 
enkätfrågorna och gav oss underlaget för denna studie. 

 

3.9 Metoddiskussion 

Vi har stött på både fördelar och nackdelar med vår studie, framför allt vårt 
urval och vår enkätmetod. I framtiden hade vi velat använda oss utav 
triangulering för att kunna korrelatera resultaten ännu mer men tidsramen var 
tyvärr begränsad och vi fick hålla oss till en enda metod (Bryman, 2011). Hade 
vi haft möjlighet till triangulering hade vi valt kvalitativa intervjuer för att 
kunna gå mer på djupet i förståelsen för varje specifik förälders syn på genus 
(Bryman, 2011). Om vi hade haft intervjuer hade vi kunnat förenkla frågorna i 
enkäten ännu mer för att få ett ännu enklare resultat att analysera (Bryman, 
2011). Vi kunde se en nackdel att använda en enkät när vi studerade det interna 
bortfallet av 17 respondenter. 11 av 17 i vårt interna bortfall slutade att besvara 
enkäten vid fråga 8 (se bilaga 2). Precis som Bryman (2011) anser så insåg vi att 
det blev ett problem för oss att vi inte kunde vara med och hjälpa 
respondenterna att besvara deras frågor. När vi lät tre testpersoner genomföra 
vår enkät fick vi respons på att just denna fråga var dåligt formulerad med 
”betygsätt” istället för vad det egentligen var att de skulle ”rangordna” motiven 
för att köpa barnlitteratur. Vi ändrade detta innan vi skickade ut enkäten men 
det verkar ändå som att frågan har varit en flaskhals i enkäten.  

I en framtida studie skulle vi inte valt ett socialt forum som urvalsram på 
grund av problematiken i att beräkna bortfall när vi inte visste hur stor del av 
stickprovet som tillhörde vår population (Bryman, 2011). Precis som Bryman 
(2011) beskriver så kan man aldrig vara säker på att respondenten verkligen 
tillhör populationen eftersom man inte kan kontrollera det i efterhand. Vi skulle 
därför inte råda till att använda sig utav surveys online (Bryman, 2011) utan i 
stället vara med på plats och finnas tillgänglig för respondenterna när de 
genomför enkäten. Hade vi varit med på plats hade vi i större utsträckning 
kunnat säkerställa att de tillhörde populationen och vi hade även kunnat vara 
med och besvara deras frågor vid enkätfråga 8 där de flesta hoppat av. 

3.10 Text- och referenshantering 

I detta arbete finner ni litteraturen refererad enligt APA-systemet  
(Mälardalens Högskola, 2014) och texten bearbetad utifrån Svenska skrivregler 
(2008). 
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4 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet och resultatanalys från enkäten att 
presenteras genom tabeller och figurer. För att läsaren ska få en överblick över 
resultat och analys så är detta avsnitt indelat i rubriker som speglar innehållet. 

4.1 Läsfrekvens i hemmet 

Tabell 1.1. Jämförelse mellan läsfrekvens i hemmet och typ av barnlitteratur 
som läses.  

Läsfrekvens i hemmet Typ av barnlitteratur 

Fråga 6 och fråga 11 
Jag läser böcker tillsammans 

med mitt barn 

n=57 

Jag läser böcker som utmanar 
stereotypa könsroller 

tillsammans med mitt barn 
n=55 

Mindre än 1 gång i veckan 7 % 27.3 % 

1 gång i veckan 5 % 27.3 % 

2-4 gånger i veckan 25 % 18 % 

5 eller fler gånger i veckan 61 % 0 % 

Aldrig 2 % 27.3 % 

 

Tabell 1.1 är illustrerat utifrån fråga 6 och fråga 11 där n=57 samt n=55 har 
deltagit. Tabellen redovisar den procentuella fördelningen för de föräldrar som 
besvarat frågorna i vilken utsträckning de läser böcker i allmänhet och böcker 
som utmanar stereotypa könsroller. 

Tabellen visar att det är störst andel föräldrar som läser böcker i 
allmänhet för sina barn 5 eller fler gånger i veckan med 61 % (n=35) och det är 
bara är 2 % (n=1) föräldrar som väljer att aldrig läsa böcker för sina barn. 

7 % (n=4) läser böcker för sitt barn mindre än en gång i veckan. 5 % 
(n=3) läser böcker för sitt barn 1 gång i veckan. 25 % (n=14) läser böcker 2-4 
gånger i veckan för sitt barn. 

27.3 % (n=15) av föräldrarna har svarat att de läser genusöverskridande 
böcker mindre än 1 gång i veckan. Lika många, 27.3 % (n=15) , har angett att de 
läser den typen av böcker 1 gång i veckan. Att läsa genusöverskridande 
barnlitteratur 2-4 gånger i veckan har 18 % (n=10) svarat. 0 % har valt 
alternativet 5 eller fler gånger i veckan och 27.3 % (n=15) hävdar att de aldrig 
läser den typen av böcker för sina barn. 

Antalet föräldrar som läser genusöverskridande barnlitteratur för sina 
barn är jämnare fördelat än de som läser barnlitteratur i allmänhet för sina barn 
förutom att det är 0 % som svarat att de läser den typen av böcker 5 eller fler 
gånger i veckan. 
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4.2 Barnlitteraturens påverkan på barns 
identitetsskapande 

Tabell 1.2 Redogörelse för föräldrarnas enkätsvar om böcker i allmänhet 
påverkar deras barn positivt utifrån fyra egenskaper.  

Fråga 7 
Jag anser att böcker i allmänhet kan påverka följande delar hos 

mitt barn positivt 

n=57 

Egenskaper Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

Självförtroende 0 % 11 % 47 % 37 % 5 % 

Förståelse för 
andra 

0 % 5 % 25 % 68 % 2 % 

Självständighet 0 % 9 % 49 % 37 % 4 % 

Vetgirighet 0 % 7 % 30 % 49 % 14 % 

 
Den här tabellen 1.2 är skapad utifrån insamlad data på fråga 7 där n=57. På 
samtliga egenskaper svarade 0 % av föräldrarna att de inte instämmer alls i 
påståendet.  För egenskapen självförtroende valde 11 % ”instämmer delvis inte”, 
47 % (n=27) ”instämmer till viss del” och 37 % (n=22) ”instämmer helt”. 5 % 
(n=3) valde alternativet ”vet ej” för egenskapen självförtroende. 

I förståelsen för andra valde hela 68 % (n=39)  ”instämmer helt”. 5 % 
(n=3) ”instämmer delvis inte”, 25 % (n=14) ”instämmer till viss del” och endast 
2 % (n=1) valde alternativet ”vet ej”.  

När det kommer till egenskapen självständighet valde 9 % (n=5) 
”instämmer delvis inte”, 49 % (n=28) valde ”instämmer till viss del” och 37 % 
(n=22) svarade ”instämmer helt”. Endast 4 % (n=2) av föräldrarna valde 
svarsalternativet ”vet ej”. 

Vetgirighet är den sista kategorin i fråga 7 och 7 % (n=4) svarade 
”instämmer delvis inte” på att egenskapen påverkas positivt hos deras barn.  
30 % (n=17) svarade ”instämmer till viss del” och 49 % (n=28) instämmer helt i 
påståendet. Lite fler i de andra påståendena så svarade 14 % (n=8) ”vet ej” på 
vetgirighet. 
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Tabell 1.3 Redogörelse för föräldrarnas enkätsvar om böcker som utmanar 
stereotypa könsroller påverkar deras barn positivt utifrån fyra egenskaper.  

Fråga 13 
Jag anser att böcker som utmanar stereotypa könsroller kan 

påverka följande delar hos mitt barn positivt 

n=55 

Egenskaper Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

Självförtroende 4 % 5 % 40 % 27 % 24 % 

Förståelse för 
andra 

2 % 5 % 16 % 55 % 22 % 

Självständighet 5 % 9 % 36 % 24 % 26 % 

Vetgirighet 2 % 11 % 25 % 27 % 35 % 

 

Den här tabellen 1.3 är skapad utifrån insamlad data på fråga 13 där n=55.  
Till skillnad från tabell 1.2 så är det flera föräldrar som svarat att de inte 
instämmer alls i påståendet.  

För egenskapen självförtroende svarade 4 % (n=2) ”instämmer inte alls”. 
5 % (n=3) av föräldrarna valde ”instämmer delvis inte”, 40 % (n=22) 
”instämmer till viss del” och 27 % (n=15) svarade ”instämmer helt”. Hela 24 % 
(n=13)  valde alternativet ”vet ej” för egenskapen självförtroende i relation till 
genusöverskridande barnlitteratur. 

Störst andel av föräldrarna, 55 % (n=30) ”instämmer helt”. 2 % (n=1) 
valde att svara ”instämmer inte alls” för barns förståelse för andra. 5 % (n=3) 
valde ”instämmer delvis inte”, 16 % (n=9) ”instämmer till viss del”. Hela 22 % 
(n=12) valde alternativet ”vet ej”.  

Här var alternativet ”instämmer till viss del” störst med sina 36 % 
(n=20).  
5 % (n=3) valde att inte instämma alls i att genusöverskridande böcker kan 
påverka egenskapen självständighet positivt hos deras barn. 9 % (n=5) 
”instämmer delvis inte”och 24 % (n=13) svarade ”instämmer helt”. Fortfarande 
är det hög andel som väljer ”vet ej”, på detta påstående valde 26 % (n=14) 
svarsalternativet. 

Vetgirighet är den sista kategorin även i denna fråga och den inleds av  
2 % (n=1) som svarat att de inte instämmer alls. 11 % (n=6) svarade ”instämmer 
delvis inte”, 25 % (n=14) svarade ”instämmer till viss del” och 27 % (n=15) 
instämmer helt i påståendet. Högst andel i kategorin ”vet ej” hitintills är de 35 
% (n=19) svarade ”vet ej” för egenskapen vetgirighet. 
 



19 

 

4.3 Föräldrars åsikt huruvida barnlitteratur påverkar 
jämställdhet 

Ingen förälder har angett att de läser böcker som utmanar stereotypa könsroller 
5 eller fler gånger i veckan, därför kommer ingen tabell att presentera detta 
resultat. 

Tabell 1.4 Redogörelse för huruvida föräldrarna som aldrig läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller och de föräldrar som läser den typen av böcker 
2-4 gånger i veckan anser att genusöverskridande barnlitteratur främjar 
jämställdhet eller ej.  

Främjar jämställdhet Föräldrakategori 

Fråga 11 och 14 

Föräldrar som aldrig läser 
böcker som utmanar stereotypa 

könsroller 

n=14 

Föräldrar som läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller 

2-4 gånger i veckan 

n=10 

Ja 29 % 100 % 

Nej 71 % 0 % 

 

I fråga 11 fick föräldrar svara hur ofta de läser böcker som utmanar stereotypa 
könsroller. Vi valde att främst jämföra två kategorier ur enkätsvaren eftersom 
de är de två som skiljer sig mest åt i frekvens; de föräldrar som aldrig läser den 
typen av böcker och de som läser dessa för sina barn 2-4 gånger i veckan. 
 Bara 29 % (n=4) av de föräldrar som aldrig läser genusöverskridande 
barnlitteratur för sina barn svarade ja på frågan om de anser att det främjar 
jämställdhet mellan könen. Merparten av föräldrarna i den kategorin svarade 
dock nej, 71 %(n=10).  
 Samtliga föräldrar, 100 % (n=10) som har angett att de läser 
genusöverskridande barnlitteratur 2-4 gånger i veckan anser att detta främjar 
jämställdheten. Ingen har således svarat nej. 
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Tabell 1.5 Redogörelse för huruvida föräldrarna som läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller mindre än 1 gång i veckan och de föräldrar 
som läser den typen av böcker 1 gång i veckan anser att genusöverskridande 
barnlitteratur främjar jämställdhet eller ej.  
 

Främjar jämställdhet Föräldrakategori 

Fråga 11 och 14 

Föräldrar som läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller 

mindre än 1 gång i veckan 

n= 13 

Föräldrar som läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller 1 

gång i veckan 

n= 15 

Ja 62 % 87 % 

Nej 38 % 13 % 

 
Resterande resultat som presenteras i tabell 1.5 är som följer att de föräldrar 
som läser böcker som utmanar stereotypa könsroller mindre än 1 gång i veckan 
anser 62 % (n=8) att de anser att dessa böcker främjar jämställdhet mellan 
könen och 38 % (n=5) ansåg att böckerna inte gör det. För de föräldrar som 
läser böcker som utmanar stereotypa könsroller 1 gång i veckan anser hela 87 % 
(n=13) att böckerna främjar jämställdhet mellan könen medan enbart 13 % 
(n=2) anser att de inte gör det. 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 

 

 

För att undersöka ytterligare möjliga faktorer till att föräldrarna i studien har 
valt att svara ja eller nej på fråga 14 (se bilaga 2) undersökte vi de inledande 
bakgrundsfrågorna i enkäten och vi kunde där se en skillnad i utbildningsgrad 
för de svarande. 

I figur 1.1 visas utbildningsgraden för de 17 föräldrar som inte anser att 
genusöverskridande barnlitteratur främjar jämställdhet mellan könen.  
12 % (n=2) har bara en avslutad grundskoleutbildning, 59 % (n=10) har en 
avslutad gymnasieutbildning och 29 % (n=5) har en avslutad eftergymnasial 
utbildning. 
 I figur 1.2 visas utbildningsgraden för de 37 föräldrar som anser att 
genusöverskridande barnlitteratur faktiskt främjar jämställdhet mellan könen. 
Här anger hela 51% (n=19) att de har en eftergymnasial utbildning och bara 8 % 

12%	  

59%	  

29%	  

Figur	  1.1.	  De	  som	  svarat	  "nej"	  på	  frågan	  om	  de	  anser	  
att	  böcker	  som	  utmanar	  stereotypa	  könsroller	  

främjar	  jämställdhet	  

Grundskola	   Gymnasium	   Eftergymnasial	  utbildning	  

8%	  

41%	  51%	  

Figur	  1.2.	  De	  som	  svarat	  "ja"	  på	  frågan	  om	  de	  anser	  
att	  böcker	  som	  utmanar	  stereotypa	  könsroller	  

främjar	  jämställdhet	  

Grundskola	   Gymansium	   Eftergymnasial	  utbildning	  
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(n=3) har angett att de har avslutat grundskolan, 41 % (n=15) har en 
gymnasieutbildning. 
 Cirkeldiagrammen visar en markant skillnad på 22 procentenheter mer 
gällande eftergymnasial utbildning hos de som anser att de kan främja 
jämställdheten mellan könen genom att läsa genusöverskridande barnlitteratur. 
Det medför även att de som slutfört grundskola och gymnasium är 4 samt 18 
procentenheter mindre mellan figur 1.1 och 1.2.
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4.4 Fyra kategorier av föräldrar och deras åsikter i 
barnlitteraturs påverkan 

Ingen förälder har angett att de läser böcker som utmanar stereotypa könsroller 
5 eller fler gånger i veckan, därför kommer ingen tabell att presentera detta 
resultat. 

Tabell 1.6 Redogörelse för huruvida föräldrarna som aldrig läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller instämmer i påståendet att 
genusöverskridande barnlitteratur påverkar deras barn positivt utifrån fyra 
egenskaper. 

Egenskap 

Föräldrar som aldrig läser böcker som utmanar stereotypa 
könsroller 

n=14 

Fråga 13 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt Vet ej 

Självförtroende 14 % 7 % 29 % 0 % 50 % 

Förståelse för 
andra 

7 % 14 % 21 % 14 % 44 % 

Självständighet 14 % 14 % 21 % 0 % 50 % 

Vetgirighet 7 % 14 % 14 % 7 % 58 % 

 

I tabell 1.6 redovisas hur kategorin av föräldrar som angett att de aldrig läser 
genusöverskridande barnlitteratur för sina barn svarar i fråga 13. 
Gemensamt för hela denna fråga i tabell 1.6 är att svarsalternativet ”vet ej” 
dominerar. 
 För egenskapen självförtroende svarade 14 % (n=2) ”instämmer inte alls”, 
7 % (n=1) ”instämmer delvis inte”, 29 % (n=4) ”instämmer till viss del” och 0 % 
”instämmer helt”. Hela 50 % (n=7) av föräldrarna valde ”vet ej”. 
 Fördelningen i svarsalternativ för egenskapen förståelse för andra är 
följande: 7 % (n=1) ”instämmer inte alls”, 14 % (n=2) ”instämmer delvis inte”, 
21 % (n=3) ”instämmer till viss del” och 14 % (n=2) ”instämmer helt”. 44 % 
(n=6) valde svarsalternativet ”vet ej”. 
 I frågan om självständighet svarade 14 % (n=2) att det inte instämmer 
alls, 14 % (n=2) att det delvis inte instämmer, 21 % (n=3) ”instämmer till viss 
del” och att 0 % ”instämmer helt”. Igen är det så att 50 % (n=7) svarade ”vet ej”. 
 För egenskapen vetgirighet svarade 7 % (n=1) av föräldrarna att de inte 
instämmer alls, 14 % (n=2) ”instämmer delvis inte”, 14 % (n=2) ”instämmer till 
viss del” och 7 % (n=1) ”instämmer helt”. Rekordhöga 58 % (n=8) valde 
svarsalternativet ”vet ej”. 
 
 



24 

 

Tabell 1.7 Redogörelse för huruvida föräldrarna som läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller mindre än 1 gånger i veckan instämmer i 
påståendet att genusöverskridande barnlitteratur påverkar deras barn 
positivt utifrån fyra egenskaper. 

Egenskap 

Föräldrar som läser böcker som utmanar stereotypa 
könsroller mindre än 1 gång i veckan 

n=14 

Fråga 13 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

Självförtroende 0 % 7 % 36 % 29 % 28 % 

Förståelse för 
andra 

0 % 0 % 14 % 50 % 36 % 

Självständighet 0 % 14 % 21 % 29 % 36 % 

Vetgirighet 0 % 7 % 36 % 7 % 50 % 

 

I tabell 1.7 redovisas hur kategorin av föräldrar som angett att de läser 
genusöverskridande barnlitteratur mindre än 1 gång i veckan för sina barn 
svarar i fråga 13. 
 För egenskapen självförtroende svarade 0 % ”instämmer inte alls”, 7 % 
(n=1) ”instämmer delvis inte”, 36 % (n=5) ”instämmer till viss del” och 29 % 
(n=4) ”instämmer helt”. 28 % (n=4) av föräldrarna valde ”vet ej”. 
 Fördelningen i svarsalternativ för egenskapen förståelse för andra är 
följande: 0 % ”instämmer inte alls”, 0 % ”instämmer delvis inte”, 14 % (n=2) 
”instämmer till viss del” och 50 % (n=7) ”instämmer helt”. 36 % (n=5) valde 
svarsalternativet ”vet ej”. 
 I frågan om självständighet svarade 0 % att det inte instämmer alls, 14 % 
(n=2) att det delvis inte instämmer, 21 % (n=3) ”instämmer till viss del” och att 
29 % (n=4) ”instämmer helt”. 36 % (n=5) svarade ”vet ej”. 
 För egenskapen vetgirighet svarade 0 % av föräldrarna att de inte 
instämmer alls, 7 % (n=1) ”instämmer delvis inte”, 36 % (n=5) ”instämmer till 
viss del” och 7 % (n=1) ”instämmer helt”. 50 % (n=7) valde svarsalternativet ”vet 
ej”. 
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Tabell 1.8 Redogörelse för huruvida föräldrarna som läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller 1 gång i veckan instämmer i påståendet att 
genusöverskridande barnlitteratur påverkar deras barn positivt utifrån fyra 
egenskaper. 

Egenskap 

Föräldrar som läser böcker som utmanar stereotypa 
könsroller 1 gång i veckan 

n=15 

Fråga 13 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

Självförtroende 0 % 7 % 40 % 40 % 13 % 

Förståelse för 
andra 

0 % 7 % 20 % 67 % 6 % 

Självständighet 0 % 7 % 53 % 27 % 13 % 

Vetgirighet 0 % 7 % 40 % 33 % 20 % 

 

I tabell 1.8 redovisas hur kategorin av föräldrar som angett att de läser 
genusöverskridande barnlitteratur 1 gång i veckan för sina barn svarar i fråga 
13. 
 För egenskapen självförtroende svarade 0 % ”instämmer inte alls”, 7 % 
(n=1) ”instämmer delvis inte”, 40 % (n=6) ”instämmer till viss del” och 40 % 
(n=6) ”instämmer helt”. 13 % (n=2) av föräldrarna valde ”vet ej”. 
 Fördelningen i svarsalternativ för egenskapen förståelse för andra är 
följande: 0 % ”instämmer inte alls”, 7 % (n=1) ”instämmer delvis inte”, 20 % 
(n=3) ”instämmer till viss del” och 67 % (n=10) ”instämmer helt”. 6 % (n=1) 
valde svarsalternativet ”vet ej”. 
 I frågan om självständighet svarade 0 % att det inte instämmer alls, 7 % 
(n=1) att det delvis inte instämmer, 53 % (n=8) ”instämmer till viss del” och att 
27 % (n=4) ”instämmer helt”. 13 % (n=2) svarade ”vet ej”. 
 För egenskapen vetgirighet svarade 0 % av föräldrarna att de inte 
instämmer alls, 7 % (n=1) ”instämmer delvis inte”, 40 % (n=6) ”instämmer till 
viss del” och 33 % (n=5) ”instämmer helt”. 20 % (n=3) valde svarsalternativet 
”vet ej”. 
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Tabell 1.9 Redogörelse för huruvida föräldrarna som läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller 2-4 gånger i veckan instämmer i påståendet 
att genusöverskridande barnlitteratur påverkar deras barn positivt utifrån 
fyra egenskaper. 

Egenskap 
Föräldrar som läser böcker som utmanar stereotypa 

könsroller 2-4 gånger i veckan 

n=10 

Fråga 13 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

Självförtroende 0 % 0 % 50 % 50 % 0 % 

Förståelse för 
andra 

0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 

Självständighet 10 % 0 % 40 % 50 % 0 % 

Vetgirighet 0 % 20 % 10 % 70 % 0 % 

 

Föräldrar som läser genusöverskridande barnlitteratur för sina barn 2-4 gånger 
i veckan tenderar att i större utsträckning instämma med påståendet i fråga 13.  
 För egenskapen självförtroende är fördelningen lika mellan alternativet 
”instämmer till viss del” och ”instämmer helt” med 50 % (n=5) vardera. 
 Samtliga föräldrar är överens och 100 % (n=10) ”instämmer helt” i frågan 
om den positiva påverkan av förståelsen för andra hos sitt barn. 
 Egenskapen självständighet delade upp föräldrarna något och 10 % (n=1) 
svarade ”instämmer inte alls”, 0 % angav ”instämmer delvis inte”, 40 % (n=4) 
valde ”instämmer till viss del” och 50 % (n=5)  svarade ”instämmer helt”. 
 För vetgirighet valde ingen av föräldrarna att svara ”instämmer inte alls”. 
20 % (n=2) svarade ”instämmer delvis inte”, 10 % (n=1) ”instämmer till viss del” 
och merparten på 70 % (n=7) svarade ”instämmer helt”. 
 Ingen av föräldrarna har på någon av egenskaperna valt att svara ”vet ej”. 
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4.5 Genusarbete i hemmet vs. Förskola 

Ingen förälder har angett att de läser böcker som utmanar stereotypa könsroller 
5 eller fler gånger i veckan, därför kommer ingen tabell att presentera detta 
resultat. 

Tabell 1.10 Redogörelse för huruvida föräldrarna som aldrig läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller anser att det är hemmets eller förskolans 
ansvar att låta barnen möta utmanade könsroller. 

Plats 
Föräldrar som aldrig läser böcker som utmanar stereotypa 

könsroller 
N=15 

Fråga 17 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer till 
viss del 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

Förskola 7 % 13 % 27 % 20 % 33 % 

Hemmet 7 % 0 % 27 % 33 % 33 % 

 
 
Tabell 1.10 visar svarsfördelningar för fråga 17 gjorda av föräldrakategorin som 
aldrig läser genusöverskridande böcker.  
 7 % (n=1) instämmer inte alls i att det är hemmets eller förskolans ansvar 
att låta barn möta utmanade könsroller. 13 % (n=2) ”instämmer delvis inte”, 27 
% (n=4) ”instämmer till viss del” och 20 % (n=3) ”instämmer helt” i att det är 
förskolans ansvar att låta barnen möta dessa roller. 33 % (n=5) valde att svara 
”vet ej”. 
 Ingen förälder valde alternativet ”instämmer delvis inte”, 27 % (n=4) 
valde ”instämmer till viss del” och en tredjedel (n=5) valde att instämma helt i 
att det är hemmets ansvar att låta barn möta utmanade könsroller. En tredjedel 
(n=5) valde att svara ”vet ej”. 
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Tabell 1.11 Redogörelse för huruvida föräldrarna läser böcker som utmanar 
stereotypa könsroller mindre än 1 gång i veckan anser att det är hemmets eller 
förskolans ansvar att låta barnen möta utmanade könsroller. 

Plats 
Föräldrar som läser böcker mindre än 1 gång i veckan som 

utmanar stereotypa könsroller 
N=15 

Fråga 17 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer till 
viss del 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

Förskola 0 % 13 % 47 % 33 % 7 % 

Hemmet 0 % 0 % 20 % 66 % 14 % 

 

Tabell 1.11 visar svarsfördelningar för fråga 17 gjorda av föräldrakategorin som a 
läser genusöverskridande böcker mindre än 1 gång i veckan.  
 0 % instämmer inte alls i att det är hemmets eller förskolans ansvar att 
låta barn möta utmanade könsroller. 13 % (n=2) ”instämmer delvis inte”, 47 % 
(n=7) ”instämmer till viss del” och 33 % (n=5) ”instämmer helt” i att det är 
förskolans ansvar att låta barnen möta dessa roller. 7 % (n=1) valde att svara 
”vet ej”. 
 Ingen förälder valde alternativet ”instämmer inte alls” eller ”instämmer 
delvis inte”, 20 % (n=3) valde ”instämmer till viss del” och 66% (n=10) valde 
”instämmer helt” i att det är hemmets ansvar att låta barn möta utmanade 
könsroller. 14% (n=2) valde att svara ”vet ej”. 
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Tabell 1.12 Redogörelse för huruvida föräldrarna läser böcker som utmanar 
stereotypa könsroller 1 gång i veckan anser att det är hemmets eller förskolans 
ansvar att låta barnen möta utmanade könsroller. 

Plats 
Föräldrar som läser böcker 1 gång i veckan som utmanar 

stereotypa könsroller 
N=15 

Fråga 17 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer till 
viss del 

Instämmer 
helt 

Vet ej 

Förskola 7 % 0 % 60 % 33 % 0 % 

Hemmet 0 % 7 % 36 % 57 % 0 % 

 

Tabell 1.12 visar svarsfördelningar för fråga 17 gjorda av föräldrakategorin som 
a läser genusöverskridande böcker 1 gång i veckan.  
 7 % (n=1) instämmer inte alls i att det är hemmets eller förskolans ansvar 
att låta barn möta utmanade könsroller. 0 % ”instämmer delvis inte”, 60 % 
(n=9) ”instämmer till viss del” och 33 % (n=5) ”instämmer helt” i att det är 
förskolans ansvar att låta barnen möta dessa roller. 0 % valde att svara ”vet ej”. 
 Ingen förälder valde alternativet ”instämmer inte alls”. 7 % (n=1) 
”instämmer delvis inte”, 36 % (n=5) valde ”instämmer till viss del” och 57% 
(n=8) valde ”instämmer helt” i att det är hemmets ansvar att låta barn möta 
utmanade könsroller. 0% valde att svara ”vet ej”. 
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Tabell 1.13 Redogörelse för huruvida föräldrarna som läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller 2-4 gånger i veckan anser att det är hemmets 
eller förskolans ansvar att låta barnen möta utmanade könsroller. 

 

Plats 
Föräldrar som läser böcker som utmanar stereotypa könsroller 2-4 

gånger i veckan 
n=10 

Fråga 17 Instämmer 
inte alls 

Instämmer delvis 
inte 

Instämmer till 
viss del 

Instämmer 
helt Vet ej 

Förskola 0 % 0 % 20 % 80 % 0 % 

Hemmet 0 % 0 % 10 % 90 % 0 % 

 
  
Tabell 1.13 visar att föräldrar som läser genusöverskridande böcker för sina barn 
2-4 gånger i veckan i större utsträckning instämmer med båda påståendena i 
fråga 17. Ingen förälder valde alternativen ”instämmer inte alls” eller 
”instämmer delvis inte” på varken förskola eller hemmet som ansvarstagare för 
barns möjlighet att möta utmanade könsroller. 20 % (n=2) instämde till viss del 
att det var förskolans ansvar och 80 % (n=8) instämde helt i samma påstående. 
10 % (n=1) instämde till viss del i att det är hemmets ansvar och 90 % (n=9) 
instämmer helt i att det är hemmets ansvar. 
 Till skillnad från föräldrarna i tabell 1.10 och 1.11 valde ingen av 
föräldrarna i tabell 1.12 och 1.13 att svara ”vet ej” på fråga 17. 
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I figur 1.3 visas procentuellt för hur många som anser att deras barns förskola 
arbetar tillräckligt eller inte med genus.  

Föräldrar som aldrig läser böcker som utmanar stereotypa könsroller 
anser till 68 % att genusarbetet är tillräckligt på deras barns förskola. 

Föräldrar som läser böcker som utmanar stereotypa könsroller mindre än 
1 gång i veckan anser till 62 % att förskolan är tillräcklig i sitt genusarbete. 
Föräldrar som läser böcker som utmanar stereotypa könsroller 1 gång i veckan 
anser till 68 % att förskolans genusarbete är tillräckligt. Föräldrar som läser 
böcker som utmanar stereotypa könsroller 2-4 gånger i veckan anser till 47 % 
att genusarbetet på deras barns förskola är tillräckligt. 
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Figur	  1.3	  Föräldrar	  skattar	  om	  de	  anser	  att	  genusarbetet	  på	  
deras	  barns	  förskola	  är	  tillräckligt	  eller	  ej	  
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Figur	  1.4	  Föräldrar	  skattar	  om	  de	  anser	  att	  genusarbetet	  på	  
deras	  barns	  förskola	  är	  tillräckligt	  eller	  ej	  
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I figur 1.4 visas en jämförelse mellan de föräldrar som läser böcker som 
utmanar stereotypa könsroller minst och flest gånger i veckan och huruvida de 
anser att deras barns förskola är tillräckligt eller ej i dess genusarbete.  

Föräldrar som aldrig läser böcker som utmanar stereotypa könsroller 
anser till 68 % att genusarbetet är tillräckligt på deras barns förskola. Föräldrar 
som läser böcker som utmanar stereotypa könsroller 2-4 gånger i veckan anser 
till 47 % att genusarbetet på deras barns förskola är tillräckligt. 

Staplarna visar att föräldrar som angett att de läser genusöverskridande 
barnlitteratur 2-4 gånger i veckan i större utsträckning anser att förskolans 
genusarbete inte är tillräckligt. Föräldrar som aldrig läser den typen av böcker 
för sina barn anser oftare att förskolan är tillräcklig i sitt genusarbete. 
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4.6 Svarsfrekvens och utbildningsgrad för respondenter 
som valt alternativet ”vet ej”. 

 

I snitt har 42 % av de föräldrar som svarat att de aldrig läser 
genusöverskridande böcker valt svarsalternativet ”vet ej” i frågorna 13, 15, 17 (se 
bilaga 2). När det gäller de föräldrar som läser genusöverskridande böcker 2-4 
gånger i veckan valde 0 % samma alternativ.  
 I figur 1.5 visas utbildningsgraden för samtliga föräldrar som svarat ”vet 
ej” på fråga 13, 15 och 17 som alla innefattar temat genus. Det visar att störst 
andel av de som svarat ”vet ej” har en avslutad gymnasieutbildning (n=4) . Näst 
störst andel är de som endast har avslutat grundskoleutbildning (n=2) och 
minst andel är de som har avslutat en eftergymnasial utbildning (n=1). 
  
 

29%	  

57%	  

14%	  

Figur	  1.5	  Utbildningsgrad	  för	  föräldrar	  som	  svarat	  "vet	  ej"	  
på	  fråga	  13,	  15,	  17.	  

Grundskola	   Gymnasium	   Eftergymnasial	  utbildning	  
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Figur 1.6 visar utbildningsgraden för alla de föräldrar som angett att de läser 
genusöverskridande barnlitteratur 2-4 gånger i veckan. Ingen av dessa föräldrar 
har svarat ”vet ej” på någon av frågorna 13, 15, 17. I denna kategori har 60 % 
(n=6) av föräldrarna en eftergymnasial utbildning och resterande 40 % (n=4) 
har en avslutad gymnasieutbildning. Ingen förälder i denna kategori har endast 
en avslutad grundskoleutbildning. 

0%	  

40%	  

60%	  

Figur	  1.6	  Utbildningsgrad	  för	  föräldrar	  som	  läser	  böcker	  som	  
utmanar	  stereotypa	  könsroller	  2-‐4	  gånger	  i	  veckan	  (och	  

således	  har	  0%	  i	  svarsfrekvens	  på	  "vet	  ej"	  i	  fråga	  13,	  15,	  17)	  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Läsandet av barnlitteratur i allmänhet kontra 
genusöverskridande barnlitteratur 

Många föräldrar i vår undersökning verkar anse att böcker är viktigt då 61 % 
(n=35) av föräldrarna väljer att läsa böcker med sina barn 5 eller fler gånger i 
veckan. Det är väldigt få föräldrar som säger att de aldrig läser böcker med sina 
barn, endast 2 % (n=1) . Samtidigt kan vi se en tydlig skillnad mellan böcker i 
allmänhet och de böcker som är genusöverskridande. Exempelvis väljer inte en 
enda förälder att svara att de läser genusöverskridande böcker 5 eller fler gånger 
i veckan, trots att hela 61 % (n=35) säger att de läser någon form av böcker i 
samma utsträckning. En möjlig orsak till detta kan vara att utbudet av 
genusöverskridande barnlitteratur inte är lika omfattat i sitt utbud som böcker i 
allmänhet. Ytterligare en noterbar skillnad är att hela 25,3 %-enheter fler 
föräldrar säger att det aldrig läser genusöverskridande böcker i jämförelse med 
böcker i allmänhet. Både Kortenhaus och Demarest (1993) samt Kåreland och 
Lindh-Munter (2005) beskriver boken som en väldigt viktig del i barns 
utveckling och föräldrarna i undersökningen verkar delvis ha anammat detta i 
allmänhet.  

Vi ser positivt på de höga siffrorna för läsande av böcker i allmänhet, men 
vi ser även att läsandet av genusöverskridande böcker skulle kunna utvecklas 
och ökas mer än vad det visas i vår studie idag. Genusöverskridande böcker är 
inte den enda kategorin av böcker som behöver lyftas fram då många kategorier 
kan främja barns utveckling men vi hade gärna sett att andelen som aldrig läser 
denna typ av böcker minskar från 27,3 % (n=15) (Kåreland & Lindh-Munter, 
2005b). Vi anser att alla borde ta del av genusöverskridande barnlitteratur 
eftersom genusarbete visar på sådan enorm positiv inverkan på barns 
utveckling av bland annat deras identitetsskapande (Hellman, 2010; Trepanier-
Street & Romatowski, 1999; Svaleryd, 2005).  

Vi har valt ut fyra egenskaper som har omnämnts i litteratur som 
behandlar barns identitetsskapande: självförtroende, förståelse för andra, 
självständighet och vetgirighet (Hellman, 2010; Kåreland & Lindh-Munther, 
2005a; Svaleryd, 2005). Dessa har fått representera begreppet 
identitetsskapande i enkäten. Vi räknar de två första svarsalternativen 
”instämmer inte alls” och ”instämmer delvis inte” som att föräldrar i större 
utsträckning är negativt inställda till påståendet, och att de två sista alternativen 
”instämmer till viss del” och ”instämmer helt” är mer betingat med positiva 
attityder till påståendet. Vi tolkar det som positivt att så pass stor andel av 
föräldrarna i vår undersökning väljer att ta ställning i frågan om böcker i 
allmänhet kan påverka nämnda egenskaper positivt hos deras barn. Detta tyder 
på att föräldrarna i vår studie är medvetna om böckers inverkan på deras barns 
identitetsutveckling.  

Det som blir problematiskt är att föräldrarna inte verkar vara lika 
medvetna om inverkan som genusöverskridande barnlitteratur har på samma 
egenskaper (Kåreland & Lind-Munther, 2005a). Om vi ser till Kåreland och 
Lindh-Munters (2005a) tankar så skulle de vuxnas omedvetenhet begränsa 
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utvecklingen av barnens frihet i identitetsskapandet. Det är till och med så att 
föräldrarna anser att den typen av böcker skulle påverka deras barn mindre än 
vad böcker i allmänhet gör. Detta kan tolkas som att föräldrarna i vår studie är 
negativt inställda eller inte är medvetna i frågan. När det gäller böcker i 
allmänhet så stod ”vetgirighet” ut med att 14 % (n=8) av föräldrarna svarat ”vet 
ej”, detta är även något som har tagits upp i metoddiskussionen huruvida 
begreppet i sig är svårförstått eller inte. Resterande alternativ hade bara 2-5 % 
svarat ”vet ej” på. När det i stället kommer till genusöverskridande 
barnlitteraturs påverkan på barns identitetsskapande så stod fortfarande 
”vetgirighet” ut med sina 35 % (n=19) av ”vet ej”-svar. De andra alternativen 
hade 22-26 % svarat ”vet ej”. Det är alltså ungefär var fjärde föräldrar som säger 
sig inte veta vad de anser. Detta blir problematiskt då den forskning vi tagit med 
i denna studie inte menar att böcker i allmänhet skulle ha en större positiv 
inverkan på barns identitetsskapande än vad genusöverskridande barnlitteratur 
skulle ha. Detta kan tyda på att de föräldrar som deltagit i vår studie överlag inte 
är medvetna om böcker som en del av det genusarbete som flertal forskare 
poängterar som viktigt för barns utveckling (Hellman, 2010; Pramling 
Samuelsson & Ärlemalm Hagsér, 2009; Svaleryd, 2005; Trepanier-Street & 
Romatowski, 1999). 

Utifrån de tidigare resultaten vi precis redovisat så väcktes intresset för 
att gå djupare i analysen. Vi hade en hypotes om att föräldrar som aldrig läser 
genusöverskridande barnlitteratur är mindre medvetna om dess påverkan på 
barns identitetsskapande. Därför valde vi att fokusera på kategorierna av 
föräldrarna som aldrig läser genusöverskridande barnlitteratur och de som läser 
den 2-4 gånger i veckan. Vi tittade därefter på frågan där de få svara på 
påståendet om genusöverskridande barnlitteratur kan påverka de fyra tidigare 
nämna egenskaperna positivt (tabell 1.6 & 1.9). Resultatet tycks styrka vår 
hypotes om att det finns en skillnad mellan kategorierna. Över lag så visade 
resultatet att fler föräldrar som aldrig läser genusöverskridande barnlitteratur 
är mer negativt inställda till att påståendet skulle stämma. Det mest 
anmärkningsvärda är att svarsalternativet ”instämmer helt” skiljer sig mycket åt 
mellan kategorierna av föräldrar. Av föräldrarna som läser genusöverskridande 
barnlitteratur 2-4 gånger i veckan valde mellan 50 % och 100 % detta alternativ 
medan endast 0%-14 % av den andra föräldrakategorin gjorde det.  

Trots att skillnaden kan verka liten mellan att läsa genusöverskridande 
böcker mindre än 1 gång i veckan och 1 gång i veckan så finns det trots allt en 
skillnad mellan tabell 1.7 och 1.8. I tabell 1.8 där resultatet presenteras för 
föräldrar som läser den typen av böcker 1 gång i veckan svarar mellan 27-67 % 
att de instämmer helt i påståendena medan de föräldrar i tabell 1.7 har svarat 
mellan 7-50 % för alternativet instämmer helt. Men skillnaden är fortfarande 
störst mellan de föräldrar som aldrig läser genusöverskridande barnböcker och 
de som läser dessa böcker 2-4 gånger i veckan. Detta styrker ytterligare vår 
hypotes om att läs frekvensen av genusöverskridande barnlitteratur påverkar 
medvetenheten om barns identitetsskapande. 

En annan intressant skillnad mellan föräldrakategorierna är andelen som 
svarat ”vet ej” på frågan vi redovisar i tabellerna 1.6 och 1.9. Detta leder oss till 
nästa rubrik i vår resultatdiskussion som handlar om just de respondenter som 
valt att ange ”vet ej” som svar i vår enkät och vad det kan bero på. 
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5.1.2 ”Vet ej” – omedvetenhet, okunskap eller ointresse? 

Eftersom vi fick så stor andel av respondenter som valt att svara ”vet ej” på flera 
av våra enkätfrågor så är det värt en egen rubrik. Här kommer vi att redovisa 
skillnaderna och försöka presentera förslag som speglar vad det kan bero på. 
I tabell 1.6 och 1.9 presenteras resultat för de som aldrig läser 
genusöverskridande barnlitteratur och de som läser den typen av böcker 2-4 
gånger i veckan. För kategorin som aldrig läser genusöverskridande 
barnlitteratur valde mellan 44 %- 58 % att svara ”vet ej” på frågan om de anser 
att läsandet av det påverkar deras barns identitetsskapande positivt utifrån fyra 
egenskaper; självförtroende, förståelse för andra, självständighet och 
vetgirighet. För de föräldrar som uppger att de läser den typen av böcker 2-4 
gånger i veckan så var det 0 % som svarade ”vet ej” på påståendets samtliga 
egenskaper. Det är en väldigt markant skillnad mellan kategorierna och det 
gjorde oss nyfikna på vad det kan bero på. Vi har tidigare läst Tallberg Bromans 
(2009) rapport där hon tar upp föräldrars osäkerhet i användandet av genus. 
Hon beskriver att många föräldrar känner sig osäkra och pressade i att använda 
sig av begreppet genus eller hur man kan omsätta teorin i praktiken med sina 
barn i hemmet. Detta kan vara en möjlig orsak till den höga andelen av föräldrar 
som valt ”vet ej” som svarsalternativ speciellt med tanke på att det är just de 
föräldrar som aldrig läser genusöverskridande barnlitteratur. 
 När vi märkte att en hög andel av föräldrar valt att svara ”vet ej” tog vi 
hjälp av de obligatoriska bakgrundsfrågorna som vi ställt i enkäten (se bilaga 2) 
där bland annat utbildningsgrad var en av dem. Vi valde att fokusera på 
gruppen som svarat/inte svarat ”vet ej” och tittade sedan på deras 
utbildningsgrad, ålder, kön, om de hade dotter/son och sysselsättning. Det som 
vi tog fasta vid var utbildningsgraden då den skiljde sig i större utsträckning 
mellan grupperna än vad de andra attributen gjorde. Det visade en tydlig 
skillnad i fördelning mellan utbildningsgrad i grupperna (figur 1.4 och figur 1.5) 
när vi såg över de frågorna som behandlade genus och hade ett ”vet ej” som 
svarsalternativ (fråga 13, 15, 17 se bilaga 2). Det är en blandning av föräldrar 
som svarat ”vet ej”, de enda föräldrar som aldrig har svarat ”vet ej” på fråga 13, 
15 och 17 är de föräldrar som angett att de läser genusöverskridande 
barnlitteratur 2-4 gånger i veckan.  
 Vårt resultat i figur 1.5 visar att hela 29 % (n=2) av föräldrarna som 
svarat ”vet ej” endast har en avslutad grundskoleutbildning, 57% (n=4) har en 
avslutad gymnasieutbildning och minst är de som har en avslutat 
eftergymnasial utbildning med bara 14% (n=1). De föräldrar som läser 
genusöverskridande barnlitteratur 2-4 gånger i veckan har aldrig angett ”vet ej” 
som svar i fråga 13, 15 och 17 och deras fördelning av utbildningsgrad är 
annorlunda. Här har 40 % (n=4)  en avslutad gymnasieutbildning och hela 60 % 
(n=6) har en avslutad eftergymnasial utbildning, ingen av dessa föräldrar har 
bara avslutat grundskolan. Skillnaden i utbildningsgrad ser vi som en potentiell 
faktor till att så pass många föräldrar har valt alternativet ”vet ej” då det visar 
sig så pass tydligen i jämförelsen mellan föräldrakategorierna.  
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En möjlig tolkning vi har gjort utifrån Kingston, Hubbard, Lapp, Schroeders, 
och Wilsons studie (2003) är att föräldrars högre utbildning kan ha bidragit till 
en lägre andel ”vet ej” svar genom att det har skapat en möjlighet för: 

1. en större förståelse för text och frågornas utformning i högre grad och 
därför kan det vara färre ”vet ej” svar. 

2. en större förståelse och medvetenhet för begreppet genus, vad det 
innebär i teori och praktik och därför genererar mindre andel ”vet ej” 
svar. 

3. en större förståelse och medvetenhet som även kan leda till ett större 
intresse vilket gör att de i mindre grad väljer svarsalternativet ”vet ej”. 

 
 

5.1.3 Jämställdhet 

När vi analyserade resultaten från vår enkät fortsatte vi att se intressanta 
samband mellan föräldrar som aldrig läser genusöverskridande barnlitteratur 
mot de som läser samma typ av böcker i störst utsträckning, 2-4 gånger i 
veckan. Vi har därför valt att fokusera vår diskussion kring dessa kategorier. En 
av de största skillnaderna fanns i frågan om de anser att genusöverskridande 
barnlitteratur främjar jämställdhet mellan könen. Där svarade 71 % (n=10) av 
föräldrarna som aldrig läser genusöverskridande barnlitteratur att dessa böcker 
inte främjar jämställdhet. Av de föräldrar som läser dessa böcker 2-4 gånger i 
veckan med sina barn så svarade 0 % att de inte skulle främja jämställdhet. Det 
blir för oss väldigt problematiskt när det är så många forskare som betonar 
vikten av att ha vuxna som förebilder när det kommer till att få möta utmanade 
könsroller och situationer (Hellman, 2010; Skolverket, 2005; Skolverket, 98/10; 
Tallberg Broman, 2009; Trepanier-Street & Romatowski, 1999).  
 Återigen kan det verka som ett litet steg att gå från att läsa barnlitteratur 
som utmanar stereotypa könsroller mindre än 1 gång i veckan till 1 gång i 
veckan, men i tabell 1.5 kan vi nu se att det likt tabell 1.7 och 1.8 finns en ganska 
märkbar skillnad. För de föräldrar i studien som läser denna typ av böcker 
mindre än 1 gång i veckan så anser 62 % (n=8) att dessa främjar jämställdheten 
mellan könen och denna siffra är 87 % (n=13) för de föräldrar som läser den 
typen av böcker 1 gång i veckan. Det finns alltså en skillnad men inte lika stor 
som i tabell 1.4. 
 Det var i det tidigare avsnittet (se 5.1.2 ”Vet ej” – omedvetenhet, 
okunskap eller ointresse?) som resultatet kring föräldrars utbildningsgrad 
gjorde oss nyfikna och även i detta avsnitt visade resultaten en skillnad i 
fördelningen (figur 1.1 och figur 1.2). De föräldrar som svarat nej på huruvida de 
anser att genusöverskridande barnlitteratur främjar jämställhet har till störst 
del en avslutad gymnasieutbildning, men det finns även en liten grupp som bara 
har avslutad grundskoleutbildning och en lite större grupp som har 
eftergymnasial utbildning. För de föräldrar som har svarat ja har andelen med 
avslutad eftergymnasial utbildning ökat från 29 % till 51 %. Gymnasieutbildade 
och grundskoleutbildade har båda sjunkit i andel. De som anser att 
genusöverskridande barnlitteratur främjar jämställdhet är alltså i större 
utsträckning högre utbildade. 
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Att föräldrarna skiljer sig så pass mycket åt skapar redan då ett klimat där 
barn kanske inte får samma möjligheter. Det Svaleryd (2005) beskriver 
angående att barn tidigt blir formade efter en bestämd mall när det kommer till 
könsroller skulle kunna vara en möjlig konsekvens och detta menar även 
Hellman (2010) att det blir problematiskt då barn ofta försöker få bekräftelse av 
vuxna genom att agera utifrån de vuxnas förväntningar. Både Kortenhaus och 
Demarest (1993) och Trepanier-Street och Romatowski (1999) hävdar redan på 
90-talet att genus och jämställdhet skapas i sociala samspel med andra 
människor i sin omvärld och Svaleryd (2005) beskriver genus som ett mänskligt 
påhitt som styrs av omgivningens förväntningar på det biologiska könet. Med 
detta ser vi ännu mer problematik i föräldrarnas sätt att svara på huruvida de 
tror att genusöverskridande böcker kan främja jämställdhet eftersom det gång 
på gång betonas i rapporter från exempelvis Skolverket (2005) att det är det 
vuxnas ansvar att vara förebilder som ska spegla samhället.  

Jämställdhet innebär inte bara att få lika lön vilket kan ta upp stor plats i 
dagens debatt, utan vi understryker att det handlar om att pojkar och flickor ska 
ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället och på lika 
villkor dela makt och ansvar på alla områden (Skolverket, 2005). Därför är vår 
förhoppning att föräldrar inte väljer att rama in sina barn i förutbestämda fack 
utefter kön. Hellman (2010) tar ”pojkighet” som exempel på ett fack som inte 
ger pojkar samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter et cetera. Att få 
stämpeln att vara ”pojkig” har på förskolan i hennes avhandling fått en negativ 
klang vilket medfört att de pojkar som är utanför ramen får mindre 
uppmärksamhet. Det hela blir en ond spiral då de ”pojkiga pojkarna” får negativ 
uppmärksamhet medan resterande pojkar inte får någon alls. När de sedan 
söker efter uppmärksamhet får de stämpeln ”pojkig” för att de försöker göra sig 
sedda på de sätt som går (ibid). Det blir en problematik i att ha blivit placerad i 
det här facket för ”pojkighet” så skapas mindre utrymme för nya och omprövade 
identiteter och hämmar jämställdheten mellan könen (Hellman, 2010).  
 

5.1.4 Förskolan 

När vi gick igenom våra resultat så får det oss att undra hur barn får möta icke 
stereotypa könsroller om de inte får möta dem i hemmet och därför är vi glada 
över att vi valde att ha med frågor som rör föräldrarnas uppfattning om 
förskolans genusarbete. När vi inledde vårt arbete funderade vi på om föräldrar 
ansåg att det var förskolans ansvar eller deras eget ansvar att låta barnen få 
möjlighet att möta utmanade könsroller. Vår hypotes var att föräldrar som inte 
använde sig av denna typ av böcker i hemmet ansåg att det var förskolans 
ansvar. När vi sammanställt resultaten styrktes inte vår teori då det visade sig 
att av de föräldrar som aldrig läser genusöverskridande barnlitteratur ändå till 
störst del anser att det är hemmets ansvar att deras barn ska få möta utmanade 
könsroller. När vi tittade på de föräldrar som läser den typen av böcker 2-4 
gånger i veckan så var det fortfarande störst andel som ansåg att det var 
hemmets ansvar. Det blev svårt för oss att tyda dessa resultat, då vi trodde att 
det skulle vara en skillnad mellan dem. Det blev väldigt tvetydigt när de 
föräldrar som aldrig läser genusöverskridande barnlitteratur ändå tycker att det 
är deras eget ansvar. För föräldrar som angett att de läser genusöverskridande 
barnlitteratur mindre än 1 gång i veckan och för föräldrar som angett att de 
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läser den typen av böcker en gång i veckan är resultaten snarlika. En tolkning är 
att de inte är medvetna om hur barn påverkas av dem som vuxna förebilder när 
de väljer att inte läsa böcker som en del i barnens identitetsskapande. 
Kortenhaus och Demarest (1993) hävdar, även om forskningen har en del år på 
nacken, att böcker är ett väldigt viktigt medium för att föra vidare värderingar. 
De föräldrar som väljer att inte föra vidare genusöverskridande värderingar 
genom böcker till sina barn kan enligt Pramling Samuelsson och Ärlemalm 
Hagsér (2009) hämma deras utveckling när det kommer till social kompetens, 
problemlösningsförmåga och fantasifullhet. För att barnen inte ska hämmas 
krävs det att föräldrarna eller förskolan arbetar med genus på något annat sätt 
exempelvis i lekar, samtal, förhållningssätt (Fast, 2008; Hellman, 2010). 

För fortsättningen av analysen valde vi att fokusera på samma kategorier 
av föräldrar som tidigare, de som aldrig läser genusöverskridande barnlitteratur 
och de som läser 2-4 gånger i veckan. Vi jämförde nu dessa kategorier av 
föräldrar i frågan om de anser att genusarbetet är tillräckligt/inte tillräckligt på 
deras barns förskola. Av de föräldrar som aldrig läser genusöverskridande 
barnlitteratur anser de till 68 % att förskolans genusarbete är tillräckligt. I 
andra kategorin, de som läser denna typ av böcker 2-4 gånger i veckan, ansåg 
föräldrarna till 47 % att förskolans genusarbete är tillräckligt. För de resterande 
kategorierna, mindre än 1 gång i veckan och en gång i veckan visar resultaten 
inte så stor bredd. 62 % respektive 68 % tycker att förskolans genusarbete är 
tillräckligt vilket ligger väldig nära de föräldrar som aldrig läser 
genusöverskridande barnlitteratur, men ganska långt ifrån de 47 % som anser 
att förskolan är tillräcklig för genusfrågan. 

Att föräldrar som aldrig läser genusöverskridande barnböcker i större 
utsträckning tycker att förskolan gör ett tillräckligt jobb kan bero på flera saker. 
Det kan vara så att förskolorna som just deras barn går på faktiskt gör ett 
större/synligare jobb med genusfrågor men det kan också bero på att 
föräldrarna har lägre krav eller lägre medvetenhet kring genusarbete. På så sätt 
kan förskolan göra ett undermåligt arbete med genus men ändå få goda 
referenser från föräldrar.  

 Gällande de föräldrar som läser genusöverskridande barnböcker 2-4 
gånger i veckan som anser att förskolans genusarbete är tillräckligt till 47 % kan 
samma orsaker fast tvärt om finnas. De kan i stället vara mer medvetna om 
genus som begrepp och därför vilja ställa högre krav på förskolans arbete. De 
kan även vara så att det är sämre på just deras barns förskolor. 

Båda föräldrakategorierna kan vara påverkade av den osäkerheten som 
Tallberg Broman (2009) talar om där ena kategorin kan vara mer osäkra än den 
andra. Ju säkrare man är på ett begrepp desto mer kan man använda sig av det, 
öka sin medvetenhet och ställa högre krav på omgivningen (Ibid). Vid tillfället 
för Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsérs (2009) artikel så beskriver de 
förskolan som en miljö där barnens könsstereotypa lekar utmanades, vilket så 
även kan vara fallet i vårt resultat. Att utmana lekar kan vara en del av ett 
genusarbete och kanske är det en av de synligaste metoderna eftersom lekarna 
ofta följer med barnen hem. Trepanier-Street och Romatowski (1999) betonar 
vikten av att låta barn få ta del av ett brett utbud av roller och identiteter 
eftersom barn i deras studie visat på hur snäv effekten är, samt att förskolor 
behöver ha ett fortlöpande arbete för att effekten ska vara långvarig. Att 
förskolor inte har ett kontinuerligt arbete kan även vara en orsak till att 
föräldrar inte ser arbete och tycker att det är otillräckligt. Läroplanen 
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(Skolverket, 98/10) som är en del av förskolans ramverk innehåller tyvärr stort 
tolkningsutrymme, vilket även Svaleryd och Hjertsson (2012) håller med om. 
Läroplanen (Skolverket, 98/10) understryker att jämställdhet är en central del i 
förskolan och att samverkan kring jämställdhet med föräldrar blir en viktig del i 
deras arbete med barnen. Att föräldrar tycker att förskolans genusarbete är 
otillräckligt kan även bero på att den samverkan som läroplanen (Skolverket, 
98/10) önskar inte finns i alla verksamheter. Detta är dock enbart något vi kan 
spekulera kring eftersom vi inte har ställt frågor i vår enkät som kan ge svar på 
en sådan fråga.  

5.2 Slutsats 

Syftet med studien har varit att kartlägga föräldrars medvetenhet i användandet 
av genusöverskridande barnlitteratur. Utifrån resultaten i vår studie ser vi att 
många föräldrar inte är medvetna om den påverkan som den typen av böcker 
har på barns identitetsskapande. Vid tillfället för denna studie väljer många 
föräldrar att aldrig läsa genusöverskridande barnlitteratur samtidigt som de 
anser att det till störst del är hemmets ansvar att låta barn möta utmanade 
könsroller, detta får oss att fundera på hur stor risken är att barn blir utan dessa 
möten helt och hållet. Utifrån den forskning som vi tagit del av har det visat sig 
ha en väldigt viktig roll för barns frihet att skapa sin egen identitet vilket blir en 
möjlig problematik för de barn som inte får möta dessa. Jämställdheten är 
också beroende av att vidga vyerna för de könsroller som finns, och i vår studie 
kan vi se att utbildningsgraden har ett samband med hur medvetna föräldrarna 
är om denna koppling. Därför ser vi det som extra viktigt att förskolan arbetar 
aktivt och medvetet så att barn som inte får möta jämställdhet och utmanade 
könsroller hemma får möta dem någonstans.  
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5.3 Vidare forskning 

Vår förhoppning är att denna grupp av föräldrar är representativ för föräldrar i 
allmänhet och att vidare forskning skulle kunna ta avstamp i vår studie för en 
bredare grupp av föräldrar.  
 Vår studie har visat samband mellan föräldrars medvetenhet och 
användning av genusöverskridande barnlitteratur vilket vi tror kan vara 
inspiration för fortsatta studier som behandlar ett barns perspektiv. Vi tror att 
en longitudinell studie med syfte att se hur barn påverkas av att få/inte få möta 
utmanade könsroller kan vara värdefull för framtida debatter om jämställdhet. 
 Om vidare forskning görs i ämnet, eller om studien upprepas av andra så 
tror vi att det kan vara värdefullt att ta fasta på den andel som svarar ”vet ej” 
eftersom den höga andelen har visat sig tydligt i detta arbete. Intressant hade 
varit att se om dessa svar ”vet ej” i alla populationer har en lägre 
utbildningsgrad och även här hur barn och jämställdhet påverkas av denna 
omedvetenhet eller osäkerhet. 
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Bilaga 1 – Missivbrev/inledning till enkät 

Hej och tack för att du väljer att delta i denna enkät! 
 
Denna enkät vänder sig till dig som är förälder till ett barn som går/har gått i förskolan 
under åren 2004-2014. 
 
Enkäten är beräknad att endast ta 6 minuter. 
 
Syftet med enkäten är att få föräldrars syn på barnböckers roll i barnets personliga 
utveckling. 
I enkäten kommer ni att stöta på begreppet "stereotypiska könsroller". Med detta menar 
vi de roller som flickor och pojkar blir indelade i. En stereotyp könsroll är exempelvis 
att flickor är duktiga och noggranna när pojkarna är modiga och starka. 
 
Enkäten är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta den. Alla svar 
kommer att behandlas konfidentiellt och enbart för denna studie. Du kan själv läsa mer 
om de forskningsetiska principerna på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
Enkäten genomförs som underlag för det slutgiltiga examensarbetet på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens Högskola. 
 
Vid eventuella frågor kontakta oss gärna! 
Student Sofi Claesson xxxx@student.mdh.se 
Student Aliz Junebro xxxx@student.mdh.se 
Handledare Elisatbet Langmann xxxx@mdh.se  
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Enkät 
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