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This study is conducted from qualitative research with interviews as a basis, where I have interviewed 

four teachers from elementary school’s early ages (year 1-3). The aim is to highlight the teacher’s 

perspectives and experiences of reading aloud, and how they connect the activity to gender. 

 

The questions at issue that have been answered in this paper are how the teacher’s reflect to gender and 

reading aloud in a school environment; do the teacher’s reflect over the gender perspective when 

choosing reading aloud literature? When reading aloud, which attributes are important to highlight for 

girls and boys according to the teachers? Which books do the teachers consider ”good” gender 

literature? 

 

The paper is based on the theoretical grounds of social constructivism, gender as construction, gender 

conscious pedagogy and reading aloud. In previous research the focal point has been Kåreland’s study 

on gender in literature in pre-school, and on how children are being portrayed in children’s literature 

today, from a gender perspective. 

 

The teacher’s that have been interviewed in this study all agreed on the fact that reading aloud is a very 

important part of education and are used by most teachers on a daily basis. The teacher’s apply the 

gender perspective on the choices of reading aloud literature to some extent. Another aspect, such as 

which theme the class is focusing on at the moment, often precedes the gender aspect. The teacher’s 

were unanimous that there are attributes that should be highlighted for both boys and girls in the classes, 

and that this can be done through literature. Attributes the teachers believe boys need to develop are, 

vulnerability, care and emotions, while the girls need to get a chance to develop courage and strength. 
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1 Bakgrund 

 

Mitt intresse för genus uppstod när jag började på lärarutbildningen. Begreppet har genomsyrat de flesta 

av våra kurser, och har i min mening varit det mest givande att betrakta, analysera och diskutera ute på 

den verksamhetsförlagda praktiken som vi haft. 

 

Det förs idag en debatt om huruvida läsning bör vara en aktivitet för pedagogiskt syfte eller för själva 

upplevelsen. Lotta Olsson skriver i DN (2008-05-13) att hon anser att bokförlag som ger ut böcker 

utifrån värdegrunder är oseriösa, och anser att detta påverkar böckernas kvalité negativt. Olsson (2008-

05-13) menar att böcker som har i syfte att utgå ifrån värdegrunder är propaganda och att detta inte är 

skönlitteraturens uppgift (Olsson 2008 Dagens Nyheter). Vidare menar Olsson (2008-05-20) att man ska 

läsa alla typer av böcker, även de som har förlegade könsrollsmönster. Hon menar att man ska läsa de 

för att de är bra konst och inte för att det är god uppfostran (Olsson 2008 Dagens Nyheter). 

 

Karin Salmson (2008-05-20) skriver i DN att mycket litteratur idag går förlorad på grund av att föräldrar 

tvingas skapa egna tolkningar av litteraturen vid högläsningen, då budskapet i boken känns förlegat. 

Hon menar att om vi är medvetna om att all litteratur baseras på värderingar så är det vår uppgift att 

aktivt förhålla oss till dem (Salmson 2008 Dagens Nyheter). Salmson (2008-05-20) accepterar Olssons 

påstående om att vissa förlag använder sig av propaganda men menar att ”normaliseringsböckerna” 

lyfter fram det som hon anser att många förlag idag tycks ignorera, exempelvis genusaspekten, och att 

detta inte behöver betyda att boken tappar sin kvalité (Salmson 2008 Dagens Nyheter). Vidare menar 

Salmson (2008-05-13) att det vi läser för våra barn inte får reducera deras utvecklingsmöjligheter när de 

skapar sin identitet (Salmson 2008 Dagens Nyheter). 

 

På debattsajten Newsmill skriver Håkan Eriksson (2010-04-26) att genuspedagogik missgynnar pojkar i 

skolan. Han påstår att pojkar diskrimineras i skolan med denna typ av pedagogik. Vidare anser Eriksson 

att regeringen gör fel när de rekommenderar genuspedagogik i skolorna, och att det måste finnas ett 

jämställdhetsarbete som har en positiv syn på båda könen då han menar att genusteorin grundas i en 

extrem radikalfeminism som enligt honom har en uttalad negativ syn på män och det som betraktas som 

manliga attribut (Eriksson 2010-04-26). Genusdebatten i skolan, har ofta kretsat kring just den här 

frågan, vem det är mest synd om, pojkar eller flickor. Olofsson (2007) menar att man kan se att pojkar 

och flickor är lika mycket vinnare och förlorare båda två, fast på olika sätt. Pojkar är vinnare på så vis 

att de får fler frågor av pedagogen, fler leenden och större respons samt att de tar/tillåts cirka två 
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tredjedelar av talutrymmet i klassrummet. Den negativa följden för pojkar är att de får fler tillsägelser än 

flickor. Undersökningar visar att flickor ofta accepterar och tillåter att pojkar tar mer plats (Olofsson 

2007 s 49-50). Flickorna ses som vinnare under den fria leken, där får flickorna oftare än pojkarna mer 

och fler positiva vuxenkontakter (Olofsson 2007 s 50).  

 

1.1 Jämställdhet,  genus och litteratur i läroplanen 
 

Även i läroplanen för grundkolan, förskoleklassen och fritidshemmet lyfts jämställdhet och genus fram 

som viktiga begrepp. Vi kan även läsa om hur skolan ska arbeta för att motverka traditionella 

könsmönster, hur litteraturen i skolan ska varieras så eleverna får möta litteratur från olika tider och 

kulturer och vikten av att arbeta för en jämställd skola. I det första kapitlet om skolans värdegrund och 

uppdrag under rubriken grundläggande värden kan vi läsa: 

 

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

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” 

(Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s 7 ”Min fetstil”). 

 

Begreppet jämställdhet skrevs in i skollagen under 1990-talet (Weiner & Berge 2001 s 42). Vi kan i 

dagens skollag läsa att skolans utformning ska stämma överens med grundläggande demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde, individens frihet, solidaritet 

mellan människor och jämställdhet (Skollagen ur Lärarboken 2011/2012 2011, s 48-49).  

Begreppet jämställdhet handlar inte om, som man kan tro ”lika villkor för alla”, begreppet är smalare än 

så och betonar enbart vikten av lika villkor mellan könen, likvärdiga villkor mellan kvinnor och män 

(Hedlin 2010 s 7). Jämställdhetsarbete enligt styrdokumenten innebär att skolan ska ta hänsyn till frågor 

som rör genus och hur detta relaterats till nuvarande skolkoder, både i verksamheten samt 

organisationen (Statens skolverk 1997 s 22). Även hur undervisningen i verksamheterna är utformad, 

metoder som används samt innehåll i undervisningen är aspekter på vad jämställhetsarbetet går ut på 

(Statens skolverk 1997 s 22). 

 

I underrubriken ”en likvärdig utbildning”, under skolans värdegrund och uppdrag står det att skolan har 

ett ansvar att motverka traditionella könsmönster, och bemötandet flickor och pojkar får i skolan bidrar 

till att forma deras syn på kvinnligt och manligt. 
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”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” (Läroplanen för grundskola, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s 8). 

 

Skolan har i uppdrag att se varje individ och ge alla elever en möjlighet oavsett kön att utveckla sin 

självkänsla, sina intressen och anlag, och på så vis minska eventuella hinder som kan uppstå för elever 

pågrund av deras kön (Statens Skolverk 1997 s 22). De material som används i skolan, som läroböcker 

och litteratur måste enligt Wedin (2009) givetvis också utgå ifrån läroplanen och stödja värdegrunder 

som innefattar att motverka stereotypa könsmönster. Barnlitteratur lyfts ofta fram som en viktig aspekt 

att arbeta med (Wedin 2009 s 70).  

 

Vidare kan vi under rubriken ”skolans värdegrund och uppdrag” läsa att medvetenheten och 

delaktigheten i det gemensamma kulturarvet ger eleverna en trygg identitet. I det gemensamma 

kulturarvet ses ofta litteratur som en central del att arbeta med i skolan. 

 

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig 

att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”( Läroplanen för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s 7 ”Min fetstil”) 

 

Under rubriken ”Syfte för Svenska” kan vi även läsa att eleverna ska få möta samt få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen (Läroplanen, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 s 222). Att pedagogerna ska ge eleverna chansen till att möta skönlitteratur från olika tider kan 

anses problematiskt ur ett genusperspektiv då de äldre, klassiska folksagorna ofta innehåller förlegade 

bilder och framställningar av pojkar och flickor (Olofsson 2007 s 70).  

 

I skolverkets allmänna råd kan vi läsa att föreställningar, uttalade eller outtalade om vad som 

betraktas som normalt/onormalt ofta är det som ligger bakom kränkningar och diskriminering i 

skolan (Allmänna råd om likabehandling 2009 s 12). Så här menar man att det förebyggande 

arbetet kring kränkningar och diskrimineringar kan se ut:  

 

”Samtal, reflektion och värderingsövningar kan medverka till att skapa ett gemensamt förhållningssätt 

och är verktyg för att bearbeta attityder och egna uppfattningar ” (Allmänna råd om likabehandling 

2009 s 12).  
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I Skolverkets allmänna råd betonas vikten av att i verksamheterna arbeta och reflektera kring 

de rådande normer och värderingar som vi alla bär på (Hedlin 2010 s 29). Något som jag anser 

går att koppla till pedagogernas arbete med genus i högläsningssituationer på så sätt att det blir 

en uppgift för pedagogerna att reflektera och kritiskt granska de föreställningar om pojkar och 

flickor som överförs till eleverna via litteraturen, och därigenom välja litteratur som motverkar 

dessa rådande föreställningar. 

 

2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra pedagogers perspektiv och erfarenheter kring högläsning 

och om/hur de kopplar aktiviteten till ett genusperspektiv. 

2.1 Frågeställningar 
 

Till syftet kan knytas tre frågeställningar: 

 

- Hur resonerar pedagogerna kring genus och högläsning i skolan, tänker pedagogerna på 

genusperspektivet när de väljer ut högläsningslitteratur? 

 

- Vilka attribut anser pedagogerna är viktiga att lyfta fram hos pojkar respektive flickor i 

högläsningslitteratur? 

 

- Vilka böcker lyfter pedagogen fram som ”bra genusböcker” och varför? 

2.2 Disposition  
 

Uppsatsen är upplagd på så vis att efter, inledning/bakgrund, beskrivningen av läroplanen för 

grundkolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt syfte/frågeställningar beskrivs den tidigare 

forskning som gjorts inom detta fält. Först kommer jag kortfattat beskriva genusforskningens 

utveckling, genus i barnlitteratur och pedagogens roll inom genusforskningen. Efter detta kommer det 

kapitel med teori som visar vilka teoretiska utgångspunkter denna uppsats bygger på, 

socialkonstruktivism, genus som konstruktion, genusmedveten pedagogik samt högläsning. I kapitel 5 

beskrivs den metod jag har använt mig av för att nå mitt resultat samt en beskrivning av materialet i 
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uppsatsen.  Därefter kommer resultatet och analysen i kapitel 6 som sedan följs av en diskussion kring 

detta i kapitel 7.  

 

3 Tidigare forskning  

 

Här kommer en genomgång av relevant forskning för uppsatsen. Först redovisas kortfattat hur 

genusforskningen vuxit fram under de senaste decennierna. Efter detta beskrivs hur forskare ser på barns 

utvecklingsprocess genom barnlitteratur och hur pedagoger i tidigare forskning ser på genusperspektivet 

i barnlitteratur. Till sist kommer jag lite kort beskriva pedagogernas roll inom den tidigare forskning 

som berör ämnet.  

 

Den forskning som har bedrivits med frågor rörande kön/genus i skola och förskola finns i ett fåtal 

studier under 1960- och 70-talet, för att gradvis öka under 80-talet och framför allt under 1990-talet 

(Tallberg Broman, Rubinstein & Hägerström 2002 s 78). Den tidigare forskningen har haft ett mer 

inriktat fokus på flickor, och få studier har gjorts som belyser pojkar och maskulinitetsmönster (Tallberg 

Broman m.fl. 2002 s 135). Den tidigare forskningen visar även att skolan är en institution som 

återskapar och vidareför traditionella könsmönster snarare än motverkar dem (Holm ur Frangeur & 

Nordberg 2008 s 117). 

 

I boken Berätta, berätta! en bok om berättandes rum (Brok 2007) kan man läsa att pojkar väljer att rita 

eldsprutande drakar, vapen, monster osv. efter de har fått höra trollsagor, medans flickor ofta väljer att 

rita prinsessor. Detta betraktas av Brok (2007) som ett uttryck för barnens utveckling av det egna könet, 

att flickor behöver undersöka och experimentera med sina feminina sidor och pojkar med sina 

maskulina, för att skapa en trygg könsidentitet (Brok 2007 s 152). Brok (2007) får stöd av Brink (2005), 

universitetslektor i litteraturvetenskap, som menar att vi bör acceptera att barn, särskilt i de yngre 

åldrarna vill läsa sagor med hjältar som har samma kön som barnet själv, för att utveckla sin 

könsidentitet (Brink ur Kåreland 2005 s 201). Även Hallberg (1993) menar att det är viktigt att variera 

typiska flick- respektive pojkboksmönster i barnlitteraturen med motiveringen att det är på detta sätt 

som flickors och pojkars världar och tankar speglas i klassrummet (Hallberg 1993 s 8) 

 

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar att uppmuntra pojkar att vara eller bli så maskulina som 

möjligt och flickor så feminina som möjligt är ett problem (Elvin-Nowak & Thomsson 2003 s 102). Att 

man med detta typ av tänkande automatisk utgår ifrån att maskulina och feminina attribut är något som 
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är givet, något som bara finns, oberoende av faktorer som kultur, historisk tidpunkt och sociala 

sammanhang, vilket enligt Elvin-Nowak & Thomsson inte fallet (Elvin-Nowak & Thomsson 2003 s 

102). Wahlström (2004) anser att det är nödvändigt att flickor och pojkar får en variation i litteraturen, 

för att det är på detta sätt som barnets sociala kompetens, självförtroende och självkänsla byggs upp 

(Wahlström 2004 s 27).  Wedin (2009) menar att böcker som stärker stereotypa könsroller ger elever 

indirekta erfarenheter som de sedan identifierar sig med, och som skapar tankar hos elever om hur de 

själva kan agera (Wedin 2009 s 72). Vidare menar Wedin (2009) att det därför har stor betydelse för 

jämställdhetsarbetet vilken litteratur man väljer ut till verksamheten, och att tyngdpunkten bör ligga på 

att problematisera och diskutera de könsroller som påträffas i litteraturen, så att ungas föreställningar om 

dessa utmanas och vidgas (Wedin 2009 s 72).  

 

I artikeln ”könstraditionell barnlitteratur” ur tidsskriften Genus (2010-03-04) beskrivs 

forskningsprojektet, Genusperspektiv på barn- och ungdomslitteratur i skolan, som avslutades 2004. 

Projektets utgångspunkt var att barn och ungdomar påverkas av vad de läser. Lena Kåreland, 

projektledare för denna forskning berättade i intervjun att litteratur som fanns på förskolor var väldigt 

traditionella, hon menar att de mer moderna böckerna verkar ha svårt att nå fram till skolorna och att 

detta är synd, då de modernare böckerna ofta ger en mer varierad bild av pojkar och flickor (Grönblad 

2010 Genus). Pedagogerna som ingick i projektet tog enligt Kåreland inte heller upp genusfrågor som en 

aspekt på hur de väljer ut litteratur (Grönblad 2010 Genus). Det visade sig i studien att variationen var 

stor från de pedagoger som arbetar flitigt med jämställdhetsarbete och genusmedveten pedagogik, och 

som hade insikt i att genus är en konstruktion som dagligen återskapas i verksamheten, till de pedagoger 

som hade svårt att förknippa genus till verksamheten överhuvudtaget (Kåreland & Lindh-Munther 2005 

s 103). Majoriteten av pedagogerna i studien såg inte genus som en prioriterad fråga, och 

litteraturaktiviteter, litteraturens utformning eller innehåll motiverades eller kopplades inte heller till 

genus (Kåreland 2005 s 103). För vissa pedagoger som ingick studien var det viktigt att visa barnen att 

det är möjligt att överskrida de traditionella uppfattningarna som finns, men de flesta pedagoger hade 

dock inte tänkt på detta överhuvudtaget (Kåreland 2005 s 111).  

 

3.1 Genus i barnlitteratur  
 

Barnböcker är ofta bärare av traditionella könsmönster, därför krävs det att pedagoger utmanar dessa 

könsmönster som upptäcks i litteraturen (Wedin 2009 s 160). Nikolajeva (2004) har utarbetat en lista på 

traditionella könsattribut som ofta återkommer i barnlitteraturen. Pojkars attribut beskrivs ofta som 
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starka, aktiva, hårda, rationella och våldsamma medan flickor ofta beskrivs som passiva, lydiga, milda, 

sårbara och beroende (Nikolajeva 2004 s 129). 

 

Samma mönster återfinns hos kvinnor och män i barnlitteraturen. Kvinnor/mammor befinner sig nästan 

alltid i hemmet medan män/pappor ofta har ett eget liv vid sidan, och sällan syns göra vardagliga plikter 

som städning och disk. Sandquist (1998) menar att huvudpersonerna i barnlitteraturen till största del är 

pojkar (Sandquist 1998 s 56-58), vilket även är något som Kåreland (2005 s 151) framhåller. Vidare 

menar Kåreland (2005) att de få flickor som har huvudroller i barnböcker inte framställs på samma sätt 

som pojkarna, flickor skildras inte som lika aktiva, starka eller utåtriktade (Kåreland 2005 s 151). Men 

visst finns det undantag, det finns böcker där pojkar tillåts vara svaga och ängsliga och flickor starka och 

modiga men dessa böcker syns sällan till i skolans verksamhet (Kåreland 2005 s 151). Scheu (1979) går 

så långt att hon menar att flickor berövas sin utveckling av identifikation, hon anser att flickor i 

barnböcker är ointressanta, gör mindre spännande saker och skildras som mindre värda, medan pojkarna 

däremot får chans att utveckla känslor som värde och betydelse (Scheu 1979 s 98). 

  

Böcker som innehåller olika typer av situationer skapar chanser för eleverna att utveckla kunskaper om 

olika människor och relationer. Eleverna kan även identifiera sig med karaktärer i böcker som kan 

hjälpa eleverna att förstå och uppleva känslor ( ominkovi , Eriksson & Fellenius 2006 s 20). Böcker 

innehåller ett utförligare och mer förklarat språk än i det vi talar. Begrepp som är nya för eleverna 

förekommer ofta i böcker, begrepp som ligger utanför elevers förståelse, vilket kan ge upphov till nya 

tankar och reflektioner som sedan kan bidra till en högre grad av intersubjektivitet hos eleven 

( ominkovi  m.fl 2006 s 28).  

 

Gannerud (1999) har skrivit en avhandling om genusperspektiv på lärargärning, och menar att det är 

viktigt att lyfta fram lärarnas situation i skolan, då hon anser att det har bedrivits alldeles för lite 

forskning om lärarnas roll (Gannerud 1999 s 2). Öhrn (1990) menar att lärare tillbringar mycket tid i 

skolan och påverkas av föreställningar och villkor som försiggår i verksamheterna. Hur lärare förhåller 

sig till genus, flickor och pojkar grundar sig enligt Öhrn (1990) mycket på lärarnas egna föreställningar 

om kön, men även skolans organisation samt kunskapsinnehållet pedagogerna förmedlar (Öhrn 1990 s 

16). Som nämns ovan saknas genusforskning gällande lärarens roll i hög grad. Lärarna som är uttolkare 

av läroplaner och kulturproducenter synliggörs sällan (Tallberg Broman m.fl 2002 s 91), men även 

läsning för yngre barn som en social process, saknas det forskning om. I Jönssons (2007) avhandling om 

litteraturarbetets möjligheter kan vi i analysen läsa att den gemensamma läsning som sker i klassrummet 

gör eleverna till aktiva lyssnare, och att elevernas förståelsearbete uttrycks genom att de använder sina 
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erfarenheter för att tolka och förstå texten, som ger eleverna nya perspektiv på den egna världen 

(Jönsson 2007 s 233).  

 

4 Teoretisk ram  

 

De teoretiska utgångspunkter som genomsyrar denna uppsats är socialkonstruktivismen, genus som 

konstruktion, genusmedveten pedagogik samt högläsning. Först i detta kapitel kommer en kort 

genomgång av socialkonstruktivism, efter det beskrivs genus som konstruktion, genusmedveten 

pedagogik och till sist en beskrivning av högläsning.  

 

4.1 Socialkonstruktivism 
 

Socialkonstruktivismen växte fram under slutet av 1900-talet, teorin medförde en relativt ny syn på det 

sociala, på samhället, människan och språket. Man började se förståelse och kunskap som kulturellt och 

historiskt föränderliga, samt människans uppfattningar om världen som historiska och kulturellt 

specifika. Socialkonstruktivismen ställde sig kritisk till den såkallade ”färdiga kunskapen” och blev 

därigenom en motpol till den positivistiska socialvetenskapen (Tegnér ur Franck 2007 s 133).  

 

I de genusteorier som har socialkonstruktionen som grund är målsättningen att förstå hur individer 

konstruerar kön, teorier som påvisar hur relationer och sociala samspel skapar och formar människor. 

Kulturen och det sociala är det som används som verktyg för att konstruera uppfattningar om vad som 

anses kvinnligt och manligt (Tegnér ur Franck 2007 s 130). Nya tankesätt gör det möjligt att begränsa, 

blottlägga och utforska fenomen som man inte har varit uppmärksam på tidigare, fenomen som 

exempelvis genus. Att ett fenomen som genus ses som en konstruktion behöver inte betyda att 

fenomenet saknar sannolikhet eller är mindre verkliga (Thomassen 2006 s 206). Att blottlägga vad 

konstruktioner byggs upp av, samt vad de lyfter fram och utesluter gör dekonstruktionen. En 

konstruktion som skapats har alltid kunnat skapas annorlunda och lyft fram samt uteslutit andra 

perspektiv av fenomenet (Thomassen 2006 s 207), vilket dekonstruktionen säger sig att göra. 

 

4.2 Genus som konstruktion  
 

Debatter om vad begreppet genus står för är central inom genusforskningen (Hamberg & Thurén, 2002 s 

9) och det finns en uppsjö av förklaringar på begreppet. Genusteori förklaras ofta som kunskap om hur 
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normer kring kön produceras (Wedin 2009 s 44). Begreppet uppstod i början av 1980-talet (Olofsson 

2007 s 118) och har som tidigare nämnts sin grund i socialkonstruktivismen (Jalmert ur Franck 2007 s 

108). Inom human och samhällsvetenskapen är utgångspunkten för studier kring genus att framhålla 

föreställningar om manligt och kvinnligt, hur dessa kategorier skapas, förändras, upprätthålls samt 

gestaltas (Dackman ur Olausson 2004 s 41). 

 

De flesta teoretiker menar att genus står för det sociala könet och att män och kvinnors skilda beteenden 

är en social konstruktion (Olofsson, 2007 s 118). Wedin (2009 44-45), Havung (2000 s 55) och Hirdman 

(2003 s 11) anser att genus är något som skapas, en social konstruktion och inte något som är medfött. 

Enligt Wedin (2009) är kön det som står för det biologiska, det som har med kroppen och biologi att 

göra (Wedin 2009 s 44-45). Hirdman (2003) ser genus som överförda abstraktioner på manligt och 

kvinnligt, och finner därför att begreppet genus bör används istället för kön, då hon i likhet med Wedin 

(2009 s 44-45) menar att kön kan lämna utrymme för tvetydlighet (Hirdman 2003 s 16).   

 

I Hirdmans teori finns något som hon benämner som könsmaktsordningen, vilken består av två lagar. 

Den ena är könets isärhållande, att manligt och kvinnligt inte bör blandas och den andra är hierarki med 

mannen som norm, mannen som det normala och allmängiltiga (Hirdman 2007 s 12). Dessa två lagar 

bör ses som ett samhällsmönster som bestämmer relationerna mellan könen (Olofsson 2007 s 31). 

En norm kan ses som dolda regler för hur vi bör vara och förhålla oss till varandra. Normen 

representerar det som anses vara normalt och är dolt tills någon bryter mot den, så länge alla beter sig 

som vi förväntar oss anser vi att allting är som det ska, att allting är i sin ordning och att allting är 

normalt (Wedin 2009 s 43). Normer byggs upp av underliggande värderingar, som kan vara medvetna 

eller omedvetna, dessa underliggande värderingar går att förändra, gränsen för vad som anses normalt 

och avvikande ändras igenom tiden (Wedin 2009 s 43). Normer idag säger åt oss att flickor ska vara 

feminina och pojkar maskulina, men att reda ut vad feminint och maskulint står för är svårare, då 

normer hela tiden ändras och skiljer sig från olika platser och genom olika tider (Elvin-Nowak & 

Thomsson 2003 s 25). 

 

Sociologen Raewyn Connell som har publicerat ett antal böcker om begreppet genus framhåller att 

genusfrågor inte enbart handlar om kvinnor, utan lika mycket om män. Detta kan vara viktigt att påpeka 

då genusforskningen grundar sig i kvinnorörelsens kamp för jämställdhet (Connell 2009 s 10). Även 

Connell (2009) framhåller att genus handlar om sociala relationer (Connell 2009 s 24), och inte 

uttrycker biologiska skillnader mellan kvinnor och män (Connell 2009 s 25). Vidare anser Connell 

(2009) att genus är ett område där vi möter en hel del lögner, fördomar och myter. Påståenden som att 
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genusmönster inte är föränderliga menar Connell är felaktiga, att personer med dessa typer av uttalanden 

helt förbiser den mångfald av olika genusmönster som förekommer i olika kulturer samt bakåt i 

historien (Connell 2009 s 1). 

 

Att se på genus som en social konstruktion är som tidigare nämnts konstruktivistiskt inriktat, och menas 

att genus bör ses som något vi hela tiden gör och skapar i relation till varandra, i olika kulturella och 

sociala sammanhang (Dackman ur Olausson 2004 s 41). Detta sätt att se på genus är vad denna uppsats 

bygger på, att genus är en social konstruktion som skapas i relationer, och hur dessa sedan upprätthålls 

och gestaltas. 

 

4.3 Genusmedveten pedagogik 
 

I delegationen för jämställdhet i förskolan, kan man läsa om genusmedveten pedagogik, alltså inte 

genuspedagogik (SOU 2006:75) som tidigare varit benämningen. Anledningen till denna ändring menar 

Olofsson (2007) är att genusarbetet aldrig kan stå för sig självt, det måste alltid finnas i åtanken och 

alltid vara integrerat i verksamheten (Olofsson 2007 s 57). Målet med genusmedveten pedagogik är att 

skapa lika villkor för pojkar och flickor, att vara medveten om de traditionella könsmönstren som finns, 

och arbeta för att motverka dessa (Wedin 2009 s 60). Olofsson (2007) utmärker en bra verksamhet ur ett 

genusmedvetet perspektiv på så sätt att pedagoger ska tillföra, inte ta ifrån, att man ska möta barnen där 

de befinner sig samt uppmärksamma och förstärka det som är positivt hos barnet (Olofsson 2007 s 57). 

 

Olofsson (2007) menar att ”tillföra och inte ta ifrån” bör vara utgångspunkten när genusmedveten 

pedagogik utformas. Hon anser att eleverna när de utformar sin personlighet ska få tillgång till allt och 

inte bara en del (Olofsson 2007 s 59). Om det traditionella sättet är att beskriva pojkar som starka och 

modiga ska detta självklart inte tas bort från dem, inte heller flickornas karaktärsdrag som mycket 

handlar om närhet och omvårdnad, snarare bör pedagogerna se till att pojkar och flickor kompletteras 

med de egenskaper som inte ses som typiska eller traditionella (Olofsson 2007 s 59-60).  

 

Olofsson (2007) anser att målsättningen för genusarbete gällande flickor bör vara lyfta fram aspekter 

som mod och styrka så att tuffhet blir en del av flickornas identitet, att flickor börjar se sig själva som 

aktiva personer och som ett subjekt snarare än ett objekt samt att stolthet och självförtroendet hos flickor 

ska öka (Olofsson 2007 s 82-83). Målsättnigen för genusarbete gällande pojkar bör enligt Olofsson 

(2007) vara att begreppet pojke utvidgas så att pojkarnas valmöjligheter blir fler i utvecklandet av 
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identiteten, att pojkar får en chans att öva på att visa känslor, sätta ord på och kunna känna igen sina 

egna känslor samt ge mjuka världen högre status samt att stötta pojkarna att visa omvårdnad och 

omtanke (Olsson 2007 s 94-95).  

 

Vidare menar Olofsson (2007) att pedagoger bör låna och läsa fler böcker med flickor i huvudrollen så 

att fördelningen blir lika mellan pojkar och flickor (Olofsson 2007 s 116). Olofsson (2007) talar även 

om de klassiska folksagorna, och menar att pedagoger idag slits mellan att överföra det kulturarv som 

dessa böcker innehåller och slänga böckerna i papperskorgen, då de ofta innehåller en mycket förlegad 

beskrivning på pojkar och flickor (Olofsson 2007 s 70). Detta kan man enligt Olofsson lösa på så sätt att 

man exempelvis byter ut henne mot honom i böckerna (Olofsson 2007 s 70). 

 

4.4 Högläsning  
 

Bråten och Thurmann-Moe (1998) skriver om Vygotskij (1978), förgrundsgestalt till den sociokulturella 

teorin, och menar att kärnan i Vygotskijs pedagogik är den sociala interaktion som sker i undervisningen 

mellan pedagog och elev (Bråten 1998 s 118). Genom högläsningen får barn en nära kontakt med vuxna, 

en kontakt som barn behöver för att utvecklas (Dominkovi  m.fl. 2006 s 8).  ominkovi  skriver att 

Vygotkij anser att det är samspelet mellan människor som är det viktiga, då det är i samspelet som 

individens utvecklingspotential kommer till uttryck.  ominkovi  menar även att Vygotskij framhåller 

språket som en viktig aspekt för människans utvecklande av tänkandet, språket både genom tal och i 

skrift. Detta är centralt även under högläsningssituationerna ( ominkovi  m.fl. 2006 s 8).  Det är genom 

språket som människan tillägnar sig kunskap, men det är även vårt redskap för att uttrycka känslor, 

värderingar, idéer, tankar mm. (Øzerk ur Bråten 1996 s 82-83) Genom språket förstår vi världen och 

diskussioner som förs mellan människor, via språket formar vår förståelse av livets skeenden (Edlund, 

Erson & Milles 2007 s 20). Det är även genom språk som genus kommer till uttryck, genom pedagogers 

uppmuntringar, miner, bekräftelser, avståndstagande mm stärks den kulturella normen som finns, samt 

den individuella identiteten hos eleverna (Edlund m.fl. 2007 s 38).  

 

Högläsning kan ses som en aktivitet där någon läser högt ur en text/bok medan andra lyssnar (Prage & 

Svedner 2000 s 12). Detta kan ses som problematiskt, då högläsning uppfattas som en 

envägskommunikation, blir det svårt att föra en diskussion eller ett samtal om boken med eleverna som 

är givande för alla, då eleverna skapar olika associationer till den lästa boken (Dominkovi  m.fl. 2006 s 
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132). Detta är pedagoger ofta medvetna om, och väljer ofta att diskutera eller samtala om boken när 

aktiviteten är avslutad ( ominkovi  m.fl. 2006 s 132). 

 

Denna uppsats utgår ifrån att högläsning är en aktivitet där pedagogen läser högt för eleverna 

( ominkovi  m.fl. 2006 s 10). I likhet med Vygotskijs tankar bygger uppsatsen på att interaktionen 

mellan pedagog och elev är ytterst viktig. Uppsatsen utgår även ifrån att det som pedagogen läser för 

eleverna är barnlitteratur, och att det är pedagogen själva som väljer ut vilken litteratur som ska läsas 

under aktiviteten. Barnlitteratur kan ses som den litteratur som är skriven för barn, och som är 

marknadsförd och utgiven med barn som publik (Nikolajeva 2004 s 15).  

 

5 Metod och material 

 

Denna uppsats bygger på den kvalitativa forskningsmetoden, där jag har intervjuat fyra pedagoger som 

arbetar i årskurs 1-3, som även benämns som grundskolans tidigare årskurser. I detta kapitel kommer 

först en kort redogörelse för likheter och skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, för att 

klargöra varför jag valde den kvalitativa. Efter detta kommer beskrivningar på för och nackdelar med 

intervjuer, och varför jag har valt att använda mig av dessa. Efter det kommer jag att beskriva hur jag 

har analyserat materialet i uppsatsen. Jag kommer även att beskriva materialet, med en kort presentation 

av informanterna. Därefter kommer en kritisk diskussion kring tillförlitligheten av materialet, och till 

sist en beskrivning på hur jag har förhållit mig till de forskningsetiska principerna.  

 

5.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
 

I kvalitativa metoder är man ute efter att få fram de egenskaper som de undersökta personerna har, data 

man får fram med kvalitativa metoder kallas även mjukdata och informationen man får sägs vara 

djupare än den man får med kvantitativa metoder. Det man vill nå är förståelsen av ett fenomen (Larsen 

2007 s 22), vilket var det jag ville få fram med mina intervjuer, förståelsen av pedagogernas syn på 

högläsning kopplat till genus. De kvantitativa metoderna används för att mäta. Man mäter många 

enheter, det vill säga många personer, men får inte ut lika mycket information hos enheterna som i den 

kvalitativa metoden (Larsen 2007 s 24).  
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5.2. Intervju som metod  
 

Intervjuer är en av det mest använda metoderna för att få fram information om människors erfarenheter, 

förhållningssätt och uppfattningar (Gannerud 1999 s 40). Man vill åt en djupare förståelse av en annan 

människas livsvärld. Begreppet livsvärld myntates av Edmund Husserl, och beskrivs som subjektets 

perspektiv, så som världen framstår för subjektet i den praktiska hanteringen av tingen i dagliga, och 

mellan mänskliga aktiviteter (Thomassen 2007 s 93). För att få ner pedagogernas exakta ord har jag 

använt mig av en diktafon, dels för att undvika misstolkningar och dels för att kunna vara mer 

närvarande under intervjuerna, och inte behöva fokusera på att skriva ner allting som sägs. 

 

Dalen (2008 s 13) menar att lyssna är skapande processer, vilket har varit min position under de 

intervjuerna jag har gjort till uppsatsen. Detta går att koppla till Gadamers (1984) syn på den så kallade 

förförståelsen, Gadamer menar att i mötet med andra människor inträffar en relation och ett samspel där 

även forskaren blir deltagare av det som sker och sägs (Thomassen 2007 s 97). Larsen (2007) redogör 

för ”kontrolleffekten” inom kvalitativa metoder och intervjuer, som menas att forskaren själv kan forma 

eller påverka intervjun, det kan bli så att informanten svarar det som hon/han tror att forskaren vill höra 

(Larsen 2007 s 27).  

 

Intervjuerna i denna uppsats har gjorts utifrån en så kallad intervjuguide (se bilaga). En intervjuguide 

ska innehålla teman och frågor som är centrala för uppsatsens syfte (Dalen 2008 s 31). Larsen (2007) 

menar att intervjuguiden bör ses som en checklista för att säkerställa att alla frågor/teman som är 

relevanta för syftet har tagits upp (Larsen 2007 s 84). I intervjuguiden kan man utgå ifrån 

områdesprincipen, som menas att forskaren börjar med att ställa frågor som ligger lite utanför 

kärnområdet, frågor som är mindre laddade för att senare i intervjun ta upp de frågor som kan ses som 

mer laddade eller känsliga (Dalen 2008 s 31). Vilket var det sätt som jag gick till väga, i utarbetandet av 

intervjuguiden. Intervjuer kan bli en känslig situation för informanten, känsligare än att svara på ett 

frågeformulär och som forskare kan man inte vara helt säker på att svaren man får är helt sanningsenliga 

(Larsen 2007 s 27).  

 

Denna uppsats baseras på något som Larsen (2007) kallar, ostrukturerade intervjuer. Där är det 

meningen att informanterna ska få tala så fritt om ämnet som möjligt, forskarens uppgift blir att föra 

diskussionen tillbaka till de relevanta frågorna/samtalsämnena, om detta så behövs (Larsen 2007 s 84).  
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5.3 Analys av intervjuerna  
 

Analysen av intervjuerna i uppsats är gjord utifrån en såkallad ”Innehållsanalys”. Analysen går ut på att 

forskaren identifierar mönster bland de intervjusvar hon/han har fått för att få fram samband och 

gemensamma drag mellan svaren, även skillnader bland svaren är något man letar efter (Larsen 2007 s 

101). I genomförandet av analysen har jag sökt efter centrala teman som sedan utgjorde rubrikerna i min 

analys. Jag har även sökt efter liknande citat bland pedagogerna för att påvisa de samband jag funnit 

bland svaren och hur jag uppfattar att de hänger ihop samt hur de skiljer sig. I uppsatsen har jag även 

använt mig av Nikolajevas (2004) lista över typiska attribut för pojkar och flickor som ofta återkommer 

i barnlitteraturen. Pojkars attribut beskrivs ofta som hårda, känslokalla, oberoende, aktiva och starka 

medans flickor beskrivs som mjuka, milda, sårbara, lydiga, omtänksamma och beroende (Nikolavjeva 

2004 s 129). I analysen använder jag mig av Nikolajevas (2004) beskrivningar på dessa attribut för att 

jämföra hur informanterna i denna uppsats ser på pojkar och flickor i högläsningsböcker, om deras sätt 

att beskriva pojkar och flickor i högläsningsböckerna stämmer överens med Nikolajevas (2004) sätt att 

beskriva dem. Jag utgår även ifrån Olofssons (2007) och Wedins (2009) beskrivningar av vad 

genusmedveten pedagogik går ut på, hur de ser att denna pedagogik bör användas i skolan, samt vad 

som bör lyftas hos pojkar och flickor genom denna pedagogik. För att sedan jämföra deras beskrivningar 

med informanternas. För att se om pedagogerna är införstådda med vad genusmedveten pedagogik 

innebär, och om de arbetar med att utveckla de attribut och förmågor som Olofsson och Wedin menar att 

pedagogerna bör. 

 

5.4 Materialet  

 
Jag valde att intervjua pedagoger som arbetade i årskurserna 1, 2 och 3. Min erfarenhet är att högläsning 

är en aktivitet som är vanligt återkommande i lågstadiet och ville därför intervjua pedagoger från just 

dessa årskurser. När man använder sig av kvalitativa intervjuer är valet av informanter en viktig aspekt 

att ta hänsyn till. Frågor man enligt Dalen (2007) bör ställa sig själv är, vem ska intervjuas, hur många 

och på vilka kriterier de ska väljas ut (Dalen 2007 s 54).  

 

Jag valde att intervjua fyra pedagoger till denna uppsats, fyra pedagoger som alla var kvinnor i 50 års- 

åldern och arbetade på olika skolor runt Stockholmsområdet. Anledningen till att jag inte använde mig 

av fler informanter var den begränsade tid som fanns till att skriva uppsatsen på. Enligt Dalen (2007) är 

intervjuer är en tidskrävande process, och att man av den anledningen inte bör använda sig av för många 

informanter, dock måste det insamlade materialet vara tillräckligt bärande för tolkning och analys 
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(Dalen 2007 s 53-54), vilket jag ansåg materialet jag fick in var. Med tron om att genusarbetet ser olika 

ut och skiljer sig i omfattning på olika skolor valde jag att intervjua pedagoger som inte arbetade på 

samma skola, för att få en mer nyanserad och en eventuellt mer varierad bild av arbetet med genus 

kopplat till högläsning samt säkerställa att mig om att synen på genus och högläsning inte var begränsad 

till en skola.  

5.4.1 Presentation av informanter 

 

Här kommer en kort presentation av pedagogerna som har deltagit i uppsatsen. Jag har valt att döpa 

pedagogerna efter den ordning som jag intervjuade dem, Pedagog 1, Pedagog 2, Pedagog 3 och Pedagog 

4. 

5.4.2 Pedagog 1 

 

Pedagog 1 arbetar på en mellanstor skola söder om Stockholm. Området ses som ett medelklassområde 

där elever till största delen har svenska som modersmål, i skolan går det elever från förskolan upp till 

årskurs 5. Pedagog 1 har arbetat i grundskolan i 15 år och har tidigare arbetat inom 

förskoleverksamheten och har inte någon annan yrkeserfarenhet än skola/förskola. Just nu arbetar 

pedagog 1 i en åk 3.  

5.4.3 Pedagog 2 

 

Pedagog 2 arbetar på en mellanstor skola söder om Stockholm. Även detta område kan ses som ett 

medelklassområde och skolan består av elever som till största delen har svenska som modersmål. Skolan 

består av ca 500 elever. I skolan går elever från förskolan till årskurs 9. Pedagog 2 har arbetat i 

grundskolan i 15 år och har tidigare arbetat som fritidspedagog, för tillfället undervisar hon i en blandad 

klass med elever från åk 1,2 och 3. 

 

5.4.4 Pedagog 3 

 

Pedagog 3 arbetar på en skola söder om Stockholm. Området där pedagog 3 arbetar ligger i ett mer 

mångkulturellt område och har många elever med andra modersmål än svenskan. Ca 20 olika språk 

representeras på skolan, som har ca 600 elever. Pedagog 3 har arbetat i grundskolan i 10 år från och till 

och är utbildad grundskolepedagog samt specialpedagog. För tillfället undervisar hon i en åk 1. 
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5.4.5 Pedagog 4 

 

Pedagog 4 arbetar på en skola söder om Stockholm. Området där Pedagog 4 arbetar liknar pedagog 3s, 

ett mångkulturellt område och en skola med ett stort antal elever som har ett annat modersmål än 

svenska. I skolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Pedagog 4 har arbetat i grundskolan i 

25 år, och är utbildad förskole- samt grundskolepedagog, just nu undervisar Pedagog 4 en åk 1. 

 

5.5 Kritisk diskussion av tillförlitlighet  
 

Det vanligaste inom forskningen i detta område är att kvinnor forskar om kvinnliga pedagoger (Tallberg 

Broman m.fl. 2002 s 79) och denna uppsats kommer inte att vara ett undantag. Alla mina informanter är 

kvinnor i 50 års ålder, vilken innebär att blir deras perspektiv som gestaltas/tolkas i uppsatsen, svaren 

och slutsatsen hade kunnat få en annan utgång om pedagogerna var män i 20 års ålder, vilket känns 

viktigt att poängtera.  

 

Jag kan inte med all säkerhet säga att mitt deltagande under intervjuerna som gjorts till denna uppsats 

inte har påverkat slutresultatet, dock har min medvetenhet om ”kontrolleffekten” som påvisar att 

informanterna kan påverkas av forskarens deltagande, och svara så som hon/han tror att forskaren vill 

höra (Larsen 2007 s 27) gjort att jag under mina intervjuer inte tagit så stor plats, inte heller visat min 

ståndpunkt i vad som har sagts, eller lagt någon värdering i vad informanten har sagt. Antalet pedagoger 

som intervjuats till denna uppsats ger inte heller en rättvis bild inom området och är inte heller en 

generell bild av vad alla pedagoger anser om högläsning/genus. Hade antalet pedagoger vart dubbelt så 

många hade trovärdigheten av resultatet blivit större. Dock valde jag att inte intervjua pedagoger från 

samma skola för att säkerställa mig om att pedagogerna inte arbetade utifrån samma genusarbete. 

Uppsatsen ger med andra ord bara en inblick i pedagogers syn på högläsning kopplat till genus. 

 

5.6 Forskningsetiska principer 

 
När jag skickade ut mina intervjuförfrågningar, så tog jag även upp de forskningsetiska principerna som 

är, Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. Här kommer en 

kort redogörelse för vad dessa krav innebär och hur jag har förhållit mig till dessa. 
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Informationskravet 

 

Med informationskravet menas att forskaren ska informera sina informanter om villkoren som gäller för 

deras medverkan. Informanterna ska få information om att deltagandet är frivilligt och att de inte 

behöver delta om de inte vill, de ska även få information om att de har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst (Vetenskapsrådet 2002 s 17). Denna information har mina informanter fått i förväg via mail 

och även direkt innan intervjuerna har gjorts.  

 

Samtyckekravet 

 

Med detta krav menas att informanten har rätt att bestämma över sin medverkan. Forskaren ska inhämta 

samtycke av sina informanter, detta krav blir extra viktigt när informanterna är under 15 år, då behövs 

samtycke av vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002 s 9).  Detta är inte något jag har behövt tagit hänsyn 

till i uppsatsen, då alla mina informanter är över 15 år. I samtyckeskravet ingår även att informanterna 

ska få information om att de har rätt att bestämma om, och hur länge, och på vilka villkor de ska delta, 

och att de får avbryta sin intervju utan några negativa följder. Skulle informanten välja att avbryta 

intervjun får inga påverkningar eller påtryckningar tillkomma (Vetenskapsrådet 2002 s 10). Detta är 

något som jag självklart tagit hänsyn till. 

 

Konfidentialitetskravet  

 

Jag tog även upp konfidentialitetskravet med mina informanter, de fick information om att deras riktiga 

namn inte skulle förekomma i uppsatsen, att det inte skulle gå att spåra varken pedagogerna eller skolan 

de arbetar på. Detta är extra viktigt om uppsatsen innehåller etiskt känsliga uppgifter, för att 

utomstående personer inte ska kunna komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet 2002 s 12). 

 

Nyttjandekravet 

 

Nyttjandekravet innebär att materialet som används i en uppsats, bara är till för uppsatsen och dess syfte 

(Vetenskapsrådet 2002 s 17) . Efter uppsatsen är klar kommer all information om informanterna och alla 

intervjuer förstöras, även denna information har jag gett mina informanter.  
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6 Analysresultat 

 

Analysen är uppbyggd av olika teman som jag funnit i mina intervjusvar, som har utgjort rubrikerna i 

analysen. Jag börjar med att redogöra för hur pedagogerna ser på högläsning för att sedan beskriva hur 

de ser på begreppet genus och hur de tänker kring genusperspektivet i litteraturen. Därefter kommer jag 

att redogöra för pedagogernas syn på flickor och pojkar och deras framställning i litteraturen, vilka 

attribut som pedagogerna anser viktiga att lyfta fram för de båda könen, och till sist kommer exempel på 

böcker som pedagogerna själva har använt sig av, som de anser har gynnat genusperspektivet. 

 

6.1 Pedagogernas syn på högläsning  
 

I alla intervjuer som har gjorts till denna uppsats ses högläsning som en viktig del av undervisningen, 

alla pedagoger som deltagit använder sig av högläsning i klassrummet, de flesta varje dag. Att ge 

eleverna tillgång och kunskap till att skapa egna bilder till texten, lära sig ”läsa mellan raderna”, 

utveckla ordförråd, diskutera, reflektera samt fånga elevernas intresse till fortsatt läsning är det som 

pedagogerna uttrycker som det mest centrala inom högläsningen ur ett pedagogiskt perspektiv. Samtliga 

pedagoger menar att eleverna uppskattar denna typ av aktivitet, och upplever att eleverna vill att 

pedagogerna ska läsa högt för dem. Pedagogerna ser på högläsning som en aktivitet där pedagogen läser 

högt för eleverna, och att det är de själva som väljer ut litteratur till aktiviteten. 

 

 Pedagog 1 anser att det är jätteviktigt med högläsning, att pedagoger måste kunna läsa berättelser på rätt 

sätt, så eleverna får olika nyanser på ord, och utvecklar sitt ordförråd. 

 

”Jag tycker att det är jätteviktigt med högläsning, jag tycker att barn måste få bra berättelser, och den vuxne måste 

kunna läsa en berättelse på rätt sätt så att eleverna får nyanser och förstår ord, och vad de läser” (Pedagog 1) 

 

Pedagog 2 betonar vikten av att använda högläsning både som ett pedagogiskt verktyg samt för att ge 

eleverna insikt om att böcker är njutbara, ”upplevelseläsning” som Pedagog 2 benämner det. Denna 

upplevelseläsning är viktig då den kan motivera och bidra till att stärka ett läsintresse hos eleverna.  

 

” et är jätteviktigt med högläsning, det ska finnas med varje dag. Det ska vara både som upplevelseläsning, typ 

att man läser en bok som eleverna verkligen tycker om, och sen som utbildande läsning där man verkligen väljer 

ut någon speciell saga” (Pedagog 2) 
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Pedagog 3 anser även hon att högläsning är en mycket vikig del av undervisningen och att det blir 

skolans uppgift att lyfta fram litteraturen, då hon ser att elever idag hellre sitter framför datorn än att läsa 

böcker.  

 

”Att det är jätteviktigt, eftersom de kanske blir så att barnen inte läser så mycket hemma pågrund av att det är 

datorer och Ipads. Då kanske det blir skolans sak att hålla fram böckerna och läsa, pappersböckerna skratt” 

(Pedagog 3) 

 

Pedagog 4 instämmer med övriga pedagoger om att högläsningen är en central del av litteraturarbetet i 

skolan och framhåller att det mest centrala med högläsningen är att lyfta fram de böcker där eleverna 

kan känna igen sig, och diskussionerna med eleverna efter att ha läst en bok, då det är genom dessa som 

elevernas tankar och funderingar kommer till uttryck. 

 

”Jag tycker att det är jätteviktigt. Jag tycker att det är viktigt att barnen på något sätt känner att igen sig i det man 

läser, att de kan fundera utifrån sig själva, tankarna och funderingarna, diskussionerna som kommer, det är 

jätteviktigt” (Pedagog 4) 

 

Samtliga pedagoger använder högläsning i ett pedagogiskt syfte. Pedagogerna väljer ofta ut litteratur till 

högläsningen beroende på det tema som klassen har för tillfället, men menar även att högläsningen ska 

vara en upplevelse för eleverna, ett tillfälle där de kan koppla av och njuta av den berättelse som 

pedagogerna läser för dem.  

 

6.2 Pedagogernas syn på genus  
 

Begreppet genus förklarades olika av pedagogerna, men något som var genomgående för samtliga var 

att de kopplade genus till jämställdhet på ett eller annat sätt. Pedagog 1 såg genus som en 

värdegrundsfråga, och att flickor och pojkar ska kunna göra vad de vill, oavsett kön. Vidare menar 

Pedagog 1 att genusperspektivet bör ses som ett sätt att se på pojkar och flickor som jämlikar, att alla 

elever oavsett kön ska få chans till att utvecklas, bli så bra som möjligt på det de vill, och att könet inte 

ska utgöra något hinder. Detta stämmer väl överens med Olofssons (2007 s 59) syn på en bra 

genusmedveten pedagogik, som går ut på att pedagogen ska arbeta för att ge eleverna allt, inte bara en 

del. Eleverna ska kompletteras genom att pedagoger exempelvis lyfter fram attribut som inte ses som 

typiska för pojkar och flickor, så att eleverna får tillgång till allt när de utvecklar sin identitet (Olofsson 
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2007 s 59-60). Att manliga och kvinnliga attribut inte är något som vi föds med, utan något som skapas i 

sociala relationer (Olofsson 2007 s 118) var även den uppfattningen som alla pedagoger hade.  

 

”För mig är det så att alla ska kunna göra det man vill och det man kan, oavsett om man är kille eller tjej och man 

ska… dina åsikter ska värderas … jag tycker att det är en värdegrunds fråga det här med genus, jag menar alla ska 

tas på lika stort allvar” (Pedagog 1)  

 

Pedagog 2 förklarade genus som det som benämns som manliga och kvinnliga epitet 

 

”ja, kvinnligt/ manligt, epitet för kvinnligt manligt, pojkar/flickor, jämställdhet, jämlikhet” (pedagog 2) 

 

Pedagog 3 hade inte funderat så mycket kring innebörden av genus, men menar att hon försöker se 

eleverna som eleverna och inte lägga någon värdering i det.  

 

”Ja, jag vet inte riktigt om… om jag har tänkt det så, kanske borde tänka på det men… jag försöker iallafall att 

tänka att, eleverna är eleverna och lägger inte någon värdering i det så” (Pedagog 3) 

 

Pedagog 4 kopplade genus till jämställdhet på så sätt att hon menade genus borde ses som att flickor och 

pojkar ska behandlas lika, och att man ska komma ifrån det traditionella sättet att se på pojkar och 

flickor.  

 

”Ja, att pojkar och flickor ska behandlas lika och komma ifrån det här traditionella könstänkandet, vad som är 

flickigt och vad som är pojkigt och… ja” (Pedagog 4) 

 

Pedagog 4 kopplade genus direkt till litteraturarbetet och menade att genusarbetet i hennes klass ser ut 

på så sätt att hon diskuterar genus med eleverna om detta känns motiverat, efter att man exempelvis har 

läst en bok tillsammans. Hon menar att om det är någon bok med tydligt stereotypa könsroller i, så 

lägger hon vikt på detta och för en diskussion kring det med eleverna, med frågor som ”är det alltid 

mamman diskar?” och” ska det vara så?”. Wedin (2009) menar att tyngdpunkten för ett jämställt 

pedagogiskt arbete i skolan just bör ligga på att problematisera och diskutera könsroller som uppdagas i 

litteraturen, så att elevers föreställningar om pojkar och flickor utmanas och vidgas (Wedin 2009 s 72).  

 

Pedagog 1 och 2 antyder att genusbegreppet lätt hamnar i skymundan verksamheterna. 

 
”Jag tycker att det står bra i Lgr 11, jag tolkar att vi måste skärpa oss i skolorna, absolut, vi måste ta det på 

mycket större allvar, allt det här. Vi säger att vi jobbar med det men vi gör det inte… jag tror inte att vi på skolan 
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gör det så medvetet som läroplanen tycker att vi ska göra, och säger att vi ska göra… jag tror vi har något att bita i 

där… Jag tror inte att det är så förändrat sen förra läroplanen” (Pedagog 2) 

 
”Vi pratar inte så mycket om det tyvärr… alltså... som det ser ut idag med ny läroplan och så mycket, det hamnar 

lite i skymundan, det här med jämställdhet… tyvärr… ja, det är nog det minst prioriterade området kan jag ju 

säga”(Pedagog 1)  

 

Pedagog 3 och 4 anser att genus inte är en aspekt man talar om eller diskuterar i arbetslagen. Pedagog 3 

menar att tyngdpunkten på diskussionerna snarare ligger på den individuella eleven och elevens behov, 

och att genusaspekten inte tas upp under dessa diskussioner. Vidare menar Pedagog 3 att man inte 

reflekterar kring pojkar och flickor på det viset under arbetslagsmötena. Pedagog 4 ser inte heller att 

genusbegreppet får någon stor roll under arbetslagsmötena, och definitivt inte, litteratur ur ett 

genusperspektiv. Hon anser att Läroplanen inte heller beskriver genus, och arbetet med genus på ett bra 

sätt. Att motverka traditionella könsmönster ger enligt henne inte någon klar bild av hur arbetet bör se 

ut. Vidare menar Pedagog 4 att ”motverka” låter fel, och att man istället bör se det som att man ska 

stärka eleverna. 

 

6.3 Pedagogernas syn på genusperspektivet kopplat till högläsning 
 

Samtliga pedagoger menar att de tänker på genusperspektivet när de väljer ut högläsningslitteratur till 

undervisningen, dock finns det en variation hos pedagogerna i deras tankar kring vikten av 

genusperspektivet kopplat till högläsning. En av pedagogerna menade att hon alltid valde ut litteratur 

med genusperspektivet i åtanke. Tre av pedagogerna ansåg att de gjorde detta ibland, till viss del och 

menade att de väljer ut högläsningsböcker mycket beroende av vad de har för tema i klassen för 

tillfället, och att boken som väljs ut ofta kopplas till temat snarare än genusperspektivet.  

 

Pedagog 4 tar upp genusaspekten i högläsningslitteraturen med eleverna när hon anser att det känns 

motiverat, om hon exempelvis anser att boken innehåller tydligt stereotypa könsmönster.  

 

”Då ljuger jag om jag säger att jag alltid tar upp den aspekten, men när det känns motiverat” (Pedagog 4) 

 

Pedagog 1,2 och 3 väljer ut litteratur till högläsningen mycket beroende av vilket tema klassen har för 

tillfället, i dessa situationer är det temat som pedagogerna går efter, inte genusperspektivet. Pedagog 3 

hade exempelvis ”Bokstäver” som tema i hennes klass och valde därför att läsa böcker som börjar på 
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den bokstav som klassen arbetar med för tillfället. Arbetade de med bokstaven S, så valde pedagogen ut 

en bok som börjar på S, i dessa situationer hade Pedagog 3 temat i åtanken och inte genus. Även 

Pedagog 1 menar att hon under temaarbeten letar efter böcker som passar temat, och att fokus inte ligger 

på genusperspektivet vid dessa tillfällen. 

 

”Jag tänker inte alltid på genusperspektivet, ibland letar man efter teman, det är inte bara genus, det kan vara en 

sådan liten del av en bok. Att få ta på känslor som barn behöver jobba så mycket med idag” (Pedagog 1)  

 

Tre av pedagogerna valde att inte läsa böcker som stärker föreställningar som kan tolkas som typiska för 

flickor och pojkar, som exempelvis flickor som åker på ridläger och pojkar som spelar fotboll. Dock 

påpekade Pedagog 4 att eleverna själva väljer att läsa dessa typer av böcker, och ett dessa måste tillåtas 

och finnas tillgängliga i klassrummen, för att öka och motivera elevernas läslust. 

 

Pedagog 1 kan tänka sig att läsa fotbollsböcker och hästböcker om det är pojkarna som är på ridläger 

och flickor som spelar fotboll, men kan inte tänka sig att läsa de böcker där pojkarna spelar fotboll och 

flickor åker på ridläger, då hon anser att dessa inte motverkar traditionella könsmönster, utan snarare 

upprätthåller dessa, och att de böckerna inte har något värde.  

 

”Nä men alltså häst- och fotbollsböcker, om det är en pojke som har hästen eller flickorna som har fotbollen, men 

jag läser inte en bok där det bara är pojkar som spelar fotboll eller tjejer som är på ridläger, det har inget värde, 

tycker jag!” (Pedagog 1) 

 

I likhet med Pedagog 1 anser Pedagog 2 att dessa böcker inte har något värde och väljer därför bort de 

typiska pojk- och flickböckerna till högläsningen. Pedagog 2 är inte säker på om detta är rätt eller fel, 

men väljer att inte läsa dessa och understryker att hon inte ens tycker om fotboll och hästböcker. 

 

”Typiska tjej- och pojkböcker har jag valt bort, sen om det är rätt eller fel det vet jag inte, men det har jag gjort, 

nej usch jag tycker inte ens om de böckerna” (Pedagog 2) 

 

Pedagog 3 var den enda av pedagogerna som kunde tänka sig att läsa någon bok om pojkar som gör 

typiska ”pojksaker” men att det då måste varieras med en bok där flickor gör typiska ”flicksaker”. 

 

”Ja, jag skulle kunna tänka mig att läsa… en bok, men då skulle man läsa en som handlar om killar gör och sen en 

bok med tjejer, och vad de gör” (Pedagog 3) 
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Pedagog 4 har som Pedagog 1 och 2 valt bort dessa böcker under högläsningssituationerna, men 

tillägger att eleverna själva väljer att ta fram och läsa dessa böcker, och att de av den anledningen måste 

finnas tillgängliga i klassrummet, för att öka elevernas läslust. Hon menar att i dessa fall är målet 

elevernas läsintresse och inte genusperspektivet.  

 

”Nej, det har jag inte gjort faktiskt, däremot så har vi sådana böcker, för att de engagerar läsintresset och då får 

tjejerna läsa de här ridböckerna och pojkarna de här fotbollsböckerna, då är målet läsintresset och inte 

genusperspektivet måste jag säga” (Pedagog 4) 

 

Pedagog 3 talar om att variera böcker med ”vad tjejer gör och vad killar gör”. Detta kan i värsta fall 

bidra till att stärka, eventuellt uppmuntra pojkar att bli mer maskulina och flickor mer feminina, vilket 

kan bli ett problem, att man utgår ifrån att dessa feminina och maskulina attribut är något som är givet. 

Med detta typ av tänkande bortser man då från faktorer som kultur, socialt sammanhang och historisk 

tidpunkt. Det är vi människor som skapar dessa föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt 

och när man läser litteratur som skildrar ”typiska” flick- och pojkaktiviteter kan det snarare bli så att 

traditionella könsmönster upprätthålls snarare än motverkas. I ett genusmedvetet arbetssätt är målet att 

skapa lika villkor för pojkar och flickor, Wedin menar att för att kunna göra detta så krävs en 

medvetenhet om könsmönster som upprätthålls i verksamheten (Wedin 2009 s 60). Om böcker stärker 

de föreställningar som finns om pojkar och flickor kan de ge eleverna indirekta erfarenheter som 

eleverna sedan identifierar sig med, som sedan skapar tankar hos eleverna om hur de själva kan/bör 

agera (Wedin 2009 s 72). Något som kan ses som en anledning till varför man inte bör välja ut böcker 

som stärker föreställningar om pojkar och flickor. 

 

Tre av pedagogerna tog upp de gamla klassiska sagorna, som exempelvis Törnrosa och ville via 

högläsningen överföra ett kulturarv till eleverna. Pedagog 1 påpekade att de gamla klassiska sagorna är 

svåra att läsa om man vill ta hänsyn till genusperspektivet, då de ofta innehåller en förlegad syn på 

pojkar/flickor och manligt/kvinnligt. Samtidigt använder sig pedagog 1 av sagor, under 

högläsningstillfällena för ett pedagogiskt syfte då hon anser att sagor alltid har ett budskap och 

framhåller att sagor är jätte viktiga ur ett pedagogiskt syfte.   

 

”Om man läser… ska jag läsa t.ex. Snövit så gjorde hon inte så mycket annat än att städa, hon skötte ju bara om 

de där dvärgarna… Törnrosa vaknade ju inte förens prinsen kysste henne… där låg hon och sov i 100 år, men det 

är ju traditionella sagor… och de sagorna får man ju inte… man får ju inte glömma de heller. Jag tycker att det är 

viktigt, man får inte tappa traditionerna i det som en gång har funnits” (Pedagog 1) 
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 Pedagog 2 hade i sin lärarutbildning fått kunskap om att eleverna mår bra av att höra sagor, att de kan 

ses som terapi, om man först läser och sedan diskuterar sagan med eleverna.  

 

”Som nu har jag bestämt att jag vill läsa sagor, i min utbildning fick jag lära mig att man mår bra av att höra 

sagor… att det är lite … vad ska man säga, lite terapi att läsa och diskutera… då pratar jag ju om sagan, om t.ex. 

Den fula ankungen eller Askungen, och så pratar man om vad som händer och hur det är...  sagor är 

verklighetsflykt…” (Pedagog 2) 

 

Pedagog 3 betonar vikten av att överföra ett litterärt kulturarv och anser i likhet med Pedagog 2 att man 

kan diskutera sagorna efteråt, diskutera de föreställningar som gestaltas av pojkar och flickor i sagorna, 

med eleverna.  

 

”Det ingår, litteraturarvet, man kan inte… man kanske kan byta ut, så att prinsessan räddar prinsen… men det är 

också så att vi ska föra vidare det här arvet som vi har i litteraturen, inte könsrollerna… att de får höra de här 

sagorna. Den här Rödluvan och Askungen är ju klassiska sagor, men sen kan man ju jobba mycket med de, i 

många sagor är det ju så att prinsen räddar prinsessan, men de är ju inte alltid så” (Pedagog 3) 

 

Pedagog 1s tankar kring de klassiska sagorna stämmer överens med Olofssons (2007), som påpekar att 

de klassiska sagorna kan bli ett hinder för genusarbetet med litteratur i skolan, då de i hög grad 

innehåller förlegade könsmönster (Olofsson 2007 s 70) Enligt Olofsson (2007) kan man i detta fall, byta 

ut epitet som flickor beskrivs med i dessa böcker, med de som beskrivs som typiska för pojkar och 

tvärtom (Olofsson 2007 s 70). Något som pedagog 3 beskriver som en genväg för att nå ett 

genusmedvetet arbete men samtidigt behålla och överföra det litterära kulturarvet.  

 

6.4 Pojkar i högläsningslitteratur 

 

Tre av pedagogerna diskuterade under intervjuerna fotbollsböcker och menar att man som pedagog bör 

visa pojkarna att det finns andra typer av böcker och att pojkar inte måste tycka om fotboll. Pedagog 2 

och 3 menar att man måste visa pojkarna i klassen att det är okej att syssla med andra saker än sport. 

Pedagog 1 anser att det finns väldigt mycket böcker med pojkar som spelar fotboll och framhävde även 

att det är viktigt för pojkarna i klassen att höra att det inte behöver vara stora, starka och modiga, utan de 

får den rollen oavsett om de vill det eller inte, på andra sätt. 
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” e lånar ju nästan bara böcker om fotboll, ishockey eller bandy, jag tycker att det borde ha gått längre framåt, de 

kommer ju nya böcker varje år men, jag tycker att det borde gått lite snabbare. Jag är inte så säker på att killarna 

läser de där böckerna heller, tror att det är det allmänna trycket, att man inte törs frångå, der är jättesvårt att få 

dem att vända” (Pedagog 1) 

 

Pedagog 3 menar att man i valet av högläsningslitteratur kan byta ut typiska epitet som pojkar ofta 

benämns med mot de epitet som benämns typiska för flickor. Pedagog 2 och 3 uppfattar att det finns 

många böcker där killarna ses som hjältar och att dessa behöver varieras med böcker som handlar om 

flickor.  

 

” et är nog mera pojkar som är hjältar om man tänker så, det kan nog finnas mera böcker som är skrivna för 

pojkar, flickorna kanske ska lyftas upp och bli lite tuffare” (Pedagog 3) 

 

Alla pedagoger var överens om att det finns flera attribut som är relativt osynliga för pojkar i 

högläsningslitteraturen, och att dessa behöver komma fram, för att ge pojkarna i klassen en chans att 

utveckla dessa. Tre av pedagogerna ansåg att känslor är något som pojkarna måste få utveckla, genom 

högläsningslitteratur. Pedagog 1 menade att det visserligen finns känslor i de typiska fotbollsböckerna 

som pojkar ofta själva väljer att läsa, men att känslor som pojkarna beskrivs ha i dessa böcker ofta är 

förbannade, missgynnade och arga, att det man läser i skolan även bör framhäva att det är okej att gråta, 

okej att vara känslig. Även pedagog 2, 3 och 4 menar att det är viktigt att lyfta fram de böcker där pojkar 

tillåts vara ”svaga”.  

 

”För pojkars del tycker jag att det är viktigt att lyfta fram att de har känslor. För ofta är de förbannade i de här 

fotbollsböckerna, det finns väl en del där de kanske blir ledsna, men ofta missgynnade, arga och besvikna” 

(Pedagog 1) 

 

Pedagog 2 anser att det är mycket lättare att få tag i litteratur där pojkar i huvudrollen beskrivs som 

starka, och väljer därför ut böcker med starka flickor, men betonar även att det är viktigt att lyfta fram 

de böcker där pojkar tillåts vara svaga. Dock så menar Pedagog 2 att hon inte direkt tänker på detta, men 

att det är något som hon ska börja göra. Pedagog 2 skulle tycka att det var roligt om de kom ut fler 

böcker som rör om i våra föreställningar om pojkar och flickor, och efterlyser fler böcker där 

exempelvis pojkar beskrivs med klänning. 

 

” et är så lätt att få de här böckerna att killar är starka och sådär, jag måste säga att jag inte direkt valt böcker där 

det finns svaga killar, men jag kanske borde göra det någon gång” (Pedagog 2) 
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Pedagog 3 tror att hon kanske gynnar pojkarna lite mer i valen av högläsningslitteratur, och läser mer 

böcker med pojkar i huvudrollen, men menar att hon har fått nya infallsvinkar och perspektiv på genus, 

samt hur man kan arbeta med genus via litteraturen under vår intervju. Vidare menar Pedagog 3 att 

pojkar behöver få se att det finns andra intressen än sport som de kan intressera sig av, exempelvis 

målning och dans. Pedagog 3 och 4 anser även att pojkar behöver få veta att de inte alltid behöver vara 

starka och modiga, Pedagog 4 framhåller att pojkar behöver få veta att man även får vara liten och vek.  

 

”Pojkarna behöver inte alltid vara starka, man kan diskutera fram saker, just att det inte är fel att tillexempel ta 

hand om sin lillasyster eller lillebror” (Pedagog 3) 

 

”Ja men det är det här med att en pojke inte behöver vara stark hela tiden eller tuff, man kan vara liten och vek 

också” (Pedagog 4) 

 

I barnlitteraturen är det vanligt att pojkar beskrivs som starka, hårda, rationella, aktiva, känslokalla och 

våldsamma (Nikolajeva 2004 s 129). Denna syn på pojkar i litteraturen hade även pedagogerna, och 

valde därför att välja ut litteratur till högläsningsaktiviteterna som visade att det är okej för pojkar att 

visa känslor, omvårdnad och vekhet något som Olofsson (2007) menar bör vara målsättningen med ett 

genusmedvetet arbetssätt för pojkar (Olofsson 2007 s 94-94).  

 

6.5 Flickor i högläsningslitteratur 
 

”Lyfta flickorna” är något som tre av pedagogerna tar upp i intervjun när de talar om flickor i 

högläsningslitteraturen. Pedagog 2 menar att det är viktigt att lyfta fram att tjejer törs, att de vågar och 

vill göra saker, att duktiga tjejer måste medvetandegöras, att man som pedagog måste lyfta dem och visa 

att de är duktiga.   

 
” et är viktigt att lyfta fram att tjejer törs, vill göra saker” (pedagog 2)  

 
 ”Lite känns det att tjejer kanske mer måste lyftas, duktiga tjejer måste medvetandegöras, visa att de är duktiga” 

(Pedagog 2) 

 

Pedagog 1 ser att flickor har lyfts mer i de böcker som är skrivna ur ett genusperspektiv, och anser att 

detta har vart nödvändigt då hon ser att pojkarna i klassen tar för sig mer och att flickorna är mer 

tillbakadragna och väntar. Hon ser att det även finns pojkar som behöver lyftas, men att dessa inte är 

lika många.  
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”Jag tycker att det finns, jag tycker att man har lyft fram flickor mycket mer i genusperspektivet, vilket också har 

vart nödvändigt tycker jag” (Pedagog 1) 

 

Pedagog 3 drar den slutsatsen att flickor är snälla och måste lyftas till att bli lite tuffare, och få insikt om 

att de inte alltid behöver ta på sig omvårdnadsrollen. Vidare menar hon att man som pedagog måste lyfta 

och stötta flickorna så att de i vuxen ålder kan stå på egna ben, och inte vara beroende av man eller 

familj, att de blir självständiga.  

 

”Flickor är snälla och kanske borde lyftas upp och bli lite tuffare. Det som behöver lyftas fram hos flickorna är 

nog att de inte alltid behöver ha den där omvårdnad eller ta hand om rollen, att de är oberoende och kan stå på 

egna ben, att när de blir större och vuxna inte behöver vara beroende av sin man eller familj, att de blir 

självständiga” (Pedagog 3) 

 

Alla pedagoger var överens om att attribut som bör lyftas mer i litteraturen för att gynna flickor är mod, 

styrka och tuffhet. Dessa är attribut som ofta ges pojkar i barnlitteraturen (Nikolajeva 2004 s 129). De 

attribut som flickor ofta beskrivs med är sårbara, passiva, milda samt beroende (Nikolajeva 2004 s 129). 

Böcker som gestaltar flickor på detta sätt undvek pedagogerna till högläsningsaktiviteten. Målsättningen 

för genusmedveten pedagogik bör enligt Olofsson (2007 s 82-83) vara att lyfta aspekter som just mod 

och styrka, så att tuffhet blir en del av flickors identitet (Olofsson 2007 s 82-83), något som samtliga 

pedagoger såg som de viktigaste faktorerna att framhäva i böcker, för att gynna flickorna. 

 

 

Pedagog 1 och 2 ansåg att de kanske gynnade flickorna lite mer i valen av genuslitteratur, och att trodde 

även att det finns mer litteratur som gynnar flickor ut ett genusperspektiv. Pedagog 2 anser att hon väljer 

ut mer böcker till högläsningen med starka tjejer än med svaga killar, och framhåller att det idag finns 

mer böcker med tjejer som sportar och som klarar sig själva, som är Pedagog 2 anser är viktiga att lyfta 

fram.  

 

”Jag väljer nog mer böcker där tjejer är starka, mer att jag kollar efter böcker med starka tjejer än efter böcker 

med svaga killar eller killar som är annorlunda”( Pedagog 2)  

 

De kan nog finnas mer genusböcker för tjejer, det har kommit mycket böcker med tjejer som sportar och tjejer 

som är duktiga, och tjejer som klarar sig själva” (Pedagog 2) 
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Pedagog 1 tror att hon ibland kan ge flickorna lite större utrymme i hennes litteraturval, och tror i likhet 

med Pedagog 2 att det finns fler böcker som är skrivna ur ett genusperspektiv som gynnar flickor.  

 

”Jag tror att jag ibland kan ge flickor lite mer utrymme, det är väl därför man hela tiden har tyckt att flickor inte 

har samma, de ska alltid vara så duktiga, jag kan nog lägga ner för mycket på tjejer, sen vet jag inte om det är rätt 

eller fel. Jag tycker att man har lyft fram flickor mycket mer i genusperspektivet, vilket också har varit 

nödvändigt tycker jag” (Pedagog 1) 

 

I likhet med Pedagog 2 anser Pedagog 1 att sport är en viktig del att lyfta fram hos flickor genom 

litteraturen. Hon ser att flickor inte har samma självförtroende som pojkar, och att gymnastiken i skolan 

är utformade till pojkarnas fördel, att flickorna har svårt att bli en del av undervisningen och att böcker 

med flickor som spelar fotboll kan bidra till att flickornas intresse till sport ökar, så att även de blir en 

del av gymnastikundervisningen.   

 

6.6 Pedagogernas kriterier på valen av genuslitteratur 
 

Samtliga pedagoger betonade vikten av att välja ut litteratur som varierar huvudroller, för att ge flickor 

och pojkar lika stor plats i de högläsningsböcker som väljs ut. Pedagog 4 anser att man som pedagog 

måste reflektera över sina bokval, så man inte bara väljer böcker med pojkar i huvudrollen. 

 

”Att man inte hela tiden väljer böcker med pojkar i huvudrollen t.ex. att man varierar sig” (Pedagog 4) 

 

Även Pedagog 3 anser att variationen mellan böcker med flickor och pojkar i huvudrollen är central när 

man väljer ut högläsningslitteratur ur ett genusperspektiv, något som hon även anser att hon gör.  

 

”Man kanske inte bara ska ha tjejer som huvudpersoner i böcker eller bara killar” (Pedagog 3) 

 

Även Pedagog 2 och 1 anser att variationen på böcker med pojkar och flickor i huvudrollen är viktig. 

Pedagog 2 menar att om hon läser en bok med en pojke i huvudrollen, eller ”pojkhjälte” som hon 

uttrycker, så vill hon efter det läsa en bok med en flicka i huvudrollen, dock talade Pedagog 2 aldrig om 

någon ”flickhjälte” att variera dessa ”pojkhjältar” med.  

 

”Försöker variera tjej- och pojkhuvudroller eller välja böcker med både och… har jag läst om någon ”pojkhjälte” 

så försöker jag hitta någon kanske som är mera, eller pojkhjälte, nu läser vi ju Sune, då kan jag känna att jag 

behöver läsa något där det mer handlar om en tjej” (Pedagog 2) 
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”Jag försöker tänka att den här gången hade vi en flicka i boken som var stark, då kanske vi ska ha en pojke den 

här gången” (Pedagog 1) 

 

Olofsson (2007) anser att pedagoger bör välja litteratur som fördelar huvudrollen så att flickor och 

pojkar får lika stor plats i de utvalda böckerna (Olofsson 2007 s 116) Böcker som väljs ut till 

verksamheten måste givetvis också utgå ifrån läroplanen och ha som mål att motverka traditionella 

könsmönster (Wedin 2009 s 70). Pedagog 4 menar att ett viktigt kriterium på hur man bör välja ut 

litteratur till högläsning ska vara att man väljer böcker som eleverna känner igen sig i.  

 

”Jag tycker att det är viktigt att barnen på något sätt känner att igen sig i det man läser, att de kan fundera utifrån 

sig själva liksom” (Pedagog 4)” 

 

Att barnen känner igen sig i litteraturen kan ses som ett sätt att möta eleven där hon/han befinner sig, 

vilket är ett av målen med ett genusmedvetet arbetssätt (Olofsson 2007 s 57)  

 

6.7 Bra genusböcker 
 

Här kommer ett urval på litteratur som pedagogerna själva anser som bra ur ett genusperspektiv samt 

deras motivering till valet av böcker.  

 

Pedagog 1 lyfter fram tre böcker som hon anser som bra ur ett genusperspektiv. Den första boken 

Pedagog 1 presenter, är Lasse-Majas detektivbyrå. Motiveringen till bokvalet är att alla elever tycker om 

denna bokserie, och att dessa är bra för att de har både flickor och pojkar i huvudrollen. 

 

”Som alla barn älskar. Kanske inte så mycket genus men de är bra, för att det är en flicka och en pojke.”(Pedagog 

1) 

 

Bok två heter Dojjan Bengtsson, Pedagog 1 motiverar bokvalet genom att beskriva att den lyfter fram 

vad ”vi” anser att pojkar och flickor bör göra, och att detta inte alltid stämmer överens med vad eleverna 

faktiskt vill. Boken handlar om en flicka som vill spela fotboll men mamman tycker att hon ska spela 

flygel, och en pojke som vill spela flygel men pappan tycker att han ska spela fotboll. En bok som rör 

om i våra föreställningar om att elevernas intressen har med deras kön att göra.  
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”Där mamma vill att hon ska spela flygel men hon vill spela fotboll och en pojke som pappan tycker ska spela 

fotboll men själv vill han spela på flygel. För att den lyfter fram så tydligt vad "vi" tycker att flickor o pojkar ska 

göra.”( Pedagog 1) 

 

Det tredje bokvalet från Pedagog 1 heter Heja Lovisa! och handlar om en flicka som spelar fotboll. 

Pedagog 1 lägger stor vikt på elevernas intressen när hon talar om genus i litteraturen och försöker välja 

ut litteratur till högläsningen som visar att även pojkar kan vara intresserade av hästar och vilja bli 

hästskötare, som Pedagog 1 anser att flickorna i klassen ofta talar om att de vill bli. Samt att flickor ska 

få upp ögonen för olika sporter som bandy, fotboll och ishockey. Pedagog 1 gick till biblioteket på 

skolan där hon arbetar för att höra hur de tänker kring genus när de beställde böcker. Bibliotekarien hade 

inte någon bok hon självklart kunde visa upp, som var bra ur ett genusperspektiv. 

 

 

”Jag gick till vårt skolbibliotek för att se om de hade någon tanke om genus när de beställde böcker. Hon var glad 

att jag påminde henne för hon sa att de var dåligt medvetna om det. Det fanns inte någon bok som hon självklart 

kunde ta fram. Vi får nog acceptera att det finns mycket vi behöver tänka på och arbeta vidare med, framförallt 

behöver det skrivas mer böcker. ” (Pedagog 1) 

 

Pedagog 2 valde att lyfta upp boken Mod, Matilda Markström! som handlar om en tjej som sätter ner 

foten och säger ifrån, när hon anser att pojkarna i klassen tar för stor plats.  

 
”Boken handlar om en tjej som gör uppror när killarna i klassen tog över. Det var längesen jag läste den, men då 

var det väldigt mycket killar i klassen och få tjejer. Det är i en sådan klass som tjejerna till slut protesterar, 

killarna tog en sådan plats.” (Pedagog 2) 

 

Den andra boken som Pedagog 2 presenter är ”Min faster vampyrhönan” som handlar om en annorlunda 

faster, som Pedagog 2 menar är bra för att lyfter fram starka och annorlunda kvinnor. 

 

” en handlar om en annorlunda faster som är både vampyr och höna, en stark kvinna!” (Pedagog 2) 

 

Pedagog 2 anser att hennes bokval lyfter fram tjejer/kvinnor som kan, och att det är tjejer som har 

huvudrollrollerna i dessa böcker. Hon anser att det kan låta lite hemskt när man talar om att lyfta fram 

någonting men att boken Mod Matilda Markström! behövs lyftas fram då och då i hennes klass, när hon 

anser att tjejerna får kämpa för att synas och höras, för att pojkarna tar över. Pedagog 2 menar att 

böckerna lyfter tjejer, att tjejer kan, och anser att man måste lyfta flickorna i klassen, och visa dem att 

det är okej att synas och höras. 
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”Tjejer som kan, kvinnor som kan. Kvinnor som, huvudrollen är kvinnlig... det låter ju hemskt att man ska tycka 

att man ska lyfta fram någonting... men Mod Matilda, då var det ju en sådan klass, att tjejer fick killar att... att 

tjejer kan... men det var ju bara för att det var så i den gruppen... att tjejerna kämpade, vi hade en sån otroligt 

ojämn fördelning på tjejer och killar en viss period... jag kände tjejer måste synas, och få uppmärksamhet, att 

tjejer finns och också måste synas och höras” (Pedagog 2) 

 

Pedagog 3 valde att lyfta fram två lite äldre och mer traditionella böcker, Alfons Åberg och Pippi 

Långstump.  

 

”Alfons är bra på många sätt, inte bara ur ett genusperspektiv utan de är bra böcker till olika teman och sådär, 

Alfons är ju ganska bra eftersom det bara finns en pappa där, eleverna kanske inte tänker på det, men det kanske 

sitter där någonstans i bakhuvudet att det inte är så konstigt att pappan tar hand om familjen” (Pedagog 3) 

 

Pedagog 3 ser att omvårdnad är en aspekt som är viktig för pojkar att utveckla, detta blir även tydligt i 

hennes första bokval, där hon genom boken vill visa pojkarna att även pappan kan vara den person som 

tar hand om familjen. Vidare menar Pedagog 3 att Alfons vänner både är flickor och pojkar, och att detta 

kan vara ett bra sätt att visa eleverna att man kan leka med alla, oavsett kön.  

 

I bokval nummer 2 valde Pedagog 3 att lyfta fram boken, Pippi Långstrump 

 

” är man har starka tjejer, men inte pågrund av att vi bara jobbar med genus, utan variationen att man har både 

tjejer och killar som huvudperson som är starka och påhittiga och löser problem” (Pedagog 3) 

 

Att lyfta attributet stark är något som samtliga pedagoger talar om, Pedagog 3 menar att Pippi 

Långstrump är en bra bok att läsa om man har som mål att lyfta flickor till att bli starkare, modigare och 

mer påhittiga. Hon menar även att det finns fler av dessa böcker, som just lyfter flickor och anser att 

flickor är lite för snälla och bör lyftas till att bli lite tuffare.  

 

Pedagog 4 presenterar tre böcker hon använt sig av som enligt henne har gynnat genusperspektivet. 

Dessa är, Lotta på Bråkmakargatan, Duns tycker inte om mörker och Bröderna Lejonhjärta. Hon anser 

att Lotta på Bråkmakargatan är en bok som lyfter fram att även flickor kan vara busiga, då hon anser att 

detta ofta ses som något som pojkar beskrivs vara. Dock ser Pedagog 4 att boken även har ett 

gammalmodigt sätt att beskriva kvinnor, då mamman i boken ofta beskrivs vara i köket, men att man 

genom diskussioner kan föra ett resonemang med eleverna kring detta, med frågor som, behöver det 

alltid vara så att det är mamman som diskar? 
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”Alltså jag tror att det beror på vad man gör av boken sen, du kan få in mycket diskussioner om det är mamman 

som står och diskar skratt eller vad det kan vara i boken liksom, att ta upp den frågan, ska det vara så? Är det 

alltid så att mamman diskar?” (Pedagog 4) 

 

Pedagog 4 ser inte att böcker som beskriver stereotypa könsmönster alltid behöver vara ett problem, 

utan att det är diskussionerna kring boken som är det viktiga. Pedagog 4 menar att Lotta på 

Bråkmakargatan beskrivs som en busig flicka, och anser att det är viktigt att lyfta fram, då attributet 

busig ofta ges pojkar i litteraturen. Dock ser Pedagog 4 att boken även har vissa föreställningar som kan 

anses typiska, men att man genom diskussioner kan visa eleverna att det inte alltid måste vara så att 

exempelvis mamman i hemmet diskar.  

 

” är är det en busig flicka, även om boken beskriver henne som flickig också, men den har ju ett gammalmodigt 

sätt i för sig, en mamma som jobbar i köket, men man kan man få in genusperspektivet där också” (Pedagog 4) 

 

Den andra boken som Pedagog 4 lyfter fram som en bra genusbok är, Duns tycker inte om mörker. 

Boken handlar om en tornuggla som är rädd för mörkret. Pedagog 4 har lyft fram denna bok för att 

ugglan beskrivs som en han. Samtliga pedagoger har betonat att känslor är attribut som pojkar behöver 

få utveckla och jobba med, något som Pedagog 4 menar att denna bok gör. 

 

”Handlar om en liten tornuggla som är rädd för mörkret, och undersöker varför det skulle vara bra med mörkret, 

det är inte vanligt att en tornuggla är rädd för mörkret, ugglan står som en han i boken så att säga, men han är 

rädd, där man kan också få in genusperspektivet tycker jag, att man kan vara rädd som pojke, skratt att man får 

vara rädd och gråta som pojke” (Pedagog 4) 

 

Bröderna Lejonhjärta är Pedagog 4s sista bokval 

 

” är är rädsla med, fast de är hjältar också men det finns ju rädsla med endå, för det lever ju lite kvar det där att 

pojkar gråter ju inte, i alla fall hos oss” (Pedagog 4) 

 

Även med denna bok vill Pedagog 4 visa pojkarna i klassen att det är okej att visa känslor som rädsla 

och sorg.  
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7 Diskussion  

 
Här kommer de slutsatser som dragits av intervjuerna och resultatet. Först kommer en beskrivning på 

pedagogernas syn på högläsning, kopplat till den teori som tidigare förklarats i uppsatsen. Efter detta 

kommer en beskrivning på attribut som pedagogerna anser viktiga att lyfta för pojkar och flickor, hur de 

väljer ut litteratur till högläsningen samt vilka böcker de lyfte fram som bra genusböcker. Jag kommer 

även beskriva pedagogernas medvetenhet om föreställningar som vidareförs till eleverna genom 

litteratur, skillnader jag fann på hur pedagogerna talar om pojkar och flickor under mina intervjuer samt 

vilka normer pedagogerna ser att pojkar och flickor beskrivs med i litteraturen just nu. Därefter kommer 

en jämförelse mellan denna studie och Kårelands (2005) studie som beskrivs i tidigare forskning. Till 

sist kommer de frågor som skulle vara intressanta att forska vidare på inom detta fält. 

 

Att högläsning har en viktig uppgift i undervisningen är något som alla informanter är eniga om. Genom 

högläsningen kan elever identifiera sig med karaktärer, och på så sätt förstå och uppleva egna känslor 

(Dominkovi  m.fl 2006 s 28). Vilket är något som Pedagog 4 anser som en av de viktigaste aspekterna 

med högläsningen.  ominkovi  menar att begrepp som ligger utanför elevens förståelse kan ge upphov 

till nya tankar och reflektioner, och utifrån detta kan en högre grad av intersubjektivitet utvecklas hos 

eleven ( ominkovi  m.fl 2006 s 28).  ominkovi  betonar vikten av att högläsning kan ge eleverna 

tillgång till ny förståelse av begrepp ( ominkovi  m.fl 2006 s 28), vilket går att koppla till Pedagog 1 

som anser att det är viktigt med högläsningssituationer på så sätt att eleverna får en chans att lära sig nya 

ord. 

 

Att ge elever fler nyanser av berättelser, förmågan att tolka en text, diskutera samt reflektera är aspekter 

som pedagogerna har tagit upp som väsentliga för det pedagogiska arbetet med högläsning. Dessa 

stämmer överens med  ominkovi s beskrivning av Vygotskijs syn på språket som en viktig källa för 

människans utvecklande av tänkandet. Där samspelet mellan människor beskrivs som centralt 

( ominkovi  m.fl. 2006 s 8). Detta sker i Pedagog 4s fall genom diskussioner och reflektioner med 

eleverna efter en högläsningsstund. Pedagog 4 ser detta som det mest centrala med högläsningen när 

man har en pedagogisk avsikt. Att elevernas tankar kring boken ska mynna ut i en gemensam diskussion 

där eleverna får tillfälle att reflektera i samspel med pedagog och med varandra. Edlund (2007) menar 

att det är genom språket som vi förstår världen och att diskussioner är det sätt som vår förståelse om den 

formas (Edlund m.fl. 2007 s 20). 
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Då högläsning ses som ett mycket viktigt inslag i undervisningen hos pedagogerna, och är en daglig 

återkommande aktivitet hos de flesta, blir det viktigt att tänka och reflektera kring vilka föreställningar 

och budskap som förmedlas via litteraturen till eleverna. Alla pedagoger som deltagit i uppsatsen har 

kunnat visa på hur de väljer ut litteratur med hänsyn till genusaspekten, genom att exempelvis variera 

huvudrollerna i böckerna, så att pojkar och flickor får lika stor plats. Samtliga pedagoger har även 

påpekat att det finns attribut som bör synliggöras i litteraturen för både pojkar och flickor för att gynna 

genusarbetet i skolan. För pojkar har dessa attribut handlat mycket om känslor och omvårdnad, och för 

flickor mod, styrka och tuffhet. Dessa attribut återkommer även i pedagogernas val av bra genusböcker, 

där rädsla, omvårdnad och svaghet lyfts upp för pojkar och styrka, tuffhet och mod för flickor. 

Pedagogernas val på ”bra genusböcker” varierade, men de flesta pedagoger valde ut böcker som hade 

som syfte att visa eleverna att de inte behöver intressera sig av sådant som idag kan anses som 

stereotypt, utan böcker om vidgar elevernas syn och ger dem möjlighet att utvecklas. Böcker som 

antyder att inget ska stå i vägen för dem när de utvecklar sin identitet. Pedagog 4 valde två böcker som 

visade att det är accepterbart för pojkar att visa känslor och en bok som visar att även flickor kan vara 

busiga och modiga, som ofta är det sätt som pojkar gestaltas i barnlitteratur. Pedagog 3 valde en bok för 

att visa att det inte alltid måste vara mamman som har omvårdnadsrollen, att även pappan kan vara den 

person som är hemma och tar hand om barnen. Även en bok som visar på att flickor kan vara starka och 

modiga. Pedagog 2 valde att presentera två böcker som handlar om starka flickor, och Pedagog 1 valde 

att presentera en bok som enligt henne är populär bland eleverna, som har både flickor och pojkar i 

huvudrollen, samt en till bok som visar att vad vi förväntar oss av barnen och hur deras intressen ser ut, 

inte alltid stämmer överens med vad barnen själva vill och intresserar sig av. 

 

Då Lgr 11 betonar att skolan aktivt ska arbeta för att motverka stereotypa könsmönster (Läroplanen för 

grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s 8) kan litteraturen som används för högläsning 

ses som en viktig del att arbeta med, då det är pedagogerna själva som väljer ut litteraturen till denna 

aktivitet, och har på så sätt makten att styra över vilka föreställningar som vidareförs till eleverna. Det 

som Pedagog 4 anser som det mest centrala med högläsning är diskussionen efteråt med eleverna. 

Pedagoger som är medvetna om de föreställningar som finns i barnlitteratur kan i dessa diskussioner, 

oavsett om böckerna innehåller stereotypa könsmönster eller ej, leda en givande diskussion kring 

innehållet, som hjälper eleverna att vidga och utmana dessa föreställningar (Wedin 2009 s 72). Dock 

sågs genusarbetet i skolan som en oprioriterad fråga av pedagogerna, något som bör lyftas och arbetas 

mer med.  
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En intressant upptäckt jag fann, efter att ha analyserat mina intervjuer var att tre av pedagogerna talade 

mycket om att ”lyfta flickorna”. I pojkarnas fall talade man mer om att utveckla andra attribut än de 

typiska, som omsorg och känslor, men ordet ”lyfta” dök aldrig upp när pedagogerna talade om attribut 

som gynnar pojkar genom högläsningslitteratur, trots att jag i mina intervjufrågor använde ordet ”lyfta” 

för både pojkar och flickor. Kan det vara så att pedagogerna omedvetet ser pojken som norm och vill 

därför att flickorna ska få höra böcker där de typiska pojkattributen som stark, modig och tuff lyfts fram, 

för att bli mer som pojkarna, bli mer som normen. Hirdmans definition på könsmaktsordningen som 

består av två lagar innebär bland annat att det finns en hierarki i samhället där mannen ses som norm 

och som de allmängiltiga (Hirdman 2007 s 12), var något jag uppfattade att pedagogerna omedvetet 

upplevde och uttryckte.  Pedagogerna ville lyfta flickorna, ge flickorna en chans att bli lika tuffa som 

killarna men inte tvärt om, varför talar pedagogerna inte om att tona ner attribut som mod, styrka och 

tuffhet och lyfta fram attribut som känslor och omvårdnad, lyfta pojkarna, till att bli mer som flickorna. I 

skolans allmänna råd (2009) kan vi just läsa om vikten av att som pedagog reflektera över de rådande 

normer som finns, och arbeta för att motverka dessa (Allmänna råd om likabehandling 2009 s 12). Detta 

är inte en lätt uppgift, då pedagogerna inte själva alltid uppfattar att de bär på dessa föreställningar. 

 

Det blir tydligt under intervjuerna att de rådande föreställningar om pojkar och flickor som genomsyrar 

verksamheterna är att pojkar ska vara maskulina och flickor feminina. Böcker om fotboll är normen för 

pojkarna i pedagogernas klasser, och böcker om hästar är normen för flickorna. Majoriteten av 

pedagogerna var medvetna om dessa rådande föreställningar och valde därför bort böcker med fotboll 

och hästar under högläsningen. Detta kan ses som ett medvetet val av pedagogerna för att motverka de 

traditionella könsmönster som återfinns i litteraturen, och istället utmana dessa. Dock påpekade Pedagog 

4 att böcker som handlar om fotboll och hästar intresserar eleverna, och att dessa måste finnas 

tillgängliga så att elevernas läsintresse inte går förlorat. 

 
I denna uppsats uttryckte samtliga pedagoger att de tänkte på genusperspektivet när de valde ut 

högläsningslitteratur, till skillnad från Kårelands (2005) studie om barnlitteratur på förskolan där 

majoriteten av pedagogerna inte motiverade eller kopplade litteraturaktiviteterna till genus (Kåreland 

2005 s 103). De flesta pedagoger i Kårelands studie hade inte heller tänkt på att det är viktigt att visa 

barnen att det är möjligt att överskrida de traditionella uppfattningar som finns, vilket jag ansåg att 

pedagogerna i denna uppsats har gjort (Kåreland 2005 s 111). Men i likhet med Kårelands studie så såg 

inte pedagogerna att genus var en prioriterad fråga i skolorna, utan något som man bör lyfta fram arbetar 

mer med (Kåreland s 103). Då skolan är en institution som enligt forskning snarare återskapar och 

vidareför traditionella könsmönster (Holm ur Frangeur & Nordberg 2008 s 117) kan denna insikt kring 
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vad genus står för anses som mycket viktig hos pedagoger, då skolans läroplan talar om för oss att 

traditionella könsmönster är något som ska motverkas (Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 s 8). Detta är något som Pedagog 4 framhäver som en viktig aspekt med 

genusperspektivet i skolan, att man ska komma ifrån det traditionella könstänkandet som finns, det som 

anses som typiskt flickigt och pojkigt.  

 

Då det vanligaste inom genusforskningen är att kvinnor forskar om kvinnor (Tallberg Broman m.fl. 

2002 s 79) skulle det vara intressant att se hur en liknande studie kring detta skulle se ut och få för 

resultat om det var manliga pedagoger som ingick i studien. Ser manliga pedagoger på genus i skolan på 

samma sätt som kvinnliga pedagoger? Vilka attribut skulle manliga pedagoger lyfta fram i 

högläsningslitteraturen för att vidga och utmana elevernas föresättningar om pojkar och flickor, och 

skulle dessa skilja sig från vad kvinnliga pedagoger lyfter fram? Det skulle även vara intressant att se 

hur en kvantitativ forskningsstudie kring detta skulle se ut, med fler pedagoger. Hur många pedagoger 

tänker verkligen på genusperspektivet när de väljer ut högläsningslitteratur? Dessa frågor lämnar jag 

öppna för fortsatt forskning. 
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Pedagog 2 2011 ca 60 min 

Pedagog 3 2011 ca 60 min 

Pedagog 4 2011 ca 60 min 

 

Bilaga, Intervjuguide 

Tema: Högläsningsböcker ur ett genusperspektiv 

Intervjun kommer att användas som material till mitt arbete där jag kommer jämföra mina intervjuer för 

att se om det finns något samband mellan hur pedagoger väljer ut sina högläsningsböcker. Du kommer 

självklart att vara anonym i uppsatsen, ditt namn kommer inte publiceras, och det kommer inte gå att 

spåra varken dig eller skolan du arbetar på, dock är examensarbetet en offentlig uppsats som kan läsas 

av alla. Du får avbryta intervjun när du vill, och vill du inte att jag använder detta som underlag till 

uppsatsen får du säga till eller höra av dig senare. Intervjun kommer även att bandas så att jag kan gå 

tillbaka och få ner svaren ordagrant, detta material raderas efter att jag transkriberat det nödvändiga och 

kommer inte användas till något annat än för uppsatsens syfte. 

 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder, Utbildning 

Hur länge har du arbetat som pedagog i grundskolan? 

Tidigare yrkeserfarenheter 

Vilken årskurs undervisar du i? 

 

Frågor kring högläsning: 

1 Hur tänker du kring högläsning i skolan? 

2 På vilket sätt använder du högläsningen för ett pedagogiskt syfte?  

3 Hur ofta använder du dig av högläsning i undervisningen? (varför?)  

4 Vad anser du vara det viktigaste med högläsningen?  

5 Vilka kriterier letar du efter när de väljer högläsningsbok, vad anser du att boken bör innehålla? 

6 Kan du berätta lite hur du väljer högläsningsböcker? Är det efter elevernas val, mest utlånade på 

biblioteket osv. 

7 Hur anser du att eleverna reagerar på denna typ av aktivitet? 

 

 Frågor kring genus: 

8 Vad har begreppet ”genus” för innebörd för dig 

9 Vad anser du att genus för betydelse i barnböcker? 

10 Vet du, har du insikt i vad läroplanen säger om jämställdhet/genus:  

11 Hur tolkar du det som läroplanen säger om genus och jämställdhet?  

12 Hur applicerar du genusbegreppet i ditt pedagogiska arbete?  

13 Hur arbetar ni för att få in genusaspekten i praktiken?  

 

Frågor kring högläsning ur ett genusperspektiv: 

14 Vad tänker du kring att koppla begreppet genus till högläsning? 

15 Vad anser du om högläsningens vikt för elevernas syn på könsroller?  

16 Tänker du på genusperspektivet när du väljer ut högläsningsböcker?”  
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17 Kan du ge exempel på högläsningsböcker som du har använt dig av som har gynnat 

genusperspektivet? 

18 Varför har du valt just dessa? 

19 Vad lyfter de fram?  

20 Finns det något du anser att dessa böcker utesluter? 

21 Anser du att det finns lika mycket böcker för flickor och pojkar som har ett genusperspektiv 

 Följdfråga: Skulle du kunna tänka dig att läsa en bok där du anser att innehållet känns stereotypt, som 

exempelvis fotbollsböcker med pojkar och hästböcker med flickor? 

22 Vad anser du är det viktigaste att lyfta fram i högläsningsböcker med genusperspektiv? 

23 Vilka kriterier letar du efter när du väljer ut högläsningsböcker med ett genusperspektiv?  

24 Tycker du att du gynnar något av könen när du letar/läser böcker?  

25 Anser du att du ger eleverna variation i de böcker du väljer ut som genusböcker?  

26 Vad betyder ”variation i barnlitteratur” för dig?  

27 Anser du att du ger pojkar och flickor lika stor plats och variation i genusböckerna som du har valt 

för högläsning? 

28 Vad tycker du är viktigt att lyfta fram i ”genusböcker” som gynnar pojkarna i klassen?  

29 Vad tycker du är viktigt att lyfta fram i ”genusböcker” som gynnar flickorna i klassen?  

30 Anser du att du gör detta?  

31 Om du skulle ge något tips till andra pedagoger, eller nyexaminerade pedagoger angående vilka 

kriterier man bör leta efter när man väljer ut högböcker ur genusperspektivet, vad skulle de vara, vad är 

viktigt att tänka på?  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


