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 Abstract 

Title: Discussions of literature as a tool for gender work- a study on how three 

teachers use it 

Autuum 2014 

Author: Moa Leijonberg 

Supervisor: Karin Milles 

In this study, I examine how educators are working with gender. My focus has been on gender 

and literature. The questions I asked is how educators choose the books that are read in the 

preschools and if they discuss literature from a gender perspective? I used two methods in this 

study, observations and interviews. My main base of theory is Lev Vygotskijs’ sociocultural 

theory. My main conclusion is that gender perspectives are used in varying degrees when 

literature is discussed. During my observations I could see, that the teachers were working in 

slightly different ways with gender although they work with the same curriculum. I also found 

that gender is an important subject in the preschools and that all the teachers thought they 

worked with gender 
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1. Inledning och bakgrund 

 

1.1 Inledning 

Jag vill i min studie ta reda på hur barnboken kan användas i förskolan som ett pedagogiskt 

redskap för att motverka stereotypa könsroller med hjälp av genuspedagogiskt tänk. 

Barnboken har idag en stor roll i många barns vardag på förskolan och jag vill därför se hur 

det med barnbokens hjälp kan diskuteras genus och stereotypa könsroller på förskolan. När 

jag under min studietid varit ute på förskolor verkar intresset för böcker stort hos många barn 

och därför vill jag ta reda på hur det kan arbetas vidare med deras intresse för böcker och 

samtidigt få chansen att diskutera genus med barnen. Jag vill i denna studie ta reda på hur 

pedagogerna arbetar med detta och vilket material som används, behövs det något särskilt 

eller fungerar det med alla böcker på förskolan? 

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till denna uppsats grundar sig i att vi under utbildningens gång har diskuterat 

genus och stereotypa könsroller. Vi har även diskuterat och jämfört olika barnböcker utifrån 

olika teorier som vi läst om under utbildningen. Dock har diskussioner kring hur detta kan 

användas i praktiken uteslutits, därför tycker jag att det är extra intressant att vända mig till 

pedagoger som redan är verksamma i förskolan för att se hur de gör. Jag vill även ta reda på 

hur deras tankar om böcker och genus ser ut. I denna studie kommer observationer och 

intervjuer på två förskolor görasför att finna svar på detta, där en av förskolorna har uttalat sig 

om att arbeta med genuspedagogik och den andra säger sig arbeta med jämnställdhet men 

ingen uttalad genuspedagogik finns.  

1.3 Läroplanen 

I läroplanen för förskolan (skolverket 2010) går det att läsa att ”förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller” i sin verksamhet. Det går även att läsa att ”flickor 

och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller”. Detta går att läsa i början av läroplanen och är 

inte utformade som mål utan snarare krav på hur det ska se ut i verksamheten. Jag kopplar 

detta ”krav” till det utformade målet att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 
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etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning. Min koppling är alltså att detta mål riktar sig till allas lika värde, främst 

utifrån mitt syfte, oavsett kön vilket innebär att vi ska sträva efter att alla barn har lika stort 

värde oavsett kön och aktivitet. Det ska alltså utifrån läroplanen vara okej för alla barn att 

göra vad de vill och alla barn ska lära sig att alla har lika värde. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om, hur och varför dessa utvalda pedagoger 

använder sig av genuspedagogik i boksamtal.  

2.2 Frågeställningar 

Min frågeställning som jag ska söka svar på består av dessa frågor: 

- Hur väljs böckerna ut på dessa förskolor? 

- Hur genomförs boksamtalen på dessa förskolor? 

- Används dessa boksamtal ur ett genussyfte, om ja hur? 

 

Utifrån denna frågeställning har jag format min studie för att på bästa sätt söka svar på dessa 

samt presentera tidigare forskning inom mitt ämne. Jag kommer i min studie att utgå från 

Vygotskijs sociala utvecklingsteori, som innebär att barn lär sig i interaktion med andra, barn 

samt vuxna. 

2.3 Uppsatsens disposition  

Jag kommer i denna uppsats att efter syfte samt frågeställning presentera min teorianknytning 

i avsnitt 3, för att sedan presentera den tidigare forskning som jag funnit relevant för min 

studie i avsnitt 4. Därefter kommer jag att presentera mina valda metoder samt material i 

avsnitt 5. I avsnitt 6 presenteras mitt resultat av min empiriska studie, samt analyser av, 

uppdelat utifrån empirins insamlingsmetoder samt teman. Därefter kommer jag avsluta min 

uppsats med diskussioner och slutsatser samt en sammanfattning av min uppsats i avsnitt 7. 
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3. Teorianknytning 

3.1 Huvudteori 

Den teori jag har använt mig av i denna uppsats är den ryske pedagogen Lev S 

Vygotskijs(1896- 1934) sociala utvecklingsteori då denna bygger på att barn utvecklas i 

samverkan med vuxna. Min studie fokuserar på pedagogens sätt att interagera med barnen så 

att de tillsammans kan utvecklas genom boksamtalet. 

I boksamtal på förskolan kommer ofta nya begrepp upp och pedagogen kan få en chans att ta 

reda på om barnen uppfattar vad detta ord betyder. Vygotskij menar att barn inte använder sig 

utav fasta begrepp utan att dessa hela tiden förändras med barnens ökade förståelse (i Smidt 

2010 s. 96). Så genom dessa boksamtal kan pedagogen alltså låta barnen få ge del av sin 

uppfattning av ordet och med hjälp av varandra öka sin förståelse för dessa ord.  

Vygotskij använder sig av ett sociokulturellt perspektiv vilket även Roger Säljö använder i sin 

forskning. Utifrån detta perspektiv menar han att man ser språkanvändning och 

kommunikation som centrala och att dessa utgör en länk mellan barnet och dess 

omgivning(Säljö 2000 s.67). Så utifrån detta perspektiv kan boksamtalet alltså ha en stor roll 

för barnens länk till omgivingen då pedagogerna i dessa boksamtal kan ge barnen redskap för 

kommunikation. Min tolkning av detta är alltså att genom att pedagogerna läser för barnen 

samt samtalar med barnen kan de få redskap för ytterligare kommunikation då nya ord 

diskuteras eller begrepp omformuleras, som jag även tagit upp att Vygotskij(i Smidt 2010) tar 

upp i sin teori med detta perspektiv som grund. 

Vygotskij tar även upp begreppet inre tal, ett sätt att reflektera utan andra människors 

deltagande, för att uppnå det medvetna tänkandet (i Smidt 2010 s.101). Det inre talet kan ändå 

kopplas till boksamtalet då barn ibland kan ställa frågor om en bok de läst tidigare, men som 

de nu hunnit reflektera själv kring. 

I den här studien kommer denna teori användas för att ta reda på hur boksamtalen används 

utifrån det sociokulturella perspektivet och i analysen kommer den empiriska undersökningen 

analyseras utifrån dessa viktiga begrepp. 

3.2 Begreppsförklaring 

Nu ska jag förklara min syn på dessa relevanta begrepp samt hur dessa kommer att användas i 

min uppsats. 
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Genus 

Begreppet genus beskrivs av Birgitta Odelfors (1998 s.10) som de betydelser man tillskriver 

det biologiska könet, det som förknipas med ”flickigt” och pojkigt”, det är alltså det socialt 

skapade könet. Denna beskrivning kommer begreppet stå för även i min uppsats. Inom 

genusforskningen finns många olika beskrivningar av genus och även olika teorier inom 

begreppet men jag väljer alltså denna beskrivning.  

Boksamtal 

Begreppet boksamtal syftar i denna uppsats till samtalet som sker vid högläsningssituationen, 

alltså det samtal som handlar om boken medan man läser men även de samtal som sker efter 

att man läst boken. Detta är begreppet som jag valt att använda men det kan även förekomma 

alternativa begrepp utifrån den forskning jag använder mig av samt om pedagogerna har andra 

begrepp för situationen. Pedagogernas ordval var främst lässtund. Min bild av boksamtal 

utgår från Chambers(1993 s. 60) samtalsmetod ”jag undrar”, som jag kommer söka likheter 

från i mina observationer. 

Litteracitet 

Detta begrepp som även kallas literacy av vissa forskare syftar till barns erövrande av 

skriftspråket som beskrivs som något som påbörjas långt innan talet kommer. Enligt Carina 

Fast (2008 s. 42) är literacy, begreppet som hon använder sig av, en social aktivitet och inte 

enbart en individs utveckling till skriftspråk. Begreppet används enligt Elisabeth Björklund 

(2008 s. 27) för att beskriva barns utveckling av språk, för att nå skriftspråket. Många menar 

att genom att barnet lyssnar på böcker och tolkar bilder utvecklar barnet en grund för 

skriftspråket. Inom litteraciteten beskriver Björklund (2008 s. 20) att det finns olika redskap 

för barnen att nå skriftspråket, och dessa är då bilder, text, tecken, tal och sång. Så genom 

dessa olika redskap når barnet alltså skriftspråket och detta kallas då för litteracitet eller 

literacy. 

Normkritisk litteratur 

Detta begrepp syftar i denna uppsats till barnlitteratur som är skriven ur ett medvetet 

normkritiskt perspektiv. Det är alltså litteratur som använder sig av normbrytande berättelser 

och där flera olika familjekonstellationer förekommer. Denna litteratur är relativt ny och det 

finns förlag som endast riktar in sig på dessa. Normkritisk litteratur är ett begrepp som främst 
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kopplas ihop med den normkritiska pedagogiken som alltså riktar in sig på att belysa normer 

samt fokuserar på att bryta dessa. 

Barnboken 

Detta begrepp syftar på de böcker som är riktade mot barn och i denna uppsats är det främst 

de böcker som pedagogerna arbetar med i sin verksamhet som kommer innefattas detta 

begrepp. I begreppet innefattas både klassiska barnböcker och nyare litteratur, även de 

tidigare nämnda normkritiska böckerna. Ja alla böcker som finns tillgängliga för barn på 

förskolan. Nationalencyklopedin (NE.se) beskriver begreppet barnlitteratur, då någon riktig 

beskrivning av just barnbok saknas, innefattar böcker som är speciellt utgivna för barn och 

unga, av både original som bearbetad vuxenlitteratur. Begreppet innefattar dock inte 

läroböcker enligt NE.se. 

Stereotyp könsroll 

Detta begrepp syftar på det begrepp som finns i läroplanen som innebär de roller som anses 

”flickiga” och ”pojkiga” och det som då anses vara normen bland barn och pedagoger. I 

begreppet könsroll ingår allt som på något sätt begränsar en persons sätt att vara på grund av 

det biologiska könet. Läroplanen använder sig främst av detta begrepp i sina beskrivningar, 

och det är inget vanligt begrepp hos pedagogerna, som hellre använder sig av begrepp som 

jämnställdhet och likabehandling av barn. Enligt Nikolajeva (1998 s.64) innebär stereotyp att 

det är en platt person som har ett visst drag som representerar en grupp människor, i detta fall 

är gruppen kön, manlig/ kvinnlig. 
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4. Tidigare forskning 

I mitt sökande efter tidigare forskning om genus som ämne i boksamtalet, där främst Lena 

Kårelands bok Modig och stark- eller ligga lågt (2005)har lagt en grund men där den övriga 

forskning jag funnit främst fokuserat på enbart litteraturen som diskuteras i dessa boksamtal, 

istället för det som jag vill undersöka, pedagogernas användning av genuspedagogik i 

boksamtalet. Jag kommer därför även att i min tidigare forskning ta upp forskning kring 

grunderna av genuspedagogik och relevant forskning kring boksamtal. 

4.1 Genus i boksamtal 

Språkbruket är det mest centrala redskapet för att arbeta med genuspedagogik enligt 

pedagogerna, enligt författarna Christian Eidevald och Hillevi Lenz Taguchi ( 2011 s.27), 

vilket ger en stor relevans för min studie då språket har störst roll i boksamtalet. De ordval vi 

gör har stor påverkan på barnen, då de gärna härmar oss vuxna. Att tänka på språkbruket i 

boksamtalet tänker jag innebär både bokens ordval samt vilka man väljer att ta upp i samtalet 

efter. Att läsa en bok med ett språkbruk som man själv inte står för kan bli svårt att diskutera 

när man håller samtalet efteråt. 

 Lars Brink menar, i sitt kapitel i Kårelands bok Modig och stark – eller ligga lågt (2005 kap 

7), att mycket forskning visar att pojkar visar mindre intresse för läsning och samtal kring 

dessa, som han menar kan bero på att läsning ses som en feminin aktivitet. Hans studier är 

främst gjorda på äldre barn men åldern skiljer sig inte överdrivet. Många normer kring läsning 

skapas tidigt och Brink menar att forskningen tyder på att det är ett ”kamrattryck” som skapar 

denna norm. Brink nämner också att det enligt Ulla Forsberg, är de äldre barnen inte är lika 

engagerade att hålla upp dessa könsskillnader som de yngre barnen. Detta menar de då kan 

bero på att de äldre barnen redan är klara med sin könsidentitet och då behöver man inte 

”bevaka” gränserna lika hårt. Detta blir då alltså relevant för min studie som genomförs i 

förskolan. 

Delegationen för jämnställdhet i förskolan anser i SOU(Statens offentliga utredningar) 

2006:75(2006 s. 118) att sagor och berättelser är ett bra hjälpmedel för att påverka barns 

förhållningssätt till kön och genus. Men de menar också att det är ett arbete som tar tid och 

som kräver att man har ett medvetet jämnställdhetsarbete på flera håll samtidigt. De menar att 

det är ett krävande arbete men viktigt. De lägger även vikt vid att boksamtalet är ett bra 

redskap i arbetet med detta då de menar att många barn fått nya tankar efter att ha diskuterat 
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handlingen av boken med andra. De menar dock att det är viktigt att den vuxne då ställer 

kritiska frågor för att hjälpa barnen att synliggöra hur kön skapas socialt och hur det kan 

förändras. 

Nikolajeva (1998 s. 64) tar upp de stereotypa bilderna av kön och menar att i granskning av 

barnböcker bör den vuxne ställa sig frågan om huvudpersonens kön kan ändras utan att det 

påverkar handlingen. Detta tolkar jag som att pedagoger som granskar böcker inför boksamtal 

med fokus på genus bör ställa sig denna fråga, för att belysa de stereotypa bilderna av kön. 

Utifrån detta tolkar jag även att i arbetet med boksamtal samt granskning av böcker är det 

viktigt att även se över övriga karaktärer och även bilderna innan användning av dessa böcker, 

dels för att veta vad man läser för barnen men även för att kunna förbereda diskussionsfrågor, 

som kritiskt ser på bokens bild av kön, som även delegationen tar upp här ovan. 

4.2 Högläsning och boksamtal 

Maria Simonsson menar i sin avhandling, Bilderboken i förskolan (2004 s. 13), att 

bilderboken har en lång historia i förskolan som grundar sig i att människan i alla tider har 

velat förmedla kunskaper vidare till yngre generationer. Hon menar vidare att bilderboken 

används i förskolan ur en socialt utvecklande aspekt. Att läsa böcker kan i förskolan vara en 

social aktivitet, framförallt om den efter bokens slut blir ett samtal om boken för att som 

Simonsson beskriver, föra kunskapen vidare samt diskutera bokens handling med barnen. 

Björklund (2008 s. 20, 27) sätter litteracitetsbegreppet i centrum och utgår från att litteracitet 

innebär barns olika sätt att nå skriftspråket. De redskap som finns för detta, enligt Björklund, 

är bilder, text, tecken, tal och sång. I sin avhandling tar hon upp att forskningen kring just 

detta begrepp är relativt ny och att det finns olika syn på vad det innebär. Detta begrepp blir 

således viktigt för boksamtalet där flera av dessa redskap finns med och jag har därför 

placerat detta begrepp här. Utifrån denna forskning är lässtunder med dess boksamtal alltså 

viktiga för barnens utveckling mot skriftspråket då flera av redskapen finns med. 

Fast (2008 s.90) som också använder sig av begreppet, men den engelska versionen litearcy, 

menar att högläsningen är ett literacyevent, som man lätt kan se i förskolan. Hon menar också 

att högläsningen skiljer sig beroende på barnets ålder, där det för de yngre barnen oftast 

handlar om att titta på bilderna och namnge saker på bilderna. Fast beskriver också att 

högläsning är en aktiv aktivitet för barnen och att de genom att ställa frågor kan få ökad 

förståelse av litteracitetseventet. 
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Hur boksamtalen förs har stor vikt och att ställa rätt frågor är viktigt för att barnen ska 

stimuleras i sina reflektioner. Att ställa öppna frågor som ”jag undrar…” eller liknande ger 

goda samtal menar Chambers (1993 s. 60). Chambers som genom sin forskning utvecklat en 

metod för boksamtal har blivit en grund för många boksamtal idag. Utifrån hans metod om 

hur frågorna ska ställas i boksamtalen kan man som pedagog nå det mål man har för samtalet. 

Stor vikt bör alltså läggas på hur frågorna formuleras och inte enbart på att man pratar om 

boken. En fråga som han anser är viktig att undvika i dessa samtal är frågan varför, där han 

ser att detta ord kan ses som väldigt starkt och att det sätter press på barnet i dess svar. Det är 

alltså viktigt för Chambers att använda sig av öppna frågor som uppfattas på ett positivt sätt, 

t.ex. som tidigare nämnt, jag undrar? 

4.3 Genuspedagogik 

Begreppet genuspedagogik är relativt nytt som begrepp och detta begrepp kom att bli populärt 

i media först i slutet av 90-talet, enligt Eidevald och Lenz Taguchi  (2011 s. 19).  Detta tror 

dessa författare kan bero på att många länder inte ens har det begrepp i sin vokabulär. Av 

egen erfarenhet är begreppet inte så välkänt inom förskolan här i Sverige heller, eller 

kunskapen om genus känns relativt ny i de förskolor som jag besökt tidigare. 

Hur ska man då arbeta med genuspedagogik? Det finns inte bara skillnader mellan könen utan 

även inom de olika könsgrupperna, vilket är viktigt att tänka på i sitt arbete med genus menar 

Kajsa Svaleryd (2010 s. 62). Vidare menar Odelfors (1998 s. 10) att dessa skillnader mellan 

könen inte är medfödda eller narturliga, utan dessa är främst socialt skapade. Detta gör det 

viktigt att tänka efter när man arbetar med genus och jämnställdhet, hur skapas det utan att 

man påverkar barnen negativt åt något håll? 

Ylva Odenbring (2014 s.71) menar att flickor ofta placeras ut som ”stötdämpare” då den 

traditionella synen på flickor är att de är mer mogna och kan klara av detta och att man på så 

sätt kan få en lugnare stämning, något som jag i min studie vill se om pedagogerna använder 

sig av då det utifrån ett genusperspektiv behåller den stereotypa synen på flickor. 

Bronwyn Davies som skrivit boken Hur flickor och pojkar gör kön(2003 s. 28) menar utifrån 

sin studie att det finns en manlig norm i samhället, vilket barn lär sig i tidig ålder. Brink 

(2005) som jag tidigare nämnt ser den manliga normen i förskolan. Barnen lär sig tidigt ”hur 

könen ska vara” vilket även kan kopplas till Odelfors (1998) som också menar att könet är 

socialt skapat. Detta kan kopplas till det jag tidigare tagit upp, från Delegationen (SOU 2006) 
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samt Nikolajeva (1998) som menar att det är viktigt att ställa kritiska frågor till barnen för att 

hjälpa dem att se hur kön skapas och hur detta kan förändras. 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

I min tidigare forskning har jag först tagit upp den forskning som finns om genus i boksamtal 

och jag har sedan även tagit med forskning om grunderna till högläsning, boksamtal samt 

genuspedagogik i förskolan för att skapa en god grund för min studie. I min studie kommer 

jag att använda mig av dessa kunskaper för att analysera mitt material. I min tidigare 

forskning har jag alltså tagit upp att det finns en ”manlig norm” som visar sig genom att 

många böcker har huvudpersoner i form av pojkar/manligt kön enligt Davies (2003). Det 

finns även en norm bland pojkar att läsning är ointressant, då detta är en ”feminin aktivitet” 

att läsa och diskutera böcker (Brink 2005). Inom högläsning konstateras det att detta är en 

aktivitet som funnits länge och som har en social aspekt enligt Simonsson (2004). 

Litteracitetsbegreppet centreras av flera forskare som menar att högläsning är en del av 

litteraciteten (Björklund 2008, Fast 2008). Jag har även tagit upp Chambers (1993) 

samtalsmetod som en grund för min syn på boksamtal. Inom genuspedagogiken framkommer 

att begreppet genus saknas i många länder och därför anses som relativt nytt (Eidevald , Lenz 

Taguchi 2011). Det framkommer även att flickor ofta används som stötdämpare utifrån 

stereotypa förväntningar (Odelfors1998), något som jag anser borde ses över i arbetet med att 

motverka stereotypa könsroller. Vidare menar Svaleryd (2010) att det är viktigt att tänka på 

hur man arbetar med kön, då alla barn är olika och att de olika könen inte är helt stereotypa.  

Vidare menar man i tidigare forskning att det är viktigt att ställa kritiska frågor (SOU 2006, 

Nikolajeva 1998) för att belysa de socialt skapade könen, som barnen enligt Davies (2003) 

tidigt snappar upp och tillsammans med barnen förändra synen på dessa. Även Odelfors 

(1998) belyser att det främst handlar om socialt skapade kön i diskussionen om att motverka 

de stereotypa könsrollerna. 
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5. Material och metod 

5.1 Urval 

Urval av förskola 

Jag gjorde mitt urval av förskola genom att ta kontakt med studiekamrater som kunde 

rekommendera förskolor som hade ett medvetet genustänk i sin pedagogik. Då mitt syfte med 

min studie var att ta reda på hur pedagoger använde sig av boksamtalet som redskap för sin 

pedagogik. Jag kontaktade även en förskola, via förskolechefen, som jag själv känner till för 

att få större bredd på boksamtal. Tyvärr hörde en av förskolorna av sig sent med att de inte 

kunde ställa upp i min studie under just denna period, vilket såklart påverkar resultatet men 

jag hoppas finna den empiri jag behöver på övriga två förskolor. De två förskolor som jag 

gjort min studie på ligger i en storstadsmiljö. Den ena anser sig ha en genusmedveten 

pedagogik medan den andra utgår från en Reggio Emilia pedagogik. Att förskolorna har olika 

pedagogiska utgångspunkter ansåg jag var bra för att ge studien bredd och möjlighet till olika 

perspektiv. Båda förskolorna har åldersindelade grupper, där barnen i studien tillhört de äldsta 

barnen på förskolan, 4-5 år. I min studie har den grupp jag observerat varit i ett avskilt rum, 

där övriga barn på förskolan inte förekommit. Enbart de barn som, via föräldrarna godkänt sin 

medverkan har funnits med i mina observationer. Mina observationer har gjorts i ett avskilt 

rum och mina intervjuer har gjorts i ett annat enskilt rum, då det rum där barnen observerats 

även använts för lek, medan de rum jag gjort intervjuerna i har varit ”personalrum/kontor”. 

Detta med hänsyn för de etiska principerna som jag kommer beskriva senare i detta avsnitt. 

5.2 Material 

Mitt material för denna uppsats består av empiri från tre observationer samt tre intervjuer som 

är hämtade från två förskolor. Två av pedagogerna arbetar på samma förskola men med olika 

barngrupper men med samma åldersgrupp.  

I mina observationer närvarade dessa:  

Observation 1: 1 manlig pedagog 3 barn, 3 flickor 

Observation 2: 1 kvinnlig pedagog 11 barn, 6 flickor och 5 pojkar 

Observation 3: 1 kvinnlig pedagog 5 barn, 2 flickor och 3 pojkar 

Totalt: 3 pedagoger och 19 barn, 11 flickor och 8 pojkar deltog i mina observationer. 
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Vid mina intervjuer deltog de tre pedagogerna från ovan nämnda observationer. 

I mina observationer fyllde jag i mina anteckningar för hand och observationerna tog ca 30 

min var. Intervjuerna spelade jag in ljudet av på min Ipad och dessa varierade i tid mellan ca 

10- 30 minuter. Dessa transkriberade jag sedan på min dator. 

5.3 Val av metod 

Min metod för denna undersökning är kvalitativ observation samt en kvalitativ intervju med 

den ansvarige pedagogen efter boksamtalet. I mitt val av metod utgick jag från det jag vill 

undersöka och hur jag på bästa sätt skulle kunna ta reda på detta. Jag valde då att göra en 

öppen observation för att ta reda på hur pedagogerna arbetar med genus i praktiken men jag 

valde även att göra en intervju med pedagogen efteråt då jag ville höra pedagogens tankar om 

situationen och hur den var förbered, samt hur böckerna väljs ut. Jag kommer nu beskriva 

mina metodval för denna studie.  

5.4 Metodbeskrivning 

Kvalitativa forskningsmetoder har, enligt Ahrne & Svensson(2012 S. 11), olika beteckningar 

men den främsta är att det innebär metoder som inte analyseras kvantitativt, som enligt Stukát 

försöker ge en generell bild av det man undersöker (2011 S. 35) och de vanligaste formerna är 

intervju, observation och analys. Det är alltså data som analyseras kvalitativt och studien 

gäller på just det område man undersöker men kan inte ge en generell bild eller något 

generellt mönster (Stukát 2011). Detta utgör en skillnad från kvantitativ, som innebär en stor 

mängd, är kvalitativ forskning djupare, då den inte är lika stor. Jag har i min studie tre 

intervjuer och tre observationer, där mina intervjuer utgått från 10 grundfrågor med möjlighet 

till att ställa följdfrågor. I mitt val av observationsform läste jag om olika former och kom 

fram till att en öppen observation med anteckningar under observationen skulle fungera bäst 

utifrån mitt syfte. Jag valde att ha en öppen då en dold observation känns knepig när det gäller 

barn samt att det känns bäst ur en etisk aspekt att berätta varför jag observerar. Detta är även 

den vanligaste formen i förskolan enligt boken Observation och intervju i förskolan (Løkken, 

Søbstad s.17, 58). Att föra anteckningar under observationen valde jag eftersom tidigare 

nämnd bok även tog upp att detta är enklast att analysera då jag kan styra materialet efter det 

som jag vill undersöka medan till exempel videoinspelning kan ge mer material än vad som 

behövs och då tar längre tid att renskriva och rensa ur innan man kan analysera detta. Detta 

valde jag då min tid för uppsatsen var begränsad. Jag valde dock att göra ett schema med 
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några viktiga punkter som jag vill studera, se bilaga 2. I min studie valde jag även att göra 

kvalitativa intervjuer (Ahrne & Svensson 2012 s. 11) som jag valde för att nå de svar som jag 

önskade av pedagogerna samt ha möjlighet att ställa ytterligare följdfrågor om det behövdes. 

Kvalitativ intervju innebär likt den kvalitativa observationen att det fokuseras på ett mindre 

undersökningsområde, men med större djup. Jag valde att spela in mina intervjuer för att 

kunna koncentrera mig på vad pedagogerna svarade samt fundera på hur frågan skulle följas 

upp. Av tidigare erfarenhet insåg jag att man inte hinner anteckna allt från intervjuerna 

samtidigt som man lyssnar på svaren. I mitt val att föra anteckningar under observationen var 

jag noga med att koda känslig information, som till exempel finns det inga namn med, för att 

skydda förskolan om mitt material skulle hamna i fel händer. Jag har i mina anteckningar 

använt förkortningar på kön och liknande information för att dessa endast ska kunna användas 

av mig i min studie. Men jag är självklart noga med hur jag förvarar dessa antekningar under 

tiden jag skriver min uppsats och tills dess att jag är klar med ventileringen så att dessa papper 

kan förstöras då de inte behövs längre. Jag har valt att renskriva och analysera mitt material så 

tidigt som möjligt för att minnas så mycket som möjligt av situationen och lättare kunna tolka 

mina anteckningar utifrån händelseförloppet. Jag började med att dela in mitt material utifrån 

de teman jag finner relevanta. Jag har sedan fyllt i dessa utifrån mina transkriberingar och 

därefter analyserat dessa och kopplat materialet till min teori samt tidigare forskning.  Jag 

analyserar systematiskt utifrån mitt material och den teori samt tidigare forskning som jag 

utgår ifrån. 

5.5 Studiens tillvägagångssätt 

Jag har i min studie besökt de två förskolorna och studien har gjorts i avskilt rum på 

förskolorna. Samtliga barns föräldrar har godkänt barnens medverkan, vilket även påverkat 

barnantalet i studien något då vissa barn uteslutits. Jag har börjat med att observera när en 

pedagog har läst en bok och lett ett samtal kring boken, då jag utifrån mitt 

observationsschema antecknat det jag ansett intressant för studien. Jag har vid 

observationerna suttit vid sidan av barn och pedagog, för att se vad som händer men inte störa 

situationen. Jag har inte dolt att jag antecknar och nyfikna barn har fått svar på sina frågor. 

Pedagogerna har dock förberett barnen väl innan och barnen har inte visat något tecken på att 

de inte vill delta i observationen. Därefter har pedagogen lämnat över barnen till en annan 

pedagog för att vi skall kunna hålla en ostörd intervju. Medan barnen lämnats iväg har jag 

passat på att skriva ner intressanta detaljer samt tittat på förskolans utbud av böcker för att 

bygga mig en bild av vilken litteratur som erbjuds. 
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5.6 Etiska överväganden 

I min studie har jag tagit hänsyn till etiska aspekter och därför väl informerat mina 

informanter om studiens villkor samt hur jag behåller alla informanter anonyma samt hur mitt 

material skall förvaras till dess att uppsatsen är klar och ventilerad och jag kan förstöra all 

empiri som jag samlat in. Jag har utgått från vetenskapsrådets(2002) fyra huvudkrav som 

innebär: 

1. Informationskravet. Att de medverkande i studien får information om studiens syfte 

och vad som kommer att ske under studien, samt att den är frivillig att delta i. Detta 

meddelade jag först förskolechefen om på de två förskolorna, via mail, se bilaga 3. 

Jag fick sedan kontakt med de förskolärare som ville ställa upp och informerade 

även dessa om mitt syfte samt studiens tillvägagångssätt, samt dess villkor. 

2. Samtyckeskravet. Att de medverkande i studien har fått godkänna sin medverkan 

och att de vet att de när som helst under studien vet att de kan avbryta sitt 

deltagande. I mitt fall är det föräldrarna som gett sitt godkännande till att deras barn 

observeras i studien. Detta genom att jag mailat den ansvarige pedagogen som sedan 

mailat detta vidare till berörda föräldrar. Pedagogerna har sedan sett till att alla barn 

som deltagit i studien har fått godkännande via föräldrarna. 

3. Konfidentialitetskravet. Att känsliga uppgifter skall förvaras så att inga obehöriga 

kan få del av det. I mitt fall har allt material kodats för att utelämna känslig 

information samt finns förvarat på ett säkert ställe till dess att uppsatsen är färdig 

och godkänd, därefter kommer empirin att förstöras. 

4. Nyttjandekravet. Att dessa uppgifter enbart kommer att användas för uppsatsen och 

inget annat. Jag kommer som sagt förstöra empirin efter godkänd uppsats för att 

denna information inte skall kunna användas till något annat eller av någon annan. 

Jag har även berättat detta för de berörda pedagogerna för min studie. 

5.7 Metoddiskussion 

Jag anser att mina metodval för denna studie fungerade relativt bra men önskar att jag visste 

mer om hur ett observationsschema kan se ut, jag saknade detta i min litteratur. Men jag 

anser ändå att det observationsschema som jag använde mig av fungerade bra. Jag kände 

mig säkrare i min roll som intervjuledare då detta var något jag gjort tidigare. Att kombinera 

observation och intervju gav mig intressant empiri och att både se och höra vad pedagogerna 

tänker har gett mig mer kunskap om vad som ligger bakom en sådan här pedagogisk 
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situation. Att både observera och intervjua gav även bakgrund till samtalet och en större 

förståelse för hur syftet med samtalet samt bokvalet. I mitt val att observera stötte jag på ett 

litet hinder på den ena förskolan då föräldrarnas godkännande av barnens medverkan 

påverkade antalet. Pedagogen hade i detta fall redan valt ut en mindre skala barn som då 

blev färre än jag tänkt från början. Men då jag gärna ville göra min studie på förskolan så 

valde jag att genomföra studien ändå. I övrigt fungerade det väl i min studie, att etiken 

kunde påverka min studie hade jag räknat med. 
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6. Analys och resultatredovisning 

Detta kapitel kommer att delas in i underrubriker utifrån den empiri som jag samlat in under 

mina studiebesök på dessa två förskolor, där jag gjort observationer samt intervjuer med de 

ansvariga pedagogerna. Min empiri kommer från två förskolor, en förskola som jag ville 

besöka hade tyvärr inte möjlighet att låta mig besöka dem under denna uppsatsperiod och jag 

fick därför kontakta en av de två förskolorna lite senare än planerat. De två förskolorna säger 

sig ha olika syn på genus och hur mycket plats genuspedagogiken tar på de olika förskolorna. 

Detta anser jag som det intressanta, då jag kan få olika perspektiv i min empiri. Jag kommer 

börja med att redogöra för mina observationer samt koppla detta till min teoretiska grund för 

att sedan gå in på vad intervjuerna gav för empiri samt analysera detta utifrån min teori. Jag 

kommer därefter att gå igenom min tidigare forskning, med koppling till både observationerna 

och intervjuerna. Inför observationerna gjorde jag upp ett schema på saker som jag ville se 

och fokusera på, se bilaga 2. I min beskrivning av observationerna kommer jag att redogöra 

det jag sett utifrån de teman som jag tittat på i mitt observationsschema. 

6.1 Observationer 

I mina observationer har jag, utifrån mitt observationsschema, fokuserat på följande teman: 

Böckernas handling:  

De böcker som lästes under mina observationer var: 

Tomten är vaken- en bok om en tomte och vad han hittar på när alla andra sover. Boken 

skildrade en äldre historia om en ”hustomte” och innehöll många äldre ord(nya för barnen). 

Raggar-råttan Roger- En bok om en råtta som bygger en lådbil. Lådbilen blir stulen av några 

äldre pojkar men Roger, som blir arg och ledsen, lyckas bevisa att det är hans lådbil och får då 

tillbaka den. Rogers kompisar tycker att Roger var tuff som vågade säga åt de äldre pojkarna 

och Roger känner sig stolt som vågade, han som egentligen inte var tuff.  

 När alla sover- En bok om två monster, ett som gillar att förstöra saker och ett som går efter 

och lagar alla saker. Detta pågår på nätterna då alla sover utom stadens bagare och hans 

dotter. När monstret som lagade allt en natt gjort illa sig vaknar staden till ett kaos och polisen 

tror att det var bagaren som förstört allt då han är ensam om att vara vaken på nätterna, trodde 

man. Bagaren bevisar en natt att det är monstret som förstör och monstret fångas. Därefter blir 

bagarens dotter ledsen och försöker rädda monstret, vilket hon tillslut lyckas med. 
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Placering av barn: 

I mina observationer placeras alla barn mitt emot pedagogen, antingen i soffa eller på golvet 

framför soffan. Barnen får själva välja plats utifrån dessa instruktioner och pedagogen har 

sedan placerat sig framför barnen antingen på golv eller på stol. 

Inledning av lässtund: 

I samtliga observationer har stunden inletts med att pedagogen samlat ihop barnen och 

presenterat mig och boken. I två av fallen var boken ny för barnen men i det tredje fallet hade 

många barn läst boken, vilket pedagogen inte räknat med men läser ändå och förklarar för 

barnen som redan läst att de inte får avslöja handlingen för dem som inte läst den. I samtliga 

observationer får barnen veta att de får räcka upp handen om de har frågor. 

Vem valde bok 

I alla de tre observationerna har pedagogen valt en bok, med ett uttänkt syfte, som de vill att 

barnen ska få ta del av. Pedagogerna har valt böckerna och ett syfte som beskrivs av 

pedagogerna är att de hoppas att böckerna ska vara nya för barnen. I två av fallen är böckerna 

helt nya för barnen medan den tredje barngruppen enbart har ett barn som inte läst/känner till 

boken som pedagogen valt. Detta valde jag att titta på i min studie för att svara på frågan om 

barnens påverkan av bokval, som i detta fall inte fanns alls. 

Ställdes det frågor under själva läsningen: 

Barnen uppmuntrades att räcka upp handen om de hade frågor under läsningen. I alla mina 

observationer ställs det frågor under själva läsningen. I mina första två observationer ställs en 

del frågor om svåra ord eller om något på bilderna. I min tredje observation inleddes själva 

boksamtalet direkt i läsningen, då pedagogen bjöd in barnen till att diskutera ”nya” ord och 

handlingen i boken. Varje bokuppslag följs av frågor och diskussion och barnens 

koncentration är hög genom nästan hela boken. Några frågor om genus nämns inte under 

läsningen, varken av pedagoger eller av barn. I mina första två observationer var det främst 

barnen som ställde frågor medan det i min sista observation var främst pedagogen som ställde 

frågorna men barnen uppmuntrades att tycka till och kommentera det som hände i boken. I 

samtliga observationer var det främst flickor som ställde frågor även om killarna svarade då 

de fick frågor och några få ställde egna frågor. 
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Ställdes frågor efter läsningen: 

I min tredje observation avslutades boksamtalet när boken var läst. I mina övriga 

observationer var det efter läsningen som själva boksamtalet började, genom att pedagogen i 

dessa fall ställde en inledande fråga som sedan ledde till vidare diskussion. Pedagogerna i 

dessa boksamtal hade alla väldigt öppna frågor där de flesta barnen glatt svarade med att 

berätta om egna erfarenheter eller liknande. Endast en fråga berörde kön, vilket var i min 

andra observation, om den tuffa råttan, där pedagogen undrade om även tjejer kunde vara 

tuffa. Detta ledde till att barnen, främst flickorna, började diskutera detta och kom fram till 

vem i barngruppen som var en ”tuff tjej”. Detta förklarade sedan pedagogen var ett syfte för 

bokvalet, att ta upp denna fråga med barnen. Ur ett genussyfte kunde jag inte se att 

pedagogerna behandlade barnen olika, utifrån kön. I min första observation var det såklart 

svårt att avgöra då alla hade samma men i de övriga två fick alla barnen uppmuntring till att 

svara på frågorna och pedagogerna lyfte alla barn som ville svara. 

Diskuterades kön/genus i dessa boksamtal: 

I mina observationer var det endast frågan här ovanför som tog upp kön, där flickorna som 

diskuterade tuffa flickor ansåg att det var bra att vara tuff, att det var positivt att våga saker 

och att vara modig och att vara mer som killar. 

6.2 Analys av observationer 

I mina tre observationer har jag sett både likheter och olikheter. Barnantalet skiljer sig något 

då barnens föräldrars godkännande påverkade den ena förskolan mer än den andra, där 

pedagogen redan från början valt att ha en mindre barngrupp, som då minskade ännu mer. 

Utifrån mina observationer kan jag se en manlig norm (Davies 2003) som främst ses i min 

andra observation. Davies tar upp att barn tidigt lär sig könskoder och att den manliga normen 

är ”den normala”. Trots den manliga normen kan jag i mina observationer se att flickorna i 

dessa grupper gärna ställer frågor och tar plats, oavsett om de pojkar som är närvarande är 

pedagoger eller barn. Självklart är barnen olika och de skiljer sig åt i deras sätt att vara oavsett 

om de är flickor eller pojkar. I samtliga observationer är pedagogen placerad mitt emot 

barnen, så alla barn har lika stor chans att se bilderna. Detta trots att antalet barn skiljer sig 

rätt mycket mellan den andra observationen och de övriga två. 
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6.3 Likheter i boksamtalen  

I två av mina observationer var böckerna nya för barnen, vilket jag tror påverkat 

diskussionerna en aning då barnen inte kände till varken bilder eller handling. Båda böckerna 

hade dessutom en manlig huvudroll, vilket är vanligt i många böcker enligt Kåreland (2005). 

Barnens ålder var ungefär samma på båda förskolorna. Båda observationerna ägde rum på 

ungefär samma tid, vilket kan vara avgörande för barnens koncentration. I min tredje 

observation var boken ny för ett av de fem barnen men de övriga hade läst boken innan. 

Barnens ålder vid den tredje observationen var lik de andra och även tiden för observationen 

var lika. Placeringen var inte utformad av pedagogen i någon av observationerna och därför 

kunde jag inte se att flickorna användes som ”stötdämpare” som Odenbring (2014) anser är 

vanligt. Om detta beror på att pedagogerna tänkt till på just detta eller om det bara var så att 

det inte behövdes enligt pedagogerna vid dessa tillfällen är svårt att veta som observatör. 

6.4 Olikheter i boksamtalen 

Barnantalet skiljde sig en hel del då den ena observationen innehöll tre barn, den andra 

innehöll elva barn och den tredje innehöll fem barn. Ena gruppen var könshomogen medan de 

andra två var heterogena med nästan samma antal av varje kön. Alla observationerna var 

planerade med en tanke på att jag skulle delta, men den ena gruppen på en av förskolorna 

hade en hel barngrupp med i observationen medan den andra valt ut några barn som ansågs 

klara av att en ny person satt med och observerade det hela. Den tredje gruppen sattes ihop av 

pedagogen, utifrån de barn vars föräldrar godkänt deras medverkan och pedagogens önskan 

om gruppstorlek för en bra lässtund. Den minsta gruppen hade även fått mer information om 

min medverkan från sin pedagog innan jag kom dit. Observationernas tid skilde sig något då 

den större barngruppen hade en lite längre bok samt att diskussionen blev något längre 

eftersom det var fler barn som ville prata. Den tredje observationen med boksamtal i samband 

med läsningen tog trots det längst tid då barnen diskuterade varje uppslag och boken var rätt 

lång. Efter boksamtalen tittade jag på litteraturutbudet, i väntan på att pedagogen skulle lämna 

över barnen till annan pedagog, och de böcker jag fann skiljde sig en del på de två 

förskolorna. På den ena förskolan såg jag många böcker med annat språk än svenska, samt en 

bredd på äldre litteratur och även nyare litteratur men även många klassiker. Den andra 

förskolan hade mestadels böcker på svenska men både klassiker och nyare litteratur fanns. 

Vilken litteratur som finns kan ju såklart påverka bokvalen, hos både pedagoger och barn. 
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Detta kommer jag även ta upp i min analys av intervjuer, då jag även frågade pedagogerna om 

deras bokval och det utbud som barnen hade tillgång till i sina bokval på förskolan. 

6.5 Resultat och analys av intervjuer 

I mina tre intervjuer använde jag mig av en intervjuguide, se bilaga 1,och jag kommer nu att 

dela upp analysen utifrån de frågor som ingick i denna och är relevanta för min frågeställning. 

Planering av boksamtalet  

I mina intervjuer har pedagogerna planerat bokval, syfte och i två av intervjuerna 

framkommer att de barn som de planerat in har påverkat bokvalet. Pedagogerna hade räknat in 

min medverkan i planeringen men fokuserat på böcker som de ändå tänkt läsa för barnen. En 

pedagog hade valt barngrupp utifrån vilka som han ansåg skulle fungera bra vid en 

observation. I min observation med en hel barngrupp hade man som projekt att fokusera på 

högläsning så observationen blev en ”vanlig” stund i verksamheten. Vad gäller deras bokval 

så väljer oftast barnen böcker på biblioteket men vid inköp är det oftast pedagogernas val. 

Detta gäller båda förskolorna, enligt de tre pedagogerna, men den ena pedagogen anser att det 

är svårt för barnen att veta vilka böcker som de valt eftersom de oftast bara kan välja utifrån 

vad som visas på framsidan av boken.  Den tredje pedagogen anser att barnen oftast väljer 

böcker med färgglada framsidor, där det finns många spännande detaljer, eller böcker de 

känner till sedan tidigare. Hon säger också att det är svårt att hinna ”skumläsa” alla böcker 

som barnen väljer och att man då får göra det innan de används i verksamheten. Vid 

beställning av böcker anser pedagogerna att de lägger större vikt på att böckerna ska ha en bra 

handling och att de gärna får ta upp ämnen som genus eller mångkulturella situationer, och 

där får det gärna finnas många olika familjekonstellationer som kan diskuteras i barngruppen. 

Vid beställning från bibliotek menar två av pedagogerna att de ibland väljer ”bokpaket” eller 

låter personalen ta fram böcker inom en viss kategori. Den ena pedagogen menar dock att det 

ibland kan vara svårt att vara säker på att bibliotekens val är bra, då de inte utgår från en 

läroplan, som man gör på förskolan. 

 Pedagogerna har tagit väl hänsyn till barnens medverkan i observation i sina boksamtal, men 

de har ändå haft ett boksamtal som liknar de ”vanliga” på deras förskola. De har fokuserat på 

interaktionen, likt Vygotskij (i Smidt 2010), och sett till att samspelet mellan barn, pedagog 

och mig som observatör har fungerat på bästa sätt. En av pedagogerna beskriver också att 

hennes syfte med lässtunden är att bokens handling ska väcka intresse för samtal om genus 
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efteråt. För att koppla detta vidare till min frågeställning anser jag att denna fråga var viktig 

för att se hur pedagogerna lagt upp just denna lässtund som jag observerat. Var den en del av 

verksamheten eller enbart planerad för min studie?  Som pedagogerna säger så har de alltså 

tagit hänsyn till min medverkan men ändå valt böcker för barnens skull, böcker som de ändå 

vill att barnen skulle få ta del av. I mina intervjuer beskrev pedagogerna att barnen fick välja 

böcker om de var på biblioteket men att det annars var enbart pedagogerna som styrde valen 

av böcker till förskolan. Även de böcker som barnen valde kollades igenom av pedagogerna 

och de ansåg att det var deras ansvar att se till att det blev bra böcker som lästes på förskolan. 

Det var dock bara den ena förskolan som rensade ut böcker under terminen. På den andra 

förskolan där pedagogerna inte ansåg sig ha tid att rensa ut böcker kunde alltså böcker som 

ansågs dåliga av pedagogerna ändå finnas till för barnen i deras val av böcker som de vill få 

lästa för sig. Utifrån min frågeställning svarar detta på hur mycket barnen fick påverka 

bokvalen. De fick alltså chansen att välja böcker om de följde med till biblioteket. Utifrån 

Vygotskijs teori om att barnens länk till kommunikation anser jag att barnen fick chansen att 

visa sitt bokintresse på biblioteket samt vid de situationer då barnen bad en pedagog om att få 

höra en viss bok, i övrigt var det alltså pedagogens val, då det gällde beställda böcker samt de 

som lästes vid de styrda lässtunderna. Så utifrån svaren tolkar jag detta som att pedagogerna 

lät barnen välja men styrde ändå upp de böcker som lästes på förskolan utifrån deras syn på 

boken. 

Förskolornas lässtunder 

Pedagogerna är överrens om att lässtunderna de håller på förskolan ser olika ut beroende på 

antal barn, samt vilka barn som deltar i lässtunden då alla barn är olika. En pedagog anser att 

frågor under själva läsningen endast fungerar med en mindre barngrupp. Samtliga pedagoger 

menar att lässtunderna ser olika ut beroende på om det är pedagogen som styr aktiviteten eller 

inte. När det är pedagogen som styr är det oftast är fler barn närvarande än när barnen tar 

initiativ till en lässtund då det oftast är färre deltagande barn.  På båda förskolorna ansåg man 

att stunderna i övrigt liknade varandra. En pedagog lyfte att man även passade på att träna 

barnen i att välja en plats och behålla den under hela lässtunden, för att lässtunderna skulle 

fungera bättre. 

 Pedagogerna menar alla tre att lässtunderna är många på förskolan och att de beroende på 

barnen kan skilja sig lite men att grunden är densamma. Som Simonsson (2004) tar upp är 

lässtunderna en vanlig aktivitet på förskolan. Den ene pedagogen menar att de styrda 
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lässtunderna(som ofta har boksamtal efter) oftast innehåller fler barn och att de då fokuserar 

på att barnen hittar en bra plats för att stunden ska bli givande för alla barn, medan den andre 

pedagogen verkar ha mindre grupper både i styrda och mindre styrda lässtunder och att 

barnen då har möjlighet att ställa frågor under läsningen. De båda pedagogerna verkar 

bekymrade över att ge barnen plats att ställa frågor om grupperna är stora. Men i min 

observation ser jag att även den stora barngruppen ställer frågor under läsningen, något jag ser 

som positivt då de får chans att ställa frågorna medan de kommer ihåg dem. I Vygotskijs(i 

Smidt 2010) teori om interaktion mellan barn och vuxna ser jag att barnens frågor kan ha stor 

vikt för deras reflektioner kring boken, och att då få ställa dem när de kommer under 

läsningen tänker jag är viktigt. Även Chambers (1993) lyfter att frågor är viktigt för samtalet, 

även om han främst fokuserar på pedagogens frågor så anser jag att barnens frågor under 

läsningen är viktiga för att barnen ska känna att stunden är givande. 

Pedagogernas syfte 

Pedagogernas syfte med dessa lässtunder skilde sig åt då en pedagog hade det övergripande 

syftet att barnen skulle finna intresse för läsning inför den kommande skoltiden och lära sig 

uppskatta lässtunder. Hon lyfte även att hon uppmärksammat barnens intresse för bokstäver 

vilket hon såg som en möjlighet att bygga vidare på genom läsningen. En annan pedagog hade 

syftet att böckerna och samtalen kring dem skulle ge barnen eftertanke och reflektion när de 

lämnade lässtunden. Den tredje pedagogen såg dessa lässtunder som en ”inkörsport” för 

ämnen som man ville ta upp med barnen och ha en gemensam utgångspunkt i. Hon menade 

att man på så sätt kunde diskutera viktiga ämnen som genus utan att peka ut något barn. Hon 

gav även ett exempel på detta då hon upplevt att några flickor i en barngrupp uttryckte sig 

väldigt stereotypt och de då kunde ta hjälp av böcker för att diskutera detta med barnen. 

 Vygotskij(i Smidt 2010) menar att barn utvecklas i interaktion med andra och hans teori om 

inre tal anser jag att pedagogerna lyfter när de säger att de hoppas att böckerna ska ge 

eftertanke och reflektion, men även när deras intresse för bokstäver lyfts. Här menar jag att 

pedagogerna tänker att genom att läsa dessa böcker får barnen utmanas i sitt inre tal men även 

få möjlighet att diskutera detta med övriga barn och pedagogen. Vygotskij (i Smidt, 2010) 

lyfter även att barns begrepp hela tiden utvecklas och det lyfter ju även den ena pedagogen, att 

barnen reflekterar och på så sätt utvecklar nya och gamla begrepp i ett nytt sammanhang.  
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Böckernas roll i förskolan 

Pedagogerna läste för barnen varje dag, även om inte alla böcker gav liknande samtal efteråt, 

beroende på om det var en styrd eller mindre styrd situation. Som pedagogen nedan berättar, 

skedde läsning på båda förskolorna ofta, av de flesta pedagoger på förskolan. 

”Det kan ju vara under till exempel läsvilan eller vid efterfrågan så det ser olika ut men jag 

själv och de flesta kolleger läser minst någon bok varje dag.” 

( citat ur intervju 2) 

 Att läsa böcker varje dag är vanligt i många svenska förskolor menar Simonsson (2004). 

Pedagogerna visar att böcker har en given plats och att både dem själva och barnen finner 

intresse för bokläsning. Utifrån forskningen av litteracitet (Fast 2008, Björklund 2008) är 

lässtunden viktig för barnens utveckling mot skriftspråket. Att ge barnen möjliget till att få 

böcker lästa för sig, samt även diskutera böckerna ger alltså barnen en god grund i sin 

utveckling mot skriftspråket vilket är viktigt när barnen ska börja skolan. 

Synen på genus 

Här menade den ena pedagogen att de hade en gemensam utgångspunkt i genus men han 

trodde ändå att det såg olika ut beroende på individerna. Han lyfter även att det inte bara 

fokuseras på genus utan även på olika nationaliteter och funktionshinder. På den andra 

förskolan lyfts likabehandlingsplanen upp, något de arbetat extra med och att de därför gärna 

ser mer på genustänk i förskolan, även om hon poängterar att de även vill lyfta olika 

nationaliteter och funktionshinder. Så där är pedagogerna rätt lika i sina svar och båda 

förskolorna verkar vara medvetna om att både genus, nationaliteter och funktionshinder skall 

lyftas som något naturligt i förskolans pedagogik. Den tredje pedagogen lyfte att i hennes 

arbete med genus ansåg hon att det var viktigt att man som pedagog var ”nogsam” med vad 

man erbjöd barnen för litteratur och att man kunde använda sig av böcker där det fanns 

”plumpar”, men hon poängterade att det då var viktigt att lyfta detta för diskussion och 

förklara för barnen vad som är knasigt och varför. Till exempel när man läser äldre böcker 

med ord som inte används idag så får man lyfta detta och förklara för barnen. 

Då Vygotskij fokuserar på barns utveckling men utan ett genusperspektiv väljer jag att 

analysera detta tema utifrån min tidigare forskning om genus. Jag har i min tidigare forskning 

tagit upp att det ofta råder en ”manlig norm”( Brink 2005, Eidevald & Lenz Taguchi 2011) 
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vilket kan ses i två av bokvalen. Två av pedagogerna lyfter att de kopplar 

likabehandlingsplanen till sitt arbete med genus medan den tredje pedagogen fokuserar mer 

på enbart genus i denna fråga, där hon beskriver hur hon arbetar med genus med hjälp av 

böckerna. De övriga två beskriver också att de använder sig av böcker, men där de även 

fokuserar på att olika nationaliteter och funktionshinder framställs i handlingen. Ingen av 

pedagogerna lyfter hur man ser på de olika könen, jag tänker främst på Svaleryd (2010) som 

menar att det är viktigt att man tänker på att det inte bara är könen som skiljer sig utan även 

individerna i gruppen. Men utifrån det som pedagogerna lyfter så arbetar man alltså utifrån 

böckerna och diskuterar sedan föreställningar om kön med barnen, i de böcker som inte tar 

upp det. Men en av pedagogerna lyfter även att hon anser att man kan få in mer genustänk på 

deras förskola, då hon anser att det behövs. 

Genustänk i lässtunderna och boksamtalen 

Den ena pedagogen säger att det absolut finns genustänk, där fokus ligger på bokvalen, då 

pedagogerna rensar bort böcker med ”tråkiga stereotypa” handlingar. Två av pedagogerna 

anser väl att det främsta genustänket ligger i bokvalet men att de gärna disskuterar med 

barnen om boken inte tar upp det. Den tredje pedagogen har stort fokus på genus och anser att 

böckerna är en bra ”inkörningsport” till att lyfta ämnen som till exempel genus, utan att peka 

ut något barn. Denna pedagog har tidigare upplevt att det var flickor i hennes barngrupp som 

uttalat sig väldigt stereotypt och hon och hennes kollega då hade valt att ta fram böcker som 

handlade om genus för att få barnen att tänka till. Flickorna var främst inriktade på vilka 

färger eller sorters kläder som de andra flickorna i gruppen hade och detta påverkade då 

gruppen negativt vilket gjorde att pedagogerna tog upp det genom böckerna. Detta ansåg 

pedagogen var ett väldigt bra sätt som fungerade väl i deras barngrupp. Så enbart genustänk 

fanns inte men de gjorde medvetna val utifrån det ämne de ville lyfta, menade pedagogen. 

 Vygotski(i Smidt 2010) menar i sin teori att interaktionen är viktig för barnens utveckling 

och jag tänker att även om han inte lyfter genus i sin teori så kan det ändå kopplas till honom. 

Jag menar då att jag i denna fråga ser till pedagogernas sätt att lyfta genus i interaktion med 

barnen och att pedagogernas förhållningssätt till barnen är avgörande för deras utveckling av 

begreppet genus och andra begrepp inom genuspedagogik. Vygotskij menar enligt Smidt 

(2010) att barnen hela tiden omformulerar sin begreppsuppfattning med tiden då de får ökad 

förståelse för begreppen. Genom att läsa många böcker inom ett ämne kan man alltså hjälpa 

barnen att formulera begreppen och pedagogerna ser det som en chans att utveckla barnens 
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begreppsuppfattning och diskutera dessa genom böckerna. Ingen av pedagogerna lyfter något 

om t.ex. hur barnen placeras utifrån ett genussyfte utan det är främst böckerna som lyfts som 

”genustänket”. Utifrån mina observationer fanns heller ingen speciell placering av barn, som 

enligt Odenbring (2014) ofta innebär att flickor placeras som stötdämpare. 

Normkritisk litteratur på förskolan 

Ena pedagogen menar att de absolut använder sig av normkritiskt skriven litteratur, men att de 

blandar böcker så att t.ex. olika familjebilder visas. På den andra förskolan saknas denna 

litteratur men pedagogen säger att det har beställts böcker så de väntar med spänning på att 

dessa böcker ska dyka upp. Den tredje pedagogen tycker det är en knepig fråga och säger att 

det nog kan vara så att de använder den utan att reflektera över det.  Hon menar också att den 

normkritiska litteraturen kan vara svår att använda då författaren kan ställa sig kritisk men att 

detta då är dennes uppfattning, något som inte nödvändigtvis behöver vara ”rätt”. Hon lägger 

återigen fokus på att det är den vuxnes ansvar att kolla upp litteraturen man läser för barnen, 

och se till att man kan stå för det man läser. Genom att ”skumläsa” litteraturen bygger hon sig 

en uppfattning om bokens innehåll och kan vid vissa tillfällen fixa om texten när hon läser om 

hon anser att något inte verkar bra. 

Då jag inte har sett att Vygotskij tar upp detta begrepp, som är relativt nytt så kopplar jag ändå 

till hans teori om reflektion och interaktion. Jag tänker att de normkritiska böckerna kan ge 

barnen reflektion även i de sammanhang där diskussion inte finns kring boken. Här anser jag 

att det inre talet har stor inverkan på barnen. Men de kan även reflektera tillsammans med 

pedagogen kring dessa normkritiska händelser och jag tror att de kan ge många intressanta 

diskussioner. En av pedagogerna lyfter även att hon tycker att det är viktigt att pedagogen 

reflekterar kring boken innan den läses högt för barnen och att normkritiskt inte alltid behöver 

vara bra litteratur, intressant tanke som jag bär med mig efter denna studie. Vidare menar 

Deledagtionen (SOU 2006) att det är viktigt att ställa kritiska frågor, vilket det nog finns stöd 

för i dessa redan normkritiska böcker. 

Teman i bokvalen 

Här var pedagogerna oense då en av pedagogerna ansåg att det nog fanns fler teman än man 

tänkt sig och att det var lättare att tänka vilka teman som inte finns i bokvalen, som på deras 

förskola innebär t.ex. att man inte valde böcker med ”stereotypa superhjältar”. Men annars 

anser pedagogen att deras böcker har en stor variation. Den andra pedagogen nämner att de 
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har testat att låna bokpaket på biblioteket tidigare, vilket fungerat bra men att det annars är 

ganska blandat, kanske någon bok som kan användas till något projekt. Den tredje pedagogen 

ansåg att böcker ofta valdes utifrån de teman som man arbetade med i sin barngrupp, som 

man valde ut tillsammans med sin kollega. Barnens val av böcker gick dock sällan utifrån 

något specifikt tema men pedagogen menade att man uppmuntrade barnen till att välja böcker 

med djur då dessa ansågs mer könsneutrala men det var absolut inget tvång för barnen. 

De barnböcker som skrivs har oftast olika syften och teman men pedagogerna kan själva välja 

om de vill dela in böckerna i teman, och som de beskriver så finns det nog fler teman än vad 

man tänker på när de väljs ut. I pedagogernas projekt valdes ofta olika teman ut för att passa 

in i detta, vilket två av pedagogerna tog upp. En pedagog tar även upp att ett tema som inte 

fanns på deras förskola var böcker med ”stereotypa superhjältar” medan en pedagog menade 

att de uppmuntrade barnen till att välja böcker med djur då dessa ansågs mer könsneutrala 

men i övrigt finns inga speciella teman utifrån genus. Som pedagogerna tagit upp i tidigare 

frågor så ser de gärna att litteratur som behandlar genus finns tillgänglig på förskolan och två 

av pedagogerna nämner tidigare att de använder böcker utifrån olika projekt eller teman som 

jag då kopplar det till. Att ställa sig kritisk till böckerna, som Delegationen (SOU 2006) 

beskriver, är något som jag tänker kan skilja ut olika teman i böckerna, beroende på vad man 

fokuserar på. 

Bokdiskussioner 

Här framkommer att på en av förskolorna diskuteras bra bokval och det fokuseras på de 

böcker som fungerat bra i barngruppen. Men pedagogerna samlas även varje termin för att 

rensa ut de böcker som inte anses passande på förskolan. På den andra förskola medger den 

ena pedagogen att de tyvärr inte känner att de har tid till att diskutera böcker, det enda hon 

kan komma på att de haft diskussion om är att de ville ta in normkritisk litteratur, vilket alla 

var med på. Den tredje pedagogen anser också att tiden inte finns att diskutera böcker, men att 

det är något som hon verkligen önskar att det fanns tid för. Hon anser att det är viktigt att de 

vuxna läser igenom böckerna innan och önskar att det fanns möjlighet till att hinna göra detta. 

Men hon berättar att hon gett övriga pedagoger uppmuntran till att läsa vissa böcker, som hon 

själv tyckt varit bra och som har tagits emot väl av barnen. Dessa böcker har även passat in på 

förskolans gemensamma projekt, som till exempel återvinning som har varit ett stort projekt 

på hela förskolan. 
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 Vygotskij(i Smidt 2010) fokuserar främst på barnens reflektioner och utveckling i interaktion 

med andra barn och vuxna men jag tänker att genom att pedagogerna tillsammans tar sig tid 

att reflektera kring de böcker de läser för barnen, kan de hjälpa varandra och få nya perspektiv 

på böckerna, samt att fler barn kan få chans att få boken läst för sig. Som den tredje 

pedagogen lyfter är det viktigt, enligt henne, att pedagogerna reflekterar kring böckerna först 

innan de läser dessa för barnen. Ett sätt att kunna läsa fler böcker där pedagoger har 

reflekterat innan tänker jag kan vara att dela med sig av sina reflektioner mellan pedagogerna, 

och kanske avsätta en dag där man går igenom litteratur på förskolan? Som en av 

pedagogerna lyfter att man gör på hans förskola. För att pedagogerna ska få en gemensam syn 

på det socialt skapade könet, som Odelfors (1998) tar upp, tänker jag att det är viktigt att 

pedagogerna får tid till detta. 

6.6 Sammanfattande analys av empiri 

Efter att jag nu både sett tre boksamtal, eller lässtunder som pedagogerna hellre använde, och 

även intervjuat de tre pedagogerna som ansvarat för boksamtalen, samt kopplat min empiri till 

min teori och en del av min tidigare forskning tänker jag nu sammanfatta min analys där även 

resterande forskning får ta plats. Jag kommer nu främst att fokusera på sambanden mellan 

observationer och intervjuer och deras koppling till den tidigare forskningen. I den tidigare 

forskning som jag funnit har det tagits upp att Chambers (1993) anser att det är viktigt att man 

som pedagog ställer frågorna rätt, och att de är öppna så att barnen får reflektera kring det 

man läst. Han lägger en stor vikt i att man inte ställer frågan ”varför?” som kan anses som en 

hård fråga som kan ge barnet press. Han menar alltså att det är viktigt med rätt frågor för att 

göra samtalet lustfyllt. I mina observationer ställer pedagogerna öppna frågor och många barn 

svarar glatt på frågorna, där de även tar med sina egna erfarenheter utifrån ämnet i frågan. Det 

är främst flickor som ställer frågor och svarar vilket jag kopplar till Brinks (2005) forskning 

som visar att pojkar har lägre intresse för läsning och samtal kring böcker, då detta anses som 

en ”feminin” aktivitet. I mina intervjuer tar även en pedagog upp att hon vill att barnen ska få 

en positiv bild av böcker och jag tänker då att det är viktigt att även samtalen om böcker är 

positiva för att barnen ska koppla böcker som något positivt, vilket främst är viktigt för 

pojkarna om man ska se till Brinks (2005) forskning. Till pedagogernas läsning av böcker och 

samtalen kring dem kopplar jag även till begreppet literacy, som bland annat Fast (2008) tar 

upp, där både bokstäver och bilder är redskap för barnens väg mot skriftspråket, men där även 

talet är en viktig del. En av pedagogerna har uppmärksammat att barnen i hennes grupp har 

fått stort intresse för bokstäver och har därför valt att läsa mer för att följa deras intresse. Hon 
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kopplar alltså literacy till sina boksamtal, även om hon inte använder just detta begrepp och 

använder sig av barnens intresse för att ge dem en positiv bild av böcker och framförallt en 

ingång till intresse för läsning. När det gäller genus, som varit en stor del av min studie, så ser 

jag att det på den ena förskolan finns ett uttalat genustänk, där pedagogerna fått utbildning i 

genus och där de även har tillgång till detta i sin litteratur. På den andra förskolan finns 

intresset för genus, något som startat i arbetet med likabehandlingsplanen, och där 

pedagogerna vill belysa genus men ännu saknar litteratur för det. Men den ena pedagogen 

som jag observerade använde sig då av boksamtalet för att få igång en diskussion om genus 

och framförallt om könsroller och vilka egenskaper de olika könen ”kan ha”. Det är vanligt att 

det finns en manlig norm (Davies 2003) och att då som pedagog utmana dem tillsammans 

med barnen ser jag som ett alternativ på förskolan om böcker med normkritiskt perspektiv 

saknas. Även Delegationen (SOU 2006) belyser att det är viktigt att ställa kritiska frågor för 

att hjälpa barnen att belysa de socialt skapade könen. De menar vidare också att boksamtal är 

ett bra redskap för att arbeta med genus, vilket även pedagogerna tar upp, där främst en 

pedagog lägger vikt vid detta. 
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7. Slutsatser och sammanfattning samt slutdiskussion 

 

7.1 Mina slutsatser  

Utifrån min empiri och analysen av denna drar jag nu slutsatsen att genus är ett begrepp som 

börjar sprida sig och att även de förskolor som inte säger sig ha en uttalad genuspedagogik 

ändå börjar intressera sig för och vill börja använda detta. Med den nya reviderade läroplanen 

läggs vikt på att motverka stereotypa könsroller vilket jag tror ökar intresset för genus. I min 

studie har jag sett att pedagogerna beskriver att de gärna arbetar med genus i dessa boksamtal 

men i mina observationer visades inte så många genusrelaterade diskussioner, vilket jag 

önskade se mer av. Den diskussion som togs upp av pedagog var om flickor kunde vara 

tuffa(då en pojke i boken var det) men det var den enda genusrelaterade diskussionen jag 

uppfattade av mina observationer. Jag tror att utvecklingen av begreppet fortfarande håller på 

att etableras och pedagogerna visar ändå i intervjuerna att de vill arbeta mer med detta och ser 

att det är en viktig del av den pedagogiska verksamheten och jag ser att genus börjar få en 

större roll på dessa förskolor. 

7.2 Diskussion utifrån studiens syfte och frågeställning 

Då mitt syfte var att undersöka boksamtalen i förskolan och hur dessa skapas med fokus på 

genus, anser jag att min empiri har bidragit till att ge en bild av hur olika boksamtal kan se ut 

samt ge dessa pedagogers tankar kring genus och boksamtal, vilket kanske kan leda till 

ytterligare studier inom ämnet eller tips till verksamma pedagoger som vill arbeta med detta. 

Jag har via mina observationer och intervjuer tagit reda på hur böckerna väljs ut och hur de 

tänker kring bokvalen. Där barnen fått påverka bokvalen som skedde på biblioteket men där 

pedagogerna ändå försökte se över bokvalen utifrån genussynpunkter och stereotypa 

karaktärer, de böcker som beställdes hade barnen ingen påverkan alls i. Jag har även i mina 

observationer sett hur pedagogerna använde sig av genus, eller inte använde sig av genus, i 

dessa boksamtal då två av pedagogerna berättat i intervjun att de tänkt ta upp genus men där 

det bara kommer upp en fråga i det ena samtalet och uteblir i det andra. Jag har sett hur dessa 

boksamtal genomfördes, i denna studie, men även tagit reda på om pedagogerna anser att 

dessa boksamtal speglar deras ”vanliga” boksamtal i mina intervjuer, där pedagogerna är ense 

om att alla lässtunder ser olika ut och att det inte alltid följs av boksamtal. Pedagogerna menar 

att det beror på vilka barn som deltar och hur många barn som deltar, även om stunden är 
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styrd av pedagog eller är ett barns önskan påverkar menar pedagogerna. Jag har även tagit 

reda på om de använder sig av normkritisk litteratur, vilket en förskola gjorde. På den andra 

förskolan hade de två som arbetade där olika syn på detta, där en menade att man beställt 

böcker medan den andre trodde att de redan använde sådan litteratur på förskolan, men att 

man kanske inte tänkt på det. Som sammanfattning av detta ser jag att mina frågor blivit 

besvarade och att genustänket såg olika ut både på de olika förskolorna men också hos de 

enskilda pedagogerna. Med hjälp av min tidigare forskning och min teorianknytning har jag 

även analyserat mitt material som jag fått av observationer och intervju och på så sätt tolkat 

pedagogernas tankar och handlingar. 

7.3 Sammanfattning av uppsatsen 

Jag har i denna uppsats, utifrån mitt syfte och min frågeställning gjort en studie som resulterat 

i att jag som blivande pedagog fått ökad kunskap om böcker och samtalen kring dem. Men jag 

hoppas även att denna uppsats ger er läsare en bredare bild av boksamtalet samt att ni fått 

inspiration till boksamtal och kanske även intresse för att forska vidare i detta. I min studie 

upplevde jag att det fanns två typer av boksamtal, ett där samtalet skedde efter avslutad 

läsning medan det andra pågick under läsningen, vilket jag ser som intressant för mitt resultat 

och min analys. Jag har i min uppsats gått igenom vilken tidigare forskning som finns inom 

ämnet och även valt en teori som många i min tidigare forskning använt sig av för att ge en 

bra analys av mitt resultat. Jag har i min studie gett svar på min frågeställning på ett 

tillfredställande sätt.  

7.4 Vidare forskning 

Efter att jag nu har avslutat min studie och uppsatsen är klar så vill jag ge tips på vad man 

skulle kunna forska vidare på, och som jag själv gärna skulle vilja veta om jag skulle få 

chansen att göra ytterligare forskningar inom området. Jag skulle då gärna göra en större 

studie, som breder sig över fler förskolor, och ta reda på hur genus praktiseras i förskolan. Jag 

skulle även vara intresserad av att göra en längre och större studie på en förskola med 

genuspedagogik, hur genomsyras verksamheten av genus på deras förskola. En annan 

intressant studie skulle kunna vara att besöka förskolor som inte använder sig av begrepp som 

genus, och ta reda på varför man inte arbetar med detta, tror man att detta kan ha negativa 

effekter och hur jobbar man i så fall med jämnställdhet och att motverka stereotypa 

könsroller? Ja ämnet genus är verkligen ett ämne som kan studeras ur många perspektiv och 

på många olika sätt. Begreppet genus kan beskrivas ur olika perspektiv och arbetet med genus 
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kan ske på många sätt. Jag hoppas att ni som läst denna uppsats finner inspiration till att 

studera genus i förskolan, och kanske även boksamtalens vikt i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Böcker 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter(red). ( 2012) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber 

AB. 

Björklund, Elisabet. (2008) Att erövra litteracitet-små barns kommunikativa möten med 

berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. Göteborgsuniversitet. 

Brink, Lars. (2005) Boksamtalet i mellanåren. I Kåreland, Lena(red.) Modig och stark- eller 

ligga lågt. Stockholm: Natur och kultur.  

Chambers, Aiden. (1993) Böcker inom oss- om boksamtal. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Bokförlag.  

Davies, Bronwyn. (2003) Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber AB.  

Eidevald, Christian & Lenz Taguchi, Hillevi. (2011) Genuspedagogik och förskolan som 

jämnställdhetspolitisk arena. I Bodén, Linnea, Lenz Taguchi, Hillevi, Ohrlander, Kajsa,(red.) 

En rosa pedagogik- jämnställdhetspedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber AB.  

Fast, Carina. (2008) Literacy- i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur AB  

Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 10.(2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Løkken, Gunvor & Søbstad. (1995) Observation och intervju i förskolan. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Nationalencyklopedin NE.se sökord: Bilderbok, Barnlitteratur 

Nikolajeva, Maria. (1998) Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur AB.  

Odenbring, Ylva. (2014) Barns könade vardag- om (o)jämnställdhet i förskola, förskoleklass 

och skola. Stockholm: Liber AB.  

Odelfors, Birgitta. (1998) Förskolan i ett könsperspektiv- att göra sig hörd och sedd. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Simonsson, Maria. (2004) Bilderboken i förskolan- utgångspunkt för samspel. Diss. Lunds 

universitet. 

Smidt, Sandra. (2010) Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Lund: 

Studentlitteartur AB. 

SOU 2006:75. (2006) Jämnställdhet i förskolan- om betydelsen av jämnställdhet och genus i 

förskolans pedagogiska arbete. Statens offentliga utredningar. Utbildningsdepartementet. 

Stukát, Staffan. (2011) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB 

Säljö, Roger. (2000) Lärande i praktiken- ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.  

Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 



37 
 

Bilaga 1 

                                             Intervjuguide 

 

1. Hur planerades denna lässtund? 

2. Brukar era lässtunder se ut på liknande sätt? 

3. Hur ofta brukar ni läsa med barnen? 

4. Vad är ert syfte läsningen? 

5. Hur ser ni på genus? Utveckla gärna 

6. Finns det några tankar kring genus i era lässtunder? Som t.ex. I bokens 

handling, att handlingen anpassas till alla barnens intresse oavsett kön, 

hur ni delar upp barnen när ni läser? Utifrån läromålet att motverka 

könsterotypa mönster? 

7. Använder ni någon litteratur som är skriven ur ett normkritiskt 

perspektiv? 

8. Hur väljs böckerna? Får barnen inflytande? Är barnen med och väljer 

utbud av böcker på förskolan? 

9. Finns det teman i för era bokval? 

10.  Diskuteras era bokval mellan er pedagoger? 
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  Bilaga 2                                      

                                     Observationsschema 

Tid: 

Datum: 

Vilka deltar: 

Hur inleds lässtunden: 

Hur placeras barnen: 

Vem väljer placering: 

Vem väljer bok: 

Får barnen inflytande i valet: 

Ställs frågor under läsningen:  

 Vilka: 

 Av pedagog:  

 Är de öppna/ stängda: 

 Till flickor 

 Till pojkar 

 Av barn: 

 Flickor:  

 Pojkar: 

 Frågor efter läsning 

 Av pedagog: 

 Av barn: 

Nämns genus:  
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Diskuteras kön: 

Bokens handling: 

Övriga händelser: 

Reflektioner efter läsning(av mig) 
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Bilaga 3 

 

Mitt namn är Moa Leijonberg och jag läser till förskollärare på Södertörns högskola. Jag läser 

nu min sista termin och skriver i detta nu mitt examensarbete. Jag skriver ett arbete om hur 

pedagoger använder genuspedagogik i läsningssituationer och hur de samtalar kring ämnet vid 

boksamtal. Jag undrar nu om någon förskollärare på er förskola är intresserad av att delta i 

min studie. Det jag då tänkt göra är en observation av en vanlig lässtund samt intervjua den 

ansvarige pedagogen för att höra dennes tankar kring lässtunden. Jag har tänkt genomföra 

denna studie under vecka XX samt början av vecka XX. Hoppas att någon av era pedagoger 

vill delta, det räcker med en. Jag kommer förhålla mig till de 4 etiska grundprinciperna från 

vetenskapsrådet, som ni kan finna på vetenskapsrådets hemsida. Vänligen maila mig om 

någon är intresserad på mail: XXXXXXXX@hotmail.com 

 Mvh Moa Leijonberg 


