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Studiens syfte är att undersöka och synliggöra hur barnlitteraturen på fyra olika 

förskolor valdes ut, om en medvetenhet kring val av normkritiska barnböcker 

gällande kön och genus finns samt att synliggöra hur kön och genus gestaltas i 

de fyra populäraste barnböcker på dessa förskolor. Studien genomfördes genom 

intervjuer, litteratursociologiska kartläggningar och text-och bildanalyser 

utifrån ett normkritiskt perspektiv. Resultatet visar att det inte fanns tydliga 

rutiner i hur barnlitteraturen väljs ut och att medvetenheten kring normkritiska 

barnböcker varierade. Det framkom även att pojkar oftare än flickor gestaltades 

i barnlitteraturen och att de populäraste böckerna skildrade sina karaktärer på 

ett könsneutralt eller könsöverskridande sätt. Studiens slutsats är att det behövs 

en större medvetenhet kring barnlitteraturens påverkan på barnens skapande 

av könsnormer samt att fler böcker som skildrar flickor behöver väljas in. 

Avslutningsvis behöver även barnböcker som skildrar karaktärer på ett 

normutvidgande sätt eller könsöverskridande sätt få större plats på förskolan. 
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1 Inledning 

Historiskt sett har flickor och pojkar skildrats utifrån relativt strikta traditionella 
könsnormer i barnlitteraturen och flickor och pojkar könades ofta in i olika 
färgskalor, beteenden och intresseområden i barnlitteraturen. Under 1960-talet 
började dessa traditionella könsnormer debatteras i samhället och barnlitteraturen 
kom att granskas (Kåreland, 2005; Kåreland & Lindh-Munther, 2005a). Denna kritik 
riktades alltså mot barnlitteraturen redan för mer än 50 år sedan men forskning visar 
att det fortfarande kan vara vanligt med traditionella eller stereotypa könsnormer i 
dagens barnlitteratur vilket kan leda till att flickor och pojkar får svårt att gå utanför 
dessa normer utan att ses som avvikande (Hellman, 2010). Det är först de senaste 
10–20 åren som normkritisk barnlitteratur som vill utvidga dessa traditionella 
könsnormerna har tagit plats på marknaden (Heggestad, 2013). 

Utifrån våra upplevelser som vikarier på olika förskolor och som studenter på 
verksamhetsförlagd utbildning har vi noterat att det sällan samtalas och diskuteras 
om vilka böcker som används i förskolan och vad dessa böcker speglar för innehåll, så 
som normer och värderingar. Vi upplever att utbudet av t.ex. normkritisk 
barnlitteratur gällande kön och genus är underrepresenterade i förskolan vilket kan 
sägas gå emot förskolans uppdrag. Detta då Läroplanen för förskolan uttrycker att en 
av verksamhetens uppgifter är att ”motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” 
(Skolverket, 2016, s. 5). I läroplanen står det även att vuxnas förhållningssätt och 
bemötande påverkar barns uppfattning om könsnormer, vilket även Svaleryd (2002) 
framhåller. Hon menar att förskoleverksamheten därför behöver medvetandegöra de 
dolda könsnormerna som förekommer för att på så sätt kunna genomföra en 
förändring. Forskning visar även att barns uppfattning och förståelse för sin omvärld 
kan vara sammankopplat med hur den pedagogiska miljön på förskolan är utformad 
och vad den sänder för signaler om normalitet (Dolk, 2013). Litteraturdidaktisk 
forskning visar att även den barnlitteratur barnen möter och hur den gestaltar kön 
och genus påverkar hur barnen ser på flickighet och pojkighet. Denna forskning visar 
också att det behövs fler studier kring barnlitteraturen i förskolan och hur den 
används då det saknas studier inom detta område (Kåreland & Lindh-Munther, 
2005a).  

Med detta som grund anser vi att det är av stor vikt att barnlitteraturen på förskolan 
kritiskt granskas och att den bör användas medvetet för att utvidga de traditionella 
könsnormerna. Detta då vi menar att barnlitteraturen som barnen möter påverkar 
hur de sedan ser på verkligheten och könsnormer. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie är att undersöka och synliggöra hur barnlitteraturen på olika 
förskolor väljs ut, huruvida en medvetenhet kring val av böcker gällande kön och 
genus finns samt att synliggöra hur kön och genus gestaltas i en utvald del av den 
barnlitteratur som finns på de studerade förskolorna. 

Våra forskningsfrågor är: 



 2 

• Hur ser processen ut vid val av barnlitteratur till förskolan? Hur resoneras det 
kring litteraturvalen och kön och genus? 

• Hur ofta representeras flickor och pojkar i barnlitteraturen på förskolan? 

• Hur skildras flickor och pojkar i barnlitteraturen på förskolan?  

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitlet Bakgrund kommer studiens teoretiska perspektiv att presenteras och 
förtydligas. Här definieras även begrepp som är relevanta för studien samt att 
tidigare forskning kopplat till studiens syfte behandlas.  

I kapitlet Metod presenteras och motiveras studiens urval samt de olika 
insamlingsmetoder och analysmetoder som användes: semistrukturerade intervjuer, 
litteratursociologiska kartläggningar och bild-och textanalys. Kapitlet avslutas med 
att behandla de etiska överväganden som studien tagit i beaktande samt en 
diskussion för studiens pålitlighet och trovärdighet. 

I Resultat och analys presenteras studiens resultat i tre olika delar: resultat av 
intervjuer, resultat av kartläggning samt barnboksanalyser. I alla dessa tre delar 
analyseras resultaten mot tidigare forskning. 

I det sista kapitlet, Diskussion, diskuteras studiens resultat utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor som vi sammanför med tidigare teorier. Detta utmynnar i en 
slutdiskussion och en slutsats. Vi reflekterar även över studiens konsekvenser för 
förskolläraryrket. Därefter utvärderas studiens olika datainsamlingsmetoder och 
analysmetoder i en metoddiskussion. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt 
forskning som kan vara relevant inom ämnet. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer att vi redogöra för vårt teoretiska perspektiv och hur detta har 
påverkat vår definition av relevanta begrepp samt tidigare forskning. Kapitlet är 
indelat i de olika underrubrikerna Normkritiskt perspektiv, Vår definition av 
begreppen kön och genus samt Tidigare forskning. 

2.1.1  Normkritiskt perspektiv 

Vi har med denna studie valt att utgå ifrån ett normkritiskt perspektiv. Detta 
perspektiv handlar om att reflektera över och ifrågasätta de normer som finns i 
samhället för att på så sätt kunna utmana de normer som begränsar individers 
valmöjligheter och liv samt riskerar att kränka dem (Nationalencyklopedin, 2017). 
Normer bestämmer vad som ses som “normalt” i ett samhälle, en verksamhet eller 
sällskap och därmed också vad som ses som “onormalt”. De som följer normen ges en 
viss makt att tycka till om och avgöra huruvida det avvikande beteendet ska värderas 
eller tolereras. Dessa normer blir tydliga då det sker en belöning eller bestraffning 
beroende på om individen följer eller frångår normen (Nygren, Rasmusson, 
Andersson Brynja, Sjödin, & Tillberg, 2012; Svaleryd, 2002). Det normkritiska 
perspektivet och förhållningssättet innebär i första hand inte en kritik mot alla 
normer, utan mer mot att dessa normer och processerna där de blir tydliga kritiskt 
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granskas för att synliggöra vilka beteenden, egenskaper och positioner som ses som 
önskvärda eller icke önskvärda (Hellman, 2013). Genom att använda sig av ett 
normkritiskt perspektiv kan normer och strukturer synliggöras och ifrågasättas 
(Nygren, m.fl., 2012).  

Enligt Bromseth och Darj (2010) växte det normkritiska perspektivet fram genom 
queerteorins och queerpedagogikens ifrågasättande av normer under 1990-talet. 
Nygren m.fl. (2012) framhåller att i Sverige skedde utvecklingen av perspektivet 
mycket tack vare forskningen om en icke-förtryckande pedagogik. 2006 utkom ett 
metodmaterial utgivet av RFSL som hette ”BRYT! Ett metodmaterial om normer i 
allmänhet och heteronormen i synnerhet” och detta väckte stort intresse i Sverige. 
Enligt Nygren m.fl. innehöll detta material praktiska övningar för att synliggöra 
heteronormen och hur denna samverkar med samhällets övriga normer. Året därpå 
samlades praktiker och forskare för att diskutera frågeställningar gällande queerteori. 
Dessa möten kom enligt Nygren m.fl. senare att utvecklas till ett forum som skulle 
komma att leda utvecklingen av det normkritiska perspektivet med dess metoder och 
pedagogik. Författarna menar också att användandet av detta perspektiv har ökat de 
senaste åren och det normkritiska perspektivet har blivit en allt mer erkänd metod i 
arbetet för att främja lika rättigheter och lika möjligheter. 

Normkritisk pedagogik  

Enligt Bromseth och Darj (2010) myntades begreppet normkritisk pedagogik i 
Sverige genom ett queerpedagogiskt nätverk och studiecirkel som skapades 2007 och 
som bestod av forskare och praktiker inom högskolan, ideella organisationer, 
museivärlden och statliga myndigheter. Dessa träffades under tre års tid och deras 
viktigaste fråga var ”Hur kan de förståelser av identitet, kunskap och makt som 
präglar queerteori användas i arbetet med lärande och förändringsstrategier?” 
(Bromseth & Darj, 2010, s.11). Begreppen myntades för att bättre kunna beskriva 
”den intersektionella maktkritiska pedagogik” (Bromseth & Darj, 2010, s.13) som 
dessa forskare och praktiker tillsammans skapade och som kom att fungera som ett 
verktyg för att visa på olika normers samverkan, normernas skapande av 
matktobalans samt hur normerna skulle kunna utmanas. När vi använt oss av 
begreppet normkritiskt perspektiv i denna studie har vi tagit utgångspunkt i denna 
definition och överfört den till förskolans värld och barnlitteraturen som finns där.  

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16) har förskolan till uppdrag att stötta 
barnen till att utveckla och känna sig trygga i sin identitet. Förskolan ska även arbeta 
för att det inte ska finnas någon skillnad i hur mycket plats och inflytande som ges till 
barnen oavsett om de är flickor eller pojkar (Skolverket, 2016). För att nå upp till 
detta uppdrag behöver förskolan arbeta normkritiskt då det är både vuxnas och barns 
handlingar som skapar normalitet och avvikelse. Barn skapar sin könsidentitet 
genom social interaktion och i samspel med andra människor, vilket är en känslig 
process. Då barn idag spenderar en stor del av sina dagar på förskolan blir detta en 
viktig plats att granska. I skapandet av könsidentiteten är det av stor vikt att barnets 
omgivning är medveten och har kunskap om att flickors och pojkars lärande blir 
begränsat när barn gör val utifrån sociala stereotyper. Könsidentitetsskapandet och 
hur barnet formar sin framtid påverkas av dessa val samt av ett tidigt könsstereotypt 
mönster, därför har förskolan en betydande roll i att motverka och utvidga dessa val 
och mönster (Kåreland & Lindh-Munther, 2005c; Svaleryd, 2002).  
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Pedagoger, och vuxna överlag, har ett ansvar i att stötta barnen till att våga utmana 
könsnormer och bryta mönster. Detta genom att t.ex. visa på att alla, oavsett kön, kan 
behärska och intressera sig för samma saker men att detta kan ta sig uttryck på olika 
sätt (Svaleryd, 2002). Pedagoger behöver även göra sig själva medvetna om hur 
barnen skapar och förhandlar kön för att på så sätt kunna stötta dem till att våga 
tänka utanför de strikta könsnormerna (Hellman, 2010). Ett sätt att arbeta på kan 
vara att använda barnlitteraturen på förskolan för att stötta barnen i deras skapande 
av normalitet och hur de ser på olikheter gällande både sig själva och andra (Kemple 
& Lopez, 2009). 

Barn börjar redan i tidig ålder förstå skillnaderna mellan könen och hur de förväntas 
vara för att passa in i könsnormen (Svaleryd, 2002; Kåreland & Lindh-Munther, 
2005c; Änggård, 2005). Detta visar sig ofta i deras intressen, lekar och genom deras 
tankar kring vilka egenskaper eller beteenden som passar sig för respektive kön. För 
att stötta barnen till att våga pröva olika sätt att vara på som flicka och pojke blir det 
betydande att pedagogerna är medvetna om sin egen attityd och sitt bemötande mot 
barnen. Detta gäller både uttalad respons och outtalad respons i form av exempelvis 
kroppsspråk (Svaleryd, 2002). Det är även under barnens första år som utvecklingen 
av jaget och självkänslan till stor del sker. Under dessa år är det viktigt för barnen att 
känna sig positiva till sina fysiska egenskaper då detta är nära sammankopplat med 
barnens känsla för sitt eget värde (Kemple & Lopez, 2009).  

Normkritik och litteratur 

Kåreland (2005) framhåller att barns intresse för en bok redan i tidig ålder verkar 
påverkas av huvudpersonens kön och ifall detta stämmer överens med barnens eget. 
Trots detta visar forskning, enligt Kåreland, att vi i bilderböcker för barn främst 
möter huvudkaraktärer med ett manligt kön. Monoyiou och Symeonidou (2016) 
menar att barnlitteraturen även påverkar barnens uppfattning om samhället, de 
själva och vad som förväntas av dem. Detta betyder att de redan i tidig ålder lär sig 
hur de och andra förväntas vara för att passa in i könsnormerna. Om böckerna som 
barnen möter inte speglar en bredd av olika sätt att vara som flicka eller pojke, menar 
författarna att detta kan påverka barnens självbild. Barn som inte känner igen sig i de 
normativa beskrivningarna kan då komma att känna sig fel och “onormala”. Även 
Kåreland (2005) och Svaleryd (2002) framhåller att barnböckernas innehåll och 
utformning kan ha stor betydelse för barnens uppfattning av samhällets värderingar 
och syn på hur man ska vara som kvinna och som man för att bli accepterad.  

Genom att introducera böcker som utmanar och ifrågasätter det rådande kön- och 
genussystem som finns, det vill säga det system där det kvinnliga är underordnat det 
manliga, så synliggörs för barnen att det finns alternativ till detta system. Speciellt 
pojkar kan vara mindre benägna att gå ur den traditionella könsnormen än vad 
flickor är. Detta förklaras av att det manliga har högre status i samhället än det 
kvinnliga. En pojke som rör sig mot det traditionellt könskodade kvinnliga ses därför 
ofta som något negativt medan en flicka som rör sig mot det manliga ses som något 
positivt. Böcker som ifrågasätter rådande kön-och genussystem genom att använda 
karaktärer som bryter mot traditionella könsnormer ses därför som något positivt att 
ha i förskolans utbud av böcker (Kåreland & Lindh-Munther, 2005a).  

Det är av stor vikt att förskolan erbjuder ett brett utbud av barnlitteratur, dels för att 
barnen genom dessa böcker kan känna igen sig i både upplevelser och tankar, men 
också för att de genom litteraturen får möjlighet att lära sig om världen och 
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samhället. Detta leder till reflektion hos barnet samtidigt som det också framhäver de 
olika möjligheter och variationer som finns gällande t.ex. kön, klass och etnicitet. För 
vissa barn kan förskolan vara den enda plats där de får möjlighet att uppleva och lära 
sig att dessa möjligheter och variationer finns (Swindler Boutte, Ronnie & Waklatski, 
2008; Widholm, 2012). Förskolan är också den plats där barns livslånga läsande 
påbörjas genom att pedagogerna blir de första professionella att introducera böcker 
för barnen, vilket leder till att läsprocesser startar hos varje individ. Det är också upp 
till pedagogerna att avgöra hur mycket utrymme barnlitteraturen ska få ta i förskolan. 
De bestämmer bland annat vilka böcker som ska finnas tillgängliga och i vilken 
utsträckning dessa böcker ska introduceras för barnen, vilket i sin tur leder till att de 
också sätter ramar för hur barnlitteraturen används i förskolan (Simonsson, 2006).  

2.1.2 Vår definition av begreppen kön och genus 

När vi använder oss av begreppen kön menar vi i likhet med Mitchell (2017) det 
biologiska könet med fysiologiska egenskaper som enligt oss blir synligt genom vilka 
pronomen eller könstraditionella namn som används för litteraturens karaktärer. För 
karaktärer som inte benämns med han, hon eller könstraditionella namn har vi tolkat 
dessa som okönade oberoende av deras utseende som representeras av bokens bilder.  

Nikolajeva (2000) använder Judith Butlers begrepp ”performativt” genus som 
innebär det socialt konstruerade könet som blir tydligt genom hur karaktärerna i 
litteraturen beskrivs och beter sig. Framkommer karaktärerna i sin beskrivning som 
antingen traditionellt kvinnliga eller traditionellt manliga eller frångår de dessa 
normer och får ett performativt genus som skiljer sig från deras biologiska kön? 
Hellman (2010) menar att performativt genus och biologiskt kön är nära 
sammankopplade och att dessa därför inte bör separeras när texter analyseras.  

Det kan dock vara mer komplicerat än så att definiera genus då det inte bara finns en 
femininitet och en maskulinitet. Män kan vara mer eller mindre feminina och 
kvinnor mer eller mindre maskulina. Det finns med andra ord olika sätt att vara 
kvinna och man på (Schmidl, 2005). Detta har påverkat vårt analysarbete på så sätt 
att det inte alltid har varit självklart vilka karaktäristiska egenskaper som är 
traditionellt manliga eller kvinnliga. Vi har då utgått ifrån vad tidigare forskning och 
dess beskrivningar för manligt och kvinnligt visat (Nikolajeva, 2004; Änggård, 2005). 

2.1.3 Tidigare forskning 

Forskningsfältet gällande barnlitteratur och dess användning i förskolan är relativt 
begränsat, framförallt nyare forskning. En av de studier som ändå genomförts inom 
ämnet är Odenbrings (2014) studie om vilka normer och värden som barnlitteraturen 
förmedlar. Denna studie undersökte hur förskolan och den jämställda familjen 
skildrades i Gunilla Woldes Emma-böcker, analyserade utifrån ett genusperspektiv. 
Det som framkom var att dessa populära barnböcker till stor del förmedlar 
traditionella könsnormer i sina beskrivningar av hemmet och förskolan. En liknande 
studie av Warnqvist (2012) har studerat Pija Lindenbaums böcker och analyserat 
dem inriktat på normkritik och genus. Det som framkom av studien var att dessa 
böcker leker med traditionella könsnormer och både ifrågasätter och ansluter sig till 
dem om vartannat. Detta skapar, enligt Warnqvist, en öppenhet och frihet för barnen 
att vara precis som de är, bortom kategoriseringar och normer, och att barn i dessa 
böcker ges flera olika möjligheter att identifiera sig. 
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Kåreland och Lindh-Munthers (2005b) forskning om skönlitteratur och genus i 
förskola och skola framhåller att pedagogers syn på könsnormer och genus kan skilja 
sig mycket åt. Detta visar sig i pedagogernas olika metoder för att synliggöra för 
barnen vilka normer och mönster som finns i samhället kopplat till kön. De flesta 
pedagoger menar att de inte är särskilt insatta i arbetet för att utmana könsnormer 
medans vissa ser det som viktigt att förmedla till barnen att det är okej att utmana 
och överskrida dessa. Deras forskning visar även att vi i barnlitteratur ofta hittar 
karaktärer som följer och inte utmanar de traditionella könsnormerna. Detta gäller 
speciellt bakgrundskaraktärer som ofta framställs könsstereotypt (Kåreland & Lindh-
Munther, 2005a). Pojkar framställs t.ex. som självständiga, konkurrensinriktade och 
utmanande medan flickor framställs beroende av nära relationer och intimitet, 
samarbetsinriktade och lyhörda (Kåreland, 2005).  

Enligt Svenska barnboksinstitutet (2017) gavs det år 2016 ut 785 bilderböcker. Av 
dessa fanns en flicka placerad i positionen huvudkaraktär i 118 av fallen och pojkar i 
124. Karaktärer ej specificerade med kön placerades i positionen huvudkaraktär i 34 
av fallen. I 28 fall placerades både en pojke och en flicka i positionen kollektiv 
huvudperson. Detta kan ställas i relation till Kåreland och Lindh-Munthers (2005a) 
mer än tio år gamla studie som visade att fler än dubbelt så många pojkar jämfört 
med flickor gestaltades i positionen huvudkaraktär.  

Simonssons (2004) studie om bilderbokens användning i förskolan är ytterligare en 
av de studier som genomförts inom området barnlitteratur i förskolan. Med denna 
studie undersöktes hur bilderböcker användes på förskolan och hur denna 
användning kunde spegla sig i barnens sociala och kulturella produktion samt hur 
barnen såg på såg själva och sin omvärld. Simonssons studie visar att barnen var 
aktiva mottagare av barnlitteraturen och att de använder den för att förstå både sina 
egna liv och världen som stort.  

Även Heggestad (2013) har studerat bilderböcker, specifikt hur svenska bilderböcker 
för barn utgivna mellan 1999 och 2013 ifrågasätter heteronormen i deras skildringar 
och beskrivningar av samlevnadsformer som går emot traditionella samlevnads- och 
familjekonstellationsnormer. Heggestad motiverar detta tidsintervall med att det 
främst är under de senaste dryga tio åren som ”queera” bilderböcker givits ut i 
Sverige. Med detta begrepp menas dels beskrivningar av karaktärerna som går emot 
traditionella genusnormer och dels beskrivningar av familjekonstellationer som kan 
sägas gå emot traditionella normer när minst en av föräldrarna lever med en person 
av samma kön. Denna studie visar att även om queera barnböcker har ökat under de 
senaste tio åren så beskrivs ämnet fortfarande med försiktighet.  

Swindler Boutte, m.fl. (2008) har studerat bokutbudet i amerikanska skolor vilket 
visade att barnlitteraturen som finns på förskolor och skolor sällan utvärderas eller 
uppdateras. Det är istället ofta så att lärarna och pedagogerna okritiskt utgår ifrån 
barnens favoritböcker när de väljer in barnlitteratur. Swindler Boutte, m.fl. menar att 
det dock inte behöver vara ett problem att välja in böcker utifrån barnens önskemål 
eller att välja in litterära klassiker, så länge böckerna läses och används med en 
normkritisk medvetenhet från pedagogernas sida. Om böckerna däremot inte 
granskas eller används okritiskt av pedagogerna riskerar möjliga stereotyper att möta 
barnen utan diskussion och dialog.  

Ytterligare studie av intresse är Dolks (2013) forskning om maktrelationen mellan 
barn och vuxna på förskolan som visar att det inom förskolan främst är två strategier 
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som används i genusarbetet. Den ena är att förskolan försöker arbeta utifrån en 
könsneutral strategi och arbetar för att undvika kategorisering, material som är 
könskodat och att de även försöker tänka på att inte använda ord som könar. Den 
andra strategin som många förskolor försöker använda sig av är den 
kompensatoriska där man använder sig av ett könskodat material, alltså ett material 
som traditionellt sett riktat sig till främst pojkar eller främst flickor, och erbjuder 
detta till det andra könet. Detta material blandas sedan samman och erbjuds till alla 
barn för att på så vis ge utrymme för könsöverskridanden. Detta bidrar till att barn 
kompenseras och får möta sådant som de riskerat att missa när dem uppfostrats i 
enlighet med de traditionella könsmönster som finns. Genom detta arbete 
uppmuntras t.ex. flickor att ta för sig och pojkar uppmuntras till att vara hjälpsamma. 
Dolk framhåller dock att förskolan som verksamhet ofta brister i arbetet för att 
motverka stereotypa könsnormer och att det istället sker en förstärkning av dessa 
normer vilket tyder på att en större medvetenhet kring hur förskolan ska arbeta 
normutvidgande skulle behövas.  

Dolks (2013) forskning framhåller även att förskolan bidrar till att skapa olika sätt att 
vara på, vissa som ses som mer önskvärda och vissa som ses som mer avvikande eller 
problematiska. Swindler Boutte, m.fl. (2008) forskning visar att barnens tankar om 
normer påverkas av hur de pedagogiska miljöerna på förskolan är konstruerade. I 
dessa pedagogiska miljöer finner vi även barnlitteraturen som även den kan beskrivas 
som en förmedlare av normer. Här förmedlas kunskap och kultur vidare och det blir 
därför betydande att se över vilka värden och normer det är som representeras och 
förmedlas. Om barnlitteraturen inte granskas eller inte används normkritiskt kan den 
riskera att sprida vidare stereotyper och attityder till barnen som de sedan bär med 
sig genom livet. 

Även Änggårds (2005) studie om barns berättelser i ord och bild ur ett 
genusperspektiv är av intresse. Här studerades både den sociala och kulturella 
dimensionen i förskolebarns skapande av sagoböcker. Det som framkom av studien 
var att både flickor och pojkar skapade berättelser som följde traditionella 
könsnormer för hur flickor och pojkar bör vara för att passa in. Flickornas sagor 
handlade om vardag och romantik medan pojkarnas sagor handlade om äventyr, 
actionhjältar och slagsmål. Det blev här tydligt att relationer var viktigt för flickorna 
och handling och äventyr för pojkarna. 

3 Metod 

I detta metodkapitel kommer vi att redogöra och motivera våra val av metoder för 
datainsamling och analys. Vi kommer även att presentera studiens urval samt 
förklara och förtydliga innebörden av de olika metoderna under olika underrubriker. 
Avslutningsvis redogör vi för studiens etiska överväganden och studiens pålitlighet 
och trovärdighet. 

3.1 Val av metod 

Med vår studie har vi valt att studera hur olika förskolor väljer in barnlitteratur och 
hur pedagogerna resonerar kring kön och genus i val av barnlitteratur. Vi valde även 
att studera hur flickor och pojkar representeras och skildras i barnlitteraturen på de 
studerade förskolorna genom att dels kartlägga fördelningen flickor/pojkar i den 
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studerade litteraturen samt att analysera ett fåtal böcker djupare med fokus på kön 
och genus. För att få svar på frågan hur barnlitteraturen väljs in till förskolorna valde 
vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi ville undersöka vilken 
litteratur som finns på förskolorna använde vi oss även av litteratursociologiska 
kartläggningar som sammanställdes i en tabell. Vi valde slutligen att använda oss av 
en text- och bildanalys för att djupare studera hur kön och genus gestaltas i några av 
de barnböcker som vi kartlagt på förskolorna. 

Anledningen till att vi valde att genomföra dessa tre olika delar i vår studie var att vi i 
likhet med Odenbring (2014) menar att det kan behövas olika metoder för att kunna 
studera kön och genus i barnlitteraturen. Hon menar att det är av intresse att studera 
fördelningen mellan flickor och pojkar i böckernas huvudkaraktärer för att lyfta fram 
vilket kön som får mest plats, men att detta även behöver kompletteras med djupare 
analyser av karaktärernas performativa genus. Detta för att studera om karaktärerna 
beter sig utifrån sina förväntade könsroller eller om de istället beter sig 
gränsöverskridande i sin könsroll. Som vi ser det är denna djupare analys viktig för 
att synliggöra den bild och norm som framkommer gällande hur flickor och pojkar 
bör vara och som kan komma att påverka barnens syn på könsnormer.  

För att genomföra vår studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi och 
en komparativ forskningsdesign. Detta innebär att vi med vår studie genomfört både 
litteratursociologiska kartläggningar samt intervjuundersökningar för att sedan 
jämföra dessa insamlade material mot varandra (Bryman, 2011). Vårt angreppssätt är 
abduktivt vilket innebär att vi sammanför tidigare forskning och teorier med vår 
insamlade empiri för att komma fram till studiens slutsats. 

3.1.1 Urval 

Vi valde att besöka fyra olika förskolor i en och samma kommun. Urvalet valdes 
genom att kontakta olika förskolechefer inom kommunen för att sedan välja ut de 
fyra som ville vara med och delta i studien. Av dessa fyra förskolor valdes sedan en 
avdelning på respektive förskola slumpmässigt ut. Av dessa avdelningar var två av 
dem avdelningar för små barn (1–3 år) och två för stora barn (3–5 år). Alla pedagoger 
vi intervjuade valdes antingen ut genom att vara ansvariga för kultur och litteratur 
eller ställde frivilligt upp som kunnig inom val av barnlitteratur. 

Eftersom vi ville samtala med den pedagog som var mest insatt i val av barnlitteratur 
var det detta som vi ville skulle styra valet av avdelning. Dock var detta svårt eftersom 
vi fick lov att anpassa oss utifrån pedagogernas önskan eller icke önskan om att delta 
i studien. Detta ledde till att vi slumpvis parades ihop med en pedagog och avdelning 
och att vi nödvändigtvis inte intervjuade den pedagog med mest ansvar och insyn i 
val av barnlitteraturen. Böckerna som vi kartlade avgränsade vi till en avdelnings 
utbud av barnlitteratur, vilket i tre fall av fyra betydde både böckerna på avdelningen 
samt förskolans egna bibliotek. På en av förskolorna fanns inget bibliotek i huset 
vilket resulterade i att enbart avdelningens böcker kartlades. 

Valet av böcker att analysera djupare grundade vi på pedagogernas svar om vilka 
böcker som varit mest populära på avdelningen den senaste månaden och som vi då 
tolkar att flest barn har mött och tagit del av.  

Vi valde att avgränsa vår studie till att endast beröra en avdelning per förskola samt 
att endast studera den barnlitteratur som utgivits under de senaste tio åren (2008–
2017). Detta då en studie av all barnlitteratur på respektive förskola skulle ha 
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utmynnat i ett allt för stort material för att hinna bearbeta under vår korta tid till 
förfogande. Forskning visar även att det är främst under det senaste decenniet som 
det framkommit ett större utbud av normkritisk barnlitteratur (Heggestad, 2013) 
vilket även det påverkade vårt urval. Denna avgränsning av vår studie kan dessvärre 
inte sägas representera förskolan i stort på ett representativt sätt men vi menar att 
studien ändå kan föra fram intressanta resultat och diskussioner som kan föra 
förskolans arbete framåt. 

3.2 Våra metoder 

Nedan följer en redogörelse över studiens olika metoder för insamling och tolkning 
av empiriskt material. Dessa är indelade i underrubrikerna Semistrukturerade 
intervjuer, Litteratursociologiska kartläggningar och Bild-och textanalys. 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att undersöka hur barnlitteraturen väljs ut och hur pedagogerna resonerar kring 
kön och genus i dessa val använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Dessa 
kännetecknas av att intervjuaren utgår från sin intervjuguide men att utrymme finns 
för följdfrågor om vissa svar är speciellt intressanta (Bryman, 2011). Våra frågor var 
av informativ form då vi sökte svar på hur rutinerna ser ut vid val av barnlitteratur 
(se bilaga 2). Detta passade vår studie då vi inte ville låsa oss vid enbart färdiga frågor 
och på så vis riskera att gå miste om värdefull information som inte våra frågor 
täckte. I efterhand kan det diskuteras om det hade varit givande att i förväg skickat ut 
vår intervjuguide för att på så sätt ge pedagogerna tid att tänka över sina svar vilket 
kunde ha gett oss mer utförligt material att analysera. Dock skulle detta ha riskerat 
att dölja de frågor som tydligt visade på “okunskap” eller “dålig koll” hos pedagogerna 
vilket hade varit en förlust i sig.  

Varje intervju genomfördes under 15–30 min med en pedagog på en av varje 
förskolas avdelningar. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på förskolan och inte 
i barngruppen. Vi använde oss som tidigare nämnt av en intervjuguide som 
fungerade som riktlinje för intervjun som även spelades in av oss.  

I ett av fallen fick vi intervjua en pedagog som inte var insatt i syftet med vår studie 
och inte heller särskilt insatt i val av barnlitteratur på förskolan. Detta påverkade vår 
intervju på så sätt att hon inte kunde svara utförligt på några av våra frågor. De svar 
vi ändå fick med oss har vi dock kunnat tolka och sammanställa till ett resultat utan 
att utgå ifrån våra egna antaganden och värderingar. Efter varje genomförd intervju 
transkriberades inspelningarna för att sedan analyseras mot varandra och jämföras 
mot våra kartläggningar av barnlitteraturen på avdelningarna. Detta för att se 
samband mellan informanternas utsagor och vad vi själva kunde se under våra 
litteratursociologiska kartläggningar av böckerna. Dessa kartläggningar genomfördes 
i samband med varje intervju på de olika förskolorna.  

Under en av intervjuerna satt vi med en pedagog i ett lyhört rum där barn, pedagoger 
och föräldrar befann sig utanför. Detta skapade en viss distraktion hos pedagogen 
vilket hon själv tog upp, men vi bedömde att detta inte påverkade hennes svar på våra 
frågor. Resterande intervjuer genomfördes utan några störande händelser. 
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3.2.2 Litteratursociologiska kartläggningar 

Valet av litteratursociologiska kartläggningar grundades i att vi ville undersöka hur 
ofta flickor jämfört med pojkar representeras i barnlitteraturen på förskolan. Inom 
litteratursociologin studeras samspelet mellan samhälle och litteratur för att på så vis 
synliggöra samhällsstrukturer (Furuland, 2002). För denna studie har detta betytt att 
vi studerar hur könsnormer och strukturer framträder i barnlitteraturen. Denna 
metod innebar att vi på förskolornas avdelningar sorterade ut alla böcker publicerade 
mellan 2008 och 2017 för att därefter räkna samman hur många av böckerna som 
hade flickor respektive pojkar som huvudkaraktärer och bikaraktärer. Vi har här 
utgått ifrån bokens utgivningsår. Detta resulterade i en sammanställning per 
studerad förskola i form av en tabell.  

För att utgå från samma kriterier i alla våra kartläggningar valde vi att enbart studera 
böckernas texter för att könsbestämma karaktärerna, och därmed att inte fokusera på 
böckernas illustrationer av karaktärerna. Vi valde denna utgångspunkt eftersom vi 
ser det som problematiskt att anta en karaktärs kön med hjälp av dess utseende då 
detta felaktigt kan få oss att könsbestämma utifrån traditionella och stereotypa 
normer gällande hur flickor respektive pojkar ser ut. Genom att enbart fokusera på 
textens, och därmed författarens, beskrivningar av karaktärerna i texten anser vi att 
vi ger karaktärerna en mer rättvis bedömning av dess könstillhörighet. 

För att synliggöra vem som var huvudkaraktär i en bok valde vi att följa Nikolajevas 
(2000) definition som innebär att vi tittade på vem som fick mest utrymme i boken 
och som styrde handlingen. Vi vägde även in namn på boken som kunde ge oss en 
inblick i vem boken fokuserade mest på. I vissa fall fanns ingen karaktär som ensam 
fick störst fokus utan istället fick två eller flera personer lika mycket utrymme och var 
lika betydande för handlingen. Dessa kallas enligt Nikolajeva (2000) för kollektiva 
huvudpersoner. Vi har i böcker med kollektiva huvudpersoner valt att räkna 
karaktärerna som enskilda huvudkaraktärer då vi ville identifiera hur många flickor 
respektive pojkar som sattes i denna position och därmed fick störst utrymme i 
bokens handling.  

I många av de studerade böckerna fanns ett flertal bikaraktärer representerade. Vi 
har dock valt att enbart studera de centrala bikaraktärerna som vi menar är de 
bikaraktärer som på ett eller annat sätt för handlingen framåt. Vi studerade alltså inte 
bikaraktärer som enbart framkom i bokens bilder eller bikaraktärer som enbart 
benämndes i tredje person utan att genomföra några egna handlingar, så kallade 
perifera bikaraktärer (se Nikolajeva, 2004).  

Nikolajeva (2004) menar att de karaktärer som vi möter i barnlitteraturen i form av 
förmänskligade och talande djur och föremål alltid bör ses som barn i förklädnad. 
Denna tolkning har vi valt att använda oss av när studerat böckernas karaktärer.  

3.2.3 Bild- och textanalys 

Som en sista del i denna studie valde vi att göra en bild- och textanalys med ett 
genusperspektiv av ett fåtal av de barnböcker som vi studerat på förskolorna. Vi har 
dock här valt att inte avgränsa oss till barnlitteratur utgiven de senaste tio åren utan 
att här istället se till helheten i förskolornas bokbestånd. Detta för att inte riskera att 
välja bort en analys av en populär barnbok enbart för att den gavs ut innan 2008. Det 
viktigaste för oss har trots allt varit att analysera de mest lästa och mest populära 
böckerna på respektive förskola. För att komma fram till vilka böcker som var mest 
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populära på respektive förskoleavdelning frågade vi de intervjuade pedagogerna om 
detta. Dessa böcker analyserades enbart utifrån hur kön och genus gestaltas och 
därmed har andra aspekter som t.ex. klass och etnicitet förblivit obeaktade. Vi är 
medvetna om att det finnas ett samband mellan många olika aspekter för att förklara 
något så specifikt som skapandet av kön och genus men vi anser ändå att denna typ 
av analys kan föra fram intressanta slutsatser.  

De populäraste böckerna analyserades genom att granska hur böckerna skildrar 
flickor och pojkar både utifrån text och bild. Denna process skiljer sig alltså ifrån våra 
litteratursociologiska kartläggningar eftersom vi här studerade text och bild i ett 
samspel. Vi valde att göra detta då vi menar att det inom barnlitteraturen är vanligt 
att text och bild kompletterar varandra och att delar av karaktärernas beskrivningar 
gällande framförallt performativt genus kan komma att missas om den ena eller 
andra utesluts. T.ex. behöver vi analysera både text och bild för att få syn på om en 
karaktär som beskrivs som flicka med normbrytande beteende och egenskaper i 
texten ändå gestaltas av bilderna i kläder som kan ses följa de traditionella 
könsnormerna. Till detta använde vi oss av ett schema för flickighet och pojkighet för 
att på så vis synliggöra hur kön och genus gestaltas i barnlitteraturen vi granskat. 
Detta schema redogör vi för nedan.  

Schema för flickighet och pojkighet 

För att analysera karaktärernas könstillhörighet utifrån det normkritiska perspektivet 
valde vi att använda oss av ett schema för flickighet och pojkighet som sedan 
resulterade i en tabell över könsstereotypa respektive normbrytande beteenden hos 
karaktärerna. Detta schema skapades med hjälp av tidigare forskning (Nikolajeva, 
2004; Änggård, 2005; Kåreland, 2005) och dessa forskares användning av 
karaktäristiska egenskaper gällande kön och genus för att synliggöra könsstereotypa 
mönster i barnlitteraturen. Denna metod användes även under vår tidigare 
pilotstudie inom samma ämne (Burström & Pihl, 2017) men har till denna studie 
modifierats och uppdaterats. Det vi upptäckte under vår pilotstudie var att det är 
svårt att enbart med en kvantitativ metod, som genom en sammanställning i tabell, 
komma fram till rättvisa slutsatser om en bok förmedlar könsstereotypa beteenden 
eller ej. Många karaktärer kunde t.ex. uppvisa både kvinnliga och manliga beteenden 
och blev därmed svåra att placera i ett fack, vilket heller inte är syftet med en studie 
som denna. Utifrån denna tabell valde vi att genomföra djupare analyser där vi kunde 
analysera karaktärernas olika beteenden på ett mer kvalitativt och rättvist sätt och på 
så vis studera vilken bild av flickor och pojkar som framställs i barnlitteratur på de 
studerade förskolorna. 

Det schemat vi använde oss av bygger som sagt på karaktäristiska könsegenskaper 
som tidigare forskning framhållit (Nikolaveja, 2004; Änggård, 2005; Kåreland, 
2005). Vi sammanställde dessa egenskaper i ett schema som vi sedan använde för att 
kartlägga hur ofta en karaktär av manligt kön betedde sig traditionellt manligt, hur 
ofta en karaktär av kvinnligt kön betedde sig traditionellt kvinnligt samt hur ofta 
karaktärerna beskrevs med egenskaper som traditionellt sett tillskrivits det motsatta 
könet och som därmed kan ses som könsöverskridande. Nedan redovisas de 
karaktäristiska könsegenskaperna i Tabell 3.1. 

Kvinnligt Manligt 

Romantisk Äventyrlig 
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Tabell 3.1. Tabell över karaktäristiska könsegenskaper. 

3.3 Etiska överväganden 

Vi har med denna studie beaktat Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer. Vi har 
uppfyllt konfidentialitetskravet genom att avidentifiera förskolorna och 
informanternas identitet. Vi har informerat de berörda förskolecheferna och 
informanterna om hur vi uppfyller informationskravet och samtyckeskravet. Detta 
genom att informera om deras rätt att avsluta sin medverkan när de vill samt 
informera om vilka förväntningar vi har på dem som deltagare. I denna studie 
betyder detta att vi genomfört en kortare intervju med varje informant och även 
kartlagt avdelningens utbud av barnlitteratur. Vårt insamlade material kommer efter 
studien att raderas för att inte risker att detta hamnar i fel händer. 

All information om detta lämnades ut i ett missivbrev till förskolechefer och 
informanter. Detta missivbrev finns bifogat som bilaga 1. 

3.4 Pålitlighet och trovärdighet 

Vi valde att genomföra studiens alla tre delar (intervjuer, litteratursociologiska 
kartläggningar och bild- och textanalys av barnlitteratur) tillsammans för att på så vis 
kunna diskutera och reflektera över vårt empiriska material i stunden, men också för 
att undvika olikheter i våra tolkningar av materialet. Vi har också försökt hålla 
resultatet värderingsfritt genom att inte låta våra egna fördomar och värderingar 
påverka studiens resultat, istället har vi utgått från tidigare forskning i tolkning av 
vårt empiriska material.  

Då studien genomfördes på fyra olika förskolor, en avdelning på respektive förskola, 
så går det inte att säga med säkerhet att liknande resultat skulle framkomma om en 

Lyhörd Hjältemodig 

Anpasslighet Utmanande 

Vacker Stark 

Aggressionshämmande Våldsam/aggressiv 

Emotionell Känslokall 

Lydig Tävlande 

Självuppoffrande Girig 

Omtänksam Skyddande 

Beroende Självständig 

Sårbar Analyserande 

Passiv Aktiv 

Kvalitativt tänkande Kvantitativt tänkande 

Intuitiv Rationell 
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annan förskoleavdelning eller förskola skulle studeras. Det är upp till varje förskola 
att själva avgöra vilken barnlitteratur som väljs in samt hur den används. Dock har 
denna studie, enligt oss, ändå en förskolepedagogisk relevans då den kan öka 
medvetenheten hos pedagoger kring val av normkritiska böcker gällande kön och 
genus samt hur böckerna påverkar barnen.  

4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att redovisa studiens resultat under tre olika underrubriker: 
Resultat av intervjuer, Resultat av kartläggningar samt Barnboksanalyser. Dessa 
resultat analyseras först var för sig mot tidigare forskning samt även mot varandra i 
ett sammanfattande avsnitt. 

4.1 Resultat av intervjuer 

Nedan redovisas resultat för varje intervju på respektive förskola, uppdelat i 
underrubrikerna Havets förskola, Förskolan Björnen, Förskolan Savannen samt 
Skogsbrynets förskola. Vi har avidentifierat alla förskolor och informanter och 
använt oss av fingerade namn på både förskolorna och de intervjuade pedagogerna. 

4.1.1 Havets förskola 

På Havets förskola har de ingen specifik person som ansvarar för val av 
barnlitteratur. De böcker som finns på avdelningen beskrivs av den intervjuade 
pedagogen Hanna som mestadels gamla böcker som har blivit kvar från förr, men 
många av dessa har de börjat rensa ut och kasta. Även böcker som inte känns 
passande för barngruppen har slängts. Nyare böcker köps enligt Hanna in främst av 
förskolechefen. Dessa böcker kommer i form av ett bokpaket cirka en gång om året. 
Hon berättar att förskolechefen försöker tänka normkritiskt i dessa val för att vidga 
utbudet av barnlitteratur på förskolan. Hanna berättar att även personalen på 
avdelningen försöker prata om och vara öppna för normkritik i val av barnlitteratur 
samt även vid bokläsning. Då försöker de att använda redan existerande böcker och 
t.ex. byta ut karaktärernas kön för att vidga könsnormerna. 

Eftersom denna avdelning är en småbarnsavdelning har det inte känts självklart för 
pedagogerna att ta med barnen för att åka till stadsbiblioteket eller närliggande 
skolbibliotek, menar Hanna. Hon berättar att det var lättare att genomföra en sådan 
utflykt när hon arbetade med äldre barn, men att pedagogerna på avdelningen 
tillsammans med en bibliotekarie försöker komma fram till någon alternativ lösning 
så att barnen ändå får ta del av nya böcker. Detta samarbete med bibliotekarien 
menar Hanna fungerar på så sätt att de bollar idéer med varandra och att 
bibliotekarien tack vare detta har planerat att välja ut boklådor som förskolan ska få 
ta del av. Dessa boklådor kommer även att fungera som ett minibibliotek där barnen 
och deras föräldrar kan låna hem böcker från förskolan. Detta läsprojekt kommer att 
fortgå under en månads tid. 

Hanna berättar att det just nu pågår en inventering av barnlitteraturen på förskolan 
där olika kategorier ska kartläggas och här utgår de från en checklista utgiven av 
OLIKA förlag som kommunen har skickat ut. På denna checklista finns olika 
kategorier att ta ställning till som t.ex. familj, sexuell läggning och vänskap, och kön 
och könsöverskridande identitet och uttryck. Med denna som hjälp kan de enligt 
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Hanna synliggöra bland annat hur utbudet av barnlitteratur speglar kön och genus. 
Hon menar att detta är ett stort arbete som tar mycket tid men att detta arbete i alla 
fall är påbörjat på förskolan. 

Hanna berättar att avdelningen inte byter ut sina böcker särskilt ofta då de har 
nästan hela sitt bokbestånd framme och få böcker att byta med. Det finns ett litet 
förråd dit pedagogerna kan gå och byta böcker, men avdelningarna har varit dåliga på 
att lämna tillbaka böcker så det finns enligt Hanna inte så många böcker att välja på 
där. Hon berättar också att de ibland byter böcker mellan avdelningarna utifrån 
barnens önskemål, men detta sker mest spontant. Det finns enligt henne alltså ingen 
större kontinuitet i byte och variation av avdelningens böcker. 

4.1.2 Förskolan Björnen 

På förskolan Björnen intervjuade vi pedagogen Bodil som berättade att det finns ett 
gemensamt bibliotek för de äldre barnen på förskolan och att det här väljs in böcker 
av förskolans kulturombud i samverkan med en bibliotekarie på stadsbiblioteket. 
Med kulturombud menas på denna förskola en person som ansvarar för att 
kontinuerligt se över och uppdatera barnlitteraturen på förskolan. På denna 
förskoleavdelning berättar Bodil att de äldre barnen tillsammans med pedagogerna 
går till stadsbiblioteket och lånar böcker och här får barnens egna intressen styra 
mycket. Hon tar även upp att pedagogerna vid dessa tillfällen även väljer ut böcker 
som passar aktuella teman på förskolan samt försöker välja böcker på olika språk. 
Kulturombudet har tillsammans med biblioteket även valt ut böcker till ett läsprojekt 
i form av boklådor. Från dessa lådor har barn och föräldrar fått låna hem böcker att 
läsa tillsammans. Detta projekt varade under en månads tid och är nu avslutat. Bodil 
berättar att i detta val har de försökt tänka på att välja böcker på t.ex. olika språk och 
för olika åldrar för att på så sätt passa alla barn.  

Bodil berättar även att det finns ett speciellt bokskåp på förskolan som pedagogerna 
kan hämta böcker i. Där finns böcker som berör speciella ämnen eller situationer och 
som används när barnen kan behöva stöttning i t.ex. en bortgång, skilsmässa, en ny 
familjekonstellation eller för identitetsutveckling. Dessa böcker finns inte tillgängliga 
för barnen själva, dels för att böckerna inte ska gå sönder och dels för att böckerna 
ska användas mer medvetet i samtal med barnen. Bodil framhåller att i val av dessa 
böcker försöker de utgå från en normkritisk checklista utgiven av OLIKA förlag och 
som de fått från biblioteket. Den används enligt henne för att motverka att det ska bli 
en stereotyp bild av hur flickor och pojkar är och hon hoppas att detta är något som 
alla har med sig i bakhuvudet när de både lånar och köper in böcker.  

Böckerna på avdelningen skulle behöva bytas ut oftare medger Bodil. Eftersom 
många böcker kommer från biblioteket och behöver lämnas tillbaka efter en månad 
brukar det vara ungefär så ofta som böckerna byts ut. Hon medger att det dock kan 
bli längre tid mellan bytena beroende på hur mycket tid de har på avdelningen 
eftersom de behöver gå iväg till stadsbiblioteket. För böckerna i det gemensamma 
biblioteket berättar Bodil att det finns en rutin för utbyte av böcker där 
stadsbiblioteket hör av sig och meddelar att nya böcker planeras att skickas ut och att 
de gamla ska skickas tillbaka i medföljande lådor. 
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4.1.3 Förskolan Savannen 

På förskolan Savannen fick vi tala med pedagogen Siv som är kulturombud på 
förskolan. Det blev dock tydligt under intervjuns gång att det inte är hon som 
ansvarar för val av barnlitteratur och att hon själv inte vet vem som ansvarar för 
detta. Hon framhåller dock att förskollärarna i huset samtalar om vilka böcker som 
kan behövas och rådgör även med resterande personal för att få in deras åsikter, men 
att det är förskollärarna som har lite mer ansvar i bokvalen. Siv berättar att de på 
denna förskola går med barnen till den närliggande skolans bibliotek där barnen får 
vara delaktiga i att bestämma vilka böcker som ska lånas. Hon berättar att resterande 
böcker som finns på förskoleavdelningen kom in i form av bokpaket från kommunen 
när förskolan flyttade in i en nyare lokal för ett år sedan. Enligt Siv kommer 
förmodligen ett nytt bokpaket även detta år med nya böcker från kommunen.  

Siv berättar att det finns en medvetenhet i val av böcker till avdelningen för att de på 
så sätt ska passa alla barn. Hon menar att pedagogerna t.ex. försöker se vad som 
förmedlas i böckerna gällande kön och genus.  

Siv berättar att det inte finns någon rutin på hur ofta böckerna byts ut men att 
avdelningen köper in nya ibland. Då försöker de enligt henne tänka på vilka böcker 
det är de behöver just nu. 

4.1.4 Skogsbrynets förskola 

På Skogsbrynets förskola intervjuade vi förskolans kulturombud Saga som även har 
huvudansvaret för val av ny barnlitteratur. Deras utbud av barnlitteratur består enligt 
henne mestadels av gamla böcker men en rensning har skett där t.ex. trasiga böcker 
kastats. När nya böcker ska väljas in berättar Saga att personalen på förskolan 
tillsammans samtalar om vilka böcker som ska beställas och varför, vilka normer som 
speglas och hur detta passar ihop med värdegrunden. Dessa samtal resulterar sedan i 
en lista på böcker som önskas tas in, antingen köpas in eller lånas. Denna lista går 
sedan Saga igenom tillsammans med en bibliotekarie på stadsbiblioteket. Hon 
berättar även att de fick böcker med ett normkritiskt perspektiv från stadsbiblioteket 
att behålla när förskolans nya bibliotek skulle invigas. Hon berättar också att det 
ibland även inkommer tips från föräldrar om ämnen eller vinklingar som kan vara 
värdefulla att ta upp och då vägs även detta in i valet av böcker. Saga berättar att det 
även finns ett skåp med böcker som de använder för att variera utbudet i förskolans 
bibliotek med.  

Saga berättar avslutningsvis att ett månadslångt läsprojekt anordnat tillsammans 
med stadsbiblioteket precis har avslutats där syftet var att uppmuntra barnen att läsa 
mer hemma med sina föräldrar. Till detta projekt fanns en boklåda på avdelningen 
där barn och föräldrar fick låna hem böcker från.  

4.1.5 Analys av intervjuer 

Det som framkom genom våra intervjuer var att Skogsbrynet, Savannen och Havet 
alla tre diskuterade val av barnlitteratur i sitt respektive arbetslag men att 
huvudansvaret för att välja in ny barnlitteratur låg på en eller flera specifika personer. 
På Skogsbrynet ansvarade kulturombudet för detta, vilket även var fallet på förskolan 
Björnen. Där skedde detta val dock av kulturombudet själv och inte i nån diskussion 
med resterande arbetslag. På Savannen hade kulturombudet inget ansvar i val av 
barnlitteratur utan här beslutade förskollärarna på huset tillsammans över detta. 
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Liknande var det på Havet där kulturombudet inte heller var ansvarig i frågan. Här 
hade förskolechefen huvudansvar för val av ny barnlitteratur.   

Ett samarbete i val av barnlitteratur fanns mellan kulturombudet och en bibliotekarie 
på stadsbiblioteket på både Skogsbrynet och Björnen. Detta samarbete bestod på 
båda förskolorna av samtal och stöttning i val av ny barnlitteratur för att på så sätt 
välja in böcker som ska passa alla barn, i alla åldrar, på olika språk, och som alla kan 
känna igen sig i. 

På de studerade förskolorna framkom det att Havet arbetade för att skapa en 
öppenhet för normkritik genom att samtala om detta i arbetslaget. Här arbetade de 
även för att utmana könsnormerna när de läste med barnen. Detta genom att byta 
namn och pronomen på karaktärerna och på så vis utvidga könsnormerna. På 
Förskolan Björnen framkom att de arbetade normkritiskt särskilt med utvalda böcker 
för att utvidga normer och stötta barn som genomgår en förändring i livet, som t.ex. 
en identitetsutveckling. Detta skulle kunna betyda att ett barn som inte följer 
traditionella könsnormer får stöttning av pedagogerna med hjälp av specifik 
barnlitteratur som tar upp karaktärer i en liknande situation. Även Savannen 
framhöll att de försökte arbeta normkritiskt genom att granska sin barnlitteratur men 
det var oklart huruvida detta arbete skedde kontinuerligt eller ej då vi inte fick några 
konkreta exempel på hur detta gick till. Eftersom vi inte genomfört observationer av 
pedagogernas arbetssätt kan vi inte vara helt säkra på att allt som framkommer under 
intervjuerna stämmer överens med det verkliga arbetet eller till hur stor del. I våra 
intervjuer medgav dock pedagogerna att det fanns ett normkritiskt tänkande av olika 
grad för att undvika skapandet av stereotypa normer. Detta resultat kan jämföras 
med Kåreland och Lindh-Munthers (2005b) studie som visade att det kan vara stora 
skillnader i pedagogers syn på, och arbete med, könsnormer och genus i förskolan. 

Gemensamt för två av förskolorna var användningen av en normkritisk checklista. På 
Havet användes den i kartläggning av existerande barnlitteratur på avdelningen. 
Björnen använde sig av denna checklista främst för att skapa en medvetenhet hos 
pedagoger gällande normkritik i val av barnlitteratur vilket Kåreland och Lindh-
Munthers (2005a) forskning visar är viktigt för att inte riskera att stereotypa 
könsnormer förmedlas till barnen. Detta kan även kopplas till Swindler Bouttes, m.fl. 
(2008) amerikanska studie som visade att barnlitteraturen sällan uppdaterades eller 
granskades. Denna skillnad i resultat är intressant då den visar på att förskolan kan 
vara på väg i rätt riktning gällande att granska sin barnlitteratur och se den som en 
viktig del i det normkritiska arbetet. Skillnaden i resultat kan dock även bero på att 
Swindler Boutte, m.fl. studie inte genomfördes i Sverige samt att den genomfördes 
för nästan tio år sedan. 

På förskolorna Björnen och Savannen fick barnen vara delaktiga i val av 
barnlitteratur när dem besökte närliggande bibliotek. Genom detta menade 
pedagogerna att barnens egna önskemål fick komma fram och påverka valen. Att utgå 
ifrån barnens önskemål vid val av barnlitteratur på detta sätt är betydelsefullt för att 
göra barnen delaktiga i sin vistelse på förskolan. Swindler Boutte, m.fl. (2008) 
forskning visar dock att det kan vara problematiskt att enbart låta barnen välja 
böcker om pedagogerna inte använder sig av ett normkritiskt arbetssätt när böckerna 
sedan ska användas. På Björnen blev det dock tydligt att pedagogerna försöker tänka 
normkritiskt i dessa situationer genom att även välja in böcker som utvidgar normer, 
t.ex. böcker på olika språk.  
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Inte på någon av de studerade förskolorna berättade pedagogerna om att de använde 
ett arbetssätt inspirerat av den kompensatoriska teorin som kort innebär att flickor 
erbjuds material som traditionellt används av pojkar, och vice versa. Inte heller 
framkom det någon tydlig koppling till en könsneutral teori där pedagogerna 
undviker könskodade material och ord. Dolks (2013) forskning visar dock att 
förskolan som verksamhet ofta väljer någon av dessa teorier för att arbeta 
genuspedagogiskt, men detta blev alltså inte synligt i vår studie. Då vi i våra 
intervjuer aldrig frågade pedagogerna specifikt om användning av dessa teorier i 
verksamheten kan inga större slutsatser dras av detta utan vi kan endast reflektera 
hypotetiskt. Kan det vara så att barnlitteraturen på förskolan lätt glöms bort i 
genusarbetet på förskolan? Det finns en möjlighet att ett genuspedagogiskt arbete 
genomförs inom andra områden än barnlitteraturen på de studerade förskolorna men 
att detta inte blivit synligt för denna studie. 

Ett samarbete i val av barnlitteratur fanns mellan kulturombudet och en bibliotekarie 
på stadsbiblioteket på två av de studerade förskolorna. Detta samarbete bestod på 
båda förskolorna av samtal och stöttning i val av ny barnlitteratur för att på så sätt 
välja in böcker som ska passa alla barn, i alla åldrar, på olika språk, och som alla kan 
känna igen sig i. På tre av de studerade förskolorna framkom även ett samarbete med 
stadsbiblioteket i form av ett läsprojekt för att uppmuntra barn och föräldrar att läsa 
mer tillsammans hemma. På Björnen och Skogsbrynet är projektet precis avslutat och 
på Havet är projektet i uppstartsfasen. Detta kan kopplas till Swindler Boutte, m.fl. 
(2008) och Simonssons (2004) studier som visar att barn påverkas av den 
barnlitteratur de får ta del av och att litteraturen kan fungera identitetsbildande. Det 
läsprojekt som beskrivits på våra studerade förskolor skulle kunna ses som positivt 
för barnen då de i detta projekt förhoppningsvis får möta en stor mängd 
barnlitteratur och därmed får möjlighet att känna igen sig i berättelserna och se vilka 
möjligheter de har att utvecklas.  

4.2 Resultat av kartläggning 

På varje studerad förskoleavdelning kartlade vi även avdelningens utbud av 
barnlitteratur, utgiven 2008–2017. Antalet studerade böcker totalt på alla fyra 
studerade förskolor var 150 stycken. Antalet böcker per förskola varierade och 
redovisas i tabell 4.1. 
 

Förskola Antal böcker (2008–2017) 

Havets förskola 45 

Förskolan Björnen 42 

Förskolan Savannen 36 

Skogsbrynets förskola 27 

Tabell 4.1. Tabell över antal kartlagda böcker utgivna 2008–2017 på respektive förskola. 

Vi har sedan sammanställt fyra tabeller som visar fördelningen mellan flickor, pojkar 
och okönade huvudkaraktärer respektive bikaraktärer i den studerade 
barnlitteraturen på varje förskola. Vi har för varje bok vi kartlagt räknat samman alla 
huvudkaraktärerna för sig och alla bikaraktärerna för sig. Det kan alltså vara flera 
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huvudkaraktärer respektive bikaraktärer i en och samma bok. Detta redovisas i 
tabellerna nedan. 

Havets förskola 

 Flickor 
(antal/procent) 

Pojkar 
(antal/procent) 

Okönade 
(antal/procent) 

Huvudkaraktär 34 (31,8%) 21 (19,7%) 52 (48,6%) 

Bikaraktär 95 (45,2%) 100 (47,6%) 15 (7,1%) 

Tabell 4.2. Tabell över flickor, pojkar och okönade karaktärer redovisat i antal och procent. 

Detta resultat visar att på Havets förskola representerades flickor i positionen 
huvudkaraktär 34 gånger. Pojkar representerades 21 gånger i samma position och 
okönade karaktärer 52 gånger. 

Gällande bikaraktärer fanns det 95 st. flickor representerade i denna position och 100 
st. pojkar. Okönade bikaraktärer representerades här 15 gånger. 

Förskolan Björnen 

 Flickor 
(antal/procent) 

Pojkar 
(antal/procent) 

Okönade 
(antal/procent) 

Huvudkaraktär 32 (34,0%) 52 (55,3%) 10 (10,6%) 

Bikaraktär 49 (42,6%) 50 (43,5%) 16 (13,9%) 

Tabell 4.3. Tabell över flickor, pojkar och okönade karaktärer redovisat i antal och procent. 

Som tabellen visar så representerades flickor 32 gånger i positionen huvudkaraktär i 
de studerade böckerna på förskolan Björnen. I jämförelse representerades pojkar 52 
gånger och okönade huvudkaraktärer representerades 10 gånger.  

Av böckernas bikaraktärer var 49 st. flickor och 50 st. pojkar. Okönade bikaraktärer 
representerades 16 gånger.  

Förskolan Savannen 

 Flickor 
(antal/procent) 

Pojkar 
(antal/procent) 

Okönade 
(antal/procent) 

Huvudkaraktär 44 (33,1%) 56 (42,1%) 33 (24,8%) 

Bikaraktär 67 (49,3%) 55 (40,4%) 14 (10,3%) 

Tabell 4.4. Tabell över flickor, pojkar och okönade karaktärer redovisat i antal och procent. 

På förskolan Savannen representerades flickor som huvudkaraktär 44 gånger i de 
studerade böckerna. Pojkarna representerades här 56 gånger och okönade 
huvudkaraktärer 33 gånger.  

För bikaraktärernas del så var 67 st. flickor och 55 st. pojkar. Bikaraktärer som 
ansågs okönade var 14 st. 



 19 

Skogsbrynets förskola 

 Flickor 
(antal/procent) 

Pojkar 
(antal/procent) 

Okönade 
(antal/procent) 

Huvudkaraktär 5 (8,6%) 12 (20,7%) 41 (70,7%) 

Bikaraktär 22 (26,8%) 36 (43,9%) 24 (29,3%) 

Tabell 4.5. Tabell över flickor, pojkar och okönade karaktärer redovisat i antal och procent. 

Av de studerade böckerna på Skogsbrynets förskola representerades flickor i 
positionen huvudkaraktär 5 gånger. Pojkar representerades i jämförelse 12 gånger. 
Huvudkaraktärer som framstod som okönade representerades 41 gånger.  

Gällande bikaraktärerna var 22 st. flickor och 36 st. pojkar. Okönade bikaraktärer 
förekom här 24 gånger. 

4.2.1 Analys av kartläggning 

Tabellerna ovan visar att på tre av de studerade förskolorna var det fler pojkar än 
flickor i positionen huvudkaraktär. På en av förskolorna var det tvärtom fler flickor 
än pojkar i denna position. Gällande antalet okönade huvudkaraktärer så var det på 
två av förskolorna fler okönade huvudkaraktärer representerade än flickor och pojkar 
i samma position. 

Tabellerna visar också att på en av förskolorna var flickor oftare än pojkar 
representerad i positionen bikaraktär. På resterande tre förskolor var pojkarna 
representerade flest gånger i denna position. De okönade bikaraktärerna 
representerades på alla fyra förskolor minst av de tre kategorierna. 

Sammanlagt fanns det i de studerade böckerna på alla fyra förskolor totalt 392 
huvudkaraktärer och 543 bikaraktärer. I tabellerna nedan redovisas fördelningen 
flickor, pojkar och okönade karaktärer i antal och i procent. 
 

Huvudkaraktär Antal Procent 

Flickor 115 29,3 

Pojkar 141 36,0 

Okönade 136 34,7 

 

 

Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan arbeta för att flickor och pojkar får lika 
mycket inflytande och utrymme i verksamheten (Skolverket, 2016). Vi tänker här att 
detta även inkluderar barnlitteraturen på förskolan vilket då skulle innebära att 
barnen erbjuds böcker där flickor och pojkar förekommer som huvudkaraktär lika 
ofta. Dock visar vårt resultat, som vi kan se i tabell 4.6 och tabell 4.7, att pojkar är 
mest representerade både som huvudkaraktär och som bikaraktär samt att skillnaden 
mellan flickor och pojkar i kategorin huvudkaraktär är större än i kategorin 
bikaraktär. Detta kan jämföras med Svenska barnboksinstitutets (2017) statistik över 

Bikaraktär Antal Procent 

Flickor 233 42,9 

Pojkar 241 44,4 

Okönade 69 12,7 

Tabell 4.7. Tabell över flickor, pojkar och okönade i 
positionen bikaraktär. 

 

Tabell 4.6. Tabell över flickor, pojkar och okönade 
i positionen huvudkaraktär. 
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utgivna böcker 2016 som visar att flickor även här är mindre representerade än 
pojkar i positionen huvudkaraktär i bilderböcker. 

Okönade huvudkaraktärer representerades nästintill lika ofta som pojkar. Minst 
gånger representerades flickor i denna position. Vår analys av detta är att författare 
av barnlitteratur möjligtvis väljer en pojke eller en okönad huvudkaraktär för att de 
tänker sig nå ut till så många barn som möjligt. Detta kan kopplas till Kåreland och 
Lindh-Munthers (2005a) forskning som framhåller att flickor förutom till sitt eget 
kön även kan identifiera sig med pojkar och okönade karaktärer, men att pojkar 
däremot har svårt att identifiera sig med flickor. Detta förklaras av att det manliga 
könet har högre status i samhället och att pojkar därmed skulle behöva röra sig nedåt 
i hierarkin för att identifiera sig med en flicka. Att identifiera sig och bete sig 
traditionellt “pojkigt” som flicka ses oftare som positivt. Kåreland och Lindh-
Munther framhåller dock att barns intresse för en bok till största delen grundar sig i 
om huvudkaraktärens kön överensstämmer med barnets eget, vilken kan tyda på att 
fler böcker med en flicka som huvudkaraktär skulle behöva införas på de studerade 
förskolorna. 

4.3 Barnboksanalyser 

De böcker som vi har analyserat är Grodan är sjuk (2016) av Max Velthuijs, En 
kompisbok för de yngsta: Säg stopp (2016) av Linda Palm, De mäktiga fem: 
Skruven möter Hjulet (2015) av Mattias Blomfeldt och Therese Karlsson samt Julia 
sätter sig (2016) av Eva Eriksson och Lisa Moroni.  

4.3.1 Grodan är sjuk 

Grodan är sjuk (2016) är skriven av den holländske författaren Max Velthuijs och är 
utgiven av Berghs förlag. Boken är en bilderbok för barn i åldrarna 0–3 år och är en 
del av serien om Grodan och vännerna.  

Berättelsen handlar om Grodan som har blivit sjuk och som blir omhändertagen av 
sina vänner Nallen, Ankan, Grisen, Råttan och Haren. Berättelsens huvudkaraktär är 
Grodan och de centrala bikaraktärerna är de resterande vännerna. Velthuijs beskriver 
Grodans och hans vänners liv under två dagar och som till stor del består av att 
muntra upp Grodan och få honom att må bättre. En efter en dyker vännerna upp med 
allt från blommor till soppa men inget tycks hjälpa. När Haren kommer springande 
med en bok som ska pigga upp Grodan snubblar hen på en sten och bryter benet. 
Ankan, Råttan och Grisen hjälper hen hem för att vila upp sig. Nästa dag mår Grodan 
bra igen och det blir nu hans tur att omhänderta Haren genom att hälsa på hen med 
en bukett blommor och de uppmuntrande orden ”Hej Haren, hoppas du snart blir 
bra!” (Velthuijs, 2016[12]). 

Grodan och Råttan beskrivs som pojkar, Grisen som en flicka och Haren, Ankan och 
Nallen som okönade. Alla karaktärerna har könsneutrala utseenden och kläder och 
därför går det inte att könsbestämma de som inte benämns med han eller hon. Alla 
karaktärer beskrivs även som omtänksamma och uppmuntrande oavsett om de 
beskrivs som tillhörande det manliga eller kvinnliga könet eller är okönade. 
Karaktärernas beteenden kan däremot ses som traditionellt kvinnliga beteende, då de 
alla skildras som framförallt omtänksamma. Velthuijs gör dock ingen tydlig skillnad 
på kön när de olika karaktärerna skildras.  
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Grodan kan ses som sårbar, beroende och relativt passiv när han ligger sjuk i sin säng 
och varken vill göra frukost, äta eller titta på blommor. Han vill bara sova. I slutet av 
boken ändras dock Grodans beteende genom att han blir frisk och går över till Haren 
för muntra upp honom. Här skildras alltså även Grodan som omtänksam. Haren och 
Grodan kan ses som karaktärer som gör samma utveckling gällande sina beteenden, 
men omvänt. Grodan skildras först som beroende och passiv men sedan som aktiv, 
omtänksam och uppmuntrande. Haren skildras först som aktiv och omtänksam men 
efter sin skada skildras han istället som mer passiv och beroende. Båda dessa 
karaktärer beskrivs alltså med egenskaper som traditionellt sätt kan beskrivas som 
både kvinnliga (passiv, beroende, omtänksam) och manliga (aktiv). 

Nallen skildras som omtänksam när hen hämtar hjälp till Grodan och när hen ritar en 
teckning till Haren. Hen skildras dock relativt passivt i texten då hen inte kan hjälpa 
Grodan själv utan måste hämta Ankan. I samma sekvens blir det tydligt att Nallen 
heller inte kan göra frukost själv när Grodan säger ”Du får göra frukost själv idag.” 
(Velthuijs, 2016[1]). Genom bilderna skildras Nallen även som passiv och beroende 
av andra, exempelvis när hen står och tittar längtande på en gryta soppa med en slev i 
handen. Ett annat exempel på detta är när hen syns stående i bakgrunden på bokens 
sista uppslag med en teckning i sin hand. Nallen kan här tolkas som blyg och försiktig 
och att hen inte vill tränga sig på när Grodan lämnar över sina blommor till Haren. 
Detta förstärks även ytterligare av att hen inte har någon replik här. Även Ankan har 
endast en replik i boken och kan därmed ses som relativt passiv. Hen skildras dock i 
bilderna som mer aktiv då hen t.ex. finns nära Grodan vid sängen under hela 
sjukdagen och därmed tolkas som mer omhändertagande. 

Grisen beskrivs av Velthuijs som en flicka i texten men i övrigt speglar inte hennes 
skildring i bilderna någon traditionell könsroll. Dock skulle hennes handling när hon 
serverar Grodan soppa kunna beskrivas som traditionellt kvinnlig då kvinnor 
historiskt sett ofta har förknippats med matlagning och omhändertagande. De övriga 
karaktärerna av manligt kön eller som beskrivs som okönade skildras som tidigare 
nämnts även de som omhändertagande vilket skulle tolkas som att alla karaktärer är 
mer eller mindre könsneutrala i författarens beskrivningar.  

Råttan skildras som en omhändertagande och kunnig karaktär av manligt kön. Han 
är den karaktär som undersöker Grodan och konstaterar att han faktiskt är sjuk. 
Råttan är även den som konstaterar att Haren har brutit sitt ben när han snubblade 
på stenen. Detta kan tolkas som en skildring av en kunnig och analyserande man och 
något som passar in i den traditionellt manliga könsrollen. Dock är Råttan i likhet 
med berättelsens övriga karaktärer en komplex karaktär som även skildras i 
traditionellt kvinnliga beteenden då han är omhändertagande och omtänksam.  

4.3.2 En kompisbok för de yngsta: Säg stopp 

En kompisbok för de yngsta: Säg stopp (2016) är skriven av den svenske författaren 
Linda Palm och är utgiven av Natur & Kultur. Denna bilderbok är en del av en serie 
på tio böcker som tar upp olika situationer som kan uppkomma i en vänskap. Boken 
riktar sig till barn i åldrarna 3–6 år. Det finns i denna bok två okönade 
huvudkaraktärer, Kanin och Igelkott, och en manlig bikaraktär som heter Ekorre. 

Denna berättelse handlar om Kanin och Igelkott som är ute och går med Ekorre vid 
en stor väg och lär sig om röda signaler och dess betydelse i trafiken. Ekorre lär dem 
att dessa betyder stopp och att även människor behöver säga stopp till varandra 
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ibland. Om någon är elak mot en så kan man t.ex. sätta upp sin hand och säga stopp 
för att på så vis säga nej på ett tydligt sätt. När Kanin och Igelkott är tillbaka på 
förskolan testar de att säga stopp i olika situationer och lär även sina kompisar denna 
gest. De gör även egna stoppskyltar föreställande sina handflator som de använder 
bland cyklarna på gården. 

Kanin och Igelkott beskrivs berättelsen igenom som kunniga under sin promenad 
med Ekorre då de båda kan berätta om olika stoppregler. De är här även nyfikna av 
sig och frågar Ekorren om hur man säger stopp till människor. När Kanin sedan vill 
ha uppmärksamhet från Ekorre är Ekorre upptagen med Igelkott och säger åt Kanin 
att vänta vilket Kanin gör och förstår. Detta kan då ses som att Kanin även är 
anpasslig och lydig. Båda karaktärerna är aktiva av sig när de t.ex. skapar egna 
stoppskyltar till gården. Sammantaget uppvisar Kanin och Igelkott egenskaper som 
kan sägas vara både traditionellt manliga och traditionellt kvinnliga. Dessa 
huvudkaraktärer är heller inte könade enligt text och bild och kan därmed tolkas vara 
könsneutrala både gällande egenskaper och beskrivningar. 

Bikaraktären Ekorre beskrivs som en beskyddande vuxen när han tar med Kanin och 
Igelkott på promenad och uppmanar dem att vara försiktiga i trafiken. Han beskrivs 
även som kunnig om olika trafik- och stoppregler när han berättar för Kanin och 
Igelkott om detta. I dessa tillfällen är han även lyhörd och lyssnar in deras frågor. Då 
han benämns som en man tolkar vi karaktären utifrån den manliga könsnormen och 
hur hans egenskaper kan beskrivas följa denna norm eller gå utanför den. Ekorre kan 
där med tolkas som att han besitter egenskaper som både följer den manliga 
könsnormen i form av att vara beskyddande samtidigt som han är lyhörd för frågor, 
något som följer den kvinnliga könsnormen. Han kan därmed tolkas som en manlig 
karaktär som inte befäster den traditionella könsnormen. 

4.3.3 De mäktiga fem: Skruven möter Hjulet 

De mäktiga fem: Skruven möter Hjulet (2015) är skriven av svenska författarna 
Mattias Blomfeldt och Therese Karlsson och är utgiven av Tomsing. Denna bilderbok 
riktar sig till barn i åldrarna 3–6 år och är en del i serien om De mäktiga fem. Denna 
serie syftar till att belysa barn om teknik och ”de mäktiga fem” som utgörs av 
skruven, hjulet, kilen, hävstången och det lutande planet. Bokens huvudkaraktär är 
Skruven som är en okönad förmänskligad karaktär i form av en skruv. Även 
bikaraktären Hjulet förmänskligas men har inte heller något tydligt kön.  

Berättelsen utspelar sig under några timmar och handlar om Skruven som bygger en 
båt som han vill få ner i vattnet. Han testar att lösa problemet själv men kommer 
fram till att det inte går. Som tur är kommer Hjulet förbi och har en idé om hur de 
kan använda stockar för att frakta båten på. Tillsammans får de sedan i båten i 
vattnet och Skruven kan ro iväg. 

Skruven beskrivs som påhittig och analyserande då hen bygger sin egen båt och testar 
olika sätt att flytta den på. När detta inte går vägen utan hjälp ber hen Hjulet om 
förslag på idéer, något som kan ses som att vara anpasslig till situationen och 
samtidigt visa sig beroende av någon annan. Skruven kan därmed ses som en 
karaktär som besitter både manliga och kvinnliga egenskaper. Att hen dessutom inte 
får något tydligt kön vare sig av bild eller text gör att karaktären kan ses som 
könsneutral. 
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Bikaraktären Hjulet beskrivs som kunnig och rationell när hen har en lösning på 
Skruvens problem. Hjulet kan här även ses som hjälpsam och omtänksam då hen 
utan att tveka hjälper Skruven att lösa problemet och frakta hens båt ner till vattnet. 
Även Hjulet kan därmed ses som en karaktär som inte får ett tydligt kön då hen 
beskrivs med egenskaper som kan ses som dels traditionellt kvinnliga och dels 
traditionellt manliga. Även bilderna ger ett könsneutralt intryck. 

4.3.4 Julia sätter sig 

Julia sätter sig (2016) är en bilderbok skriven av de svenska författarna Eva Eriksson 
och Lisa Moroni och är utgiven av Bonnier Carlsen Bokförlag. Boken riktar sig till 
barn i åldrarna 0–3 år och är en del i serien om Julia. Huvudkaraktär i boken är 
flickan Julia och bikaraktär är hennes pappa. 

Berättelsen utspelar sig under en dag och handlar om Julia som testar att sitta på 
olika saker. Hon börjar med att sätta sig på dockans stol som går sönder vilket leder 
till att hon bygger en ny stol till dockan. Hon sätter sig sedan på en boll som studsar 
iväg och gör henne arg. Hon sätter sig sedan på en gunghäst och sedan på hunden 
Soda som bara smiter. Julia sätter sig på pottan innan hon tillsammans med pappan 
går ut med Soda. När de väl är ute sätter sig Julia på allt från en trappa, en sten, en 
svamp, en stubbe och en gunga. Men när pappa säger att Julia ska sitta i vagnen så 
bestämmer sig Julia för att hon har suttit färdigt och vill ligga ner på olika ställen 
istället.  

Julia beskrivs som en karaktär med stor egen vilja som är aktiv och självständig. 
Detta blir tydligt när Julia går på pottan själv, bygger en egen stol och bestämmer sig 
för att inte sitta i vagnen. Julia visar även ilska och blir arg när hon inte kan sitta på 
bollen utan att den studsar iväg. Hon kan även tolkas som äventyrlig i och med sin 
nyfikenhet och upptäckarglädje genom hela berättelsens gång. Dessa egenskaper eller 
beteenden hos Julia kan tolkas som traditionellt manliga könsegenskaper vilket gör 
att Julia kan tolkas som en karaktär som överskrider traditionella könsnormer. Julia 
har dock egenskaper som även kan tolkas som traditionellt kvinnliga, så som sitt 
omhändertagande av dockan. 

Utifrån berättelsens bilder som visar Julia kan vi tolka hennes utseende som relativt 
könsneutralt då hon har på sig blandade färger, allt från rött och rosa till blått och 
svart. Analyserar vi bilderna på hennes leksaker visar även detta på ett relativt 
könsneutralt material. Hon har t.ex. en traktor, en bil, en boll och byggklossor som 
kan ses som leksaker riktade till pojkar, samtidigt som hon har en docka, en 
handväska, en spis och en teservis som ofta ses som leksaker riktade till flickor. 

Pappan är en bikaraktär som inte får så mycket plats i berättelsen som fokuserar 
mycket på Julia själv, men vi tolkar honom ändå som central då han för handlingen 
framåt på ett eller annat sätt. Pappan beskrivs som en omhändertagande förälder 
som utifrån bild och text kan tolkas vara ensamstående, t.ex. så visar ett 
familjeporträtt i slutet av boken inte någon mamma och någon mamma nämns heller 
inte i texten. Pappan hjälper Julia att ta på sig ytterkläder och hjälper henne att sitta 
på en stor sten och ger henne fart när hon gungar. Han är även omhändertagande 
mot hunden Soda när han tar med henne ut för att rastas. Pappan kan därmed även 
han tolkas som överskridanden av traditionella könsnormer då han uppvisar främst 
traditionellt kvinnliga egenskaper.  
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4.3.5 Sammanfattning barnboksanalyser 

Gemensamt för de analyserade barnböckerna var att ingen av karaktärerna beskrevs 
på ett sätt som kan sägas befästa traditionella könsnormer. I Grodan är sjuk 
skildrades tre pojkar, en flicka och tre okönade karaktärer med egenskaper som kan 
beskrivas som dels manliga och dels kvinnliga och de kan därmed alla tolkas som mer 
eller mindre könsneutrala i sina beteenden. Även i En kompisbok för de yngsta: Säg 
stopp skildras karaktärerna på ett liknande sätt, oberoende på om det var de två 
okönade karaktärerna som beskrevs eller karaktären som beskrev som pojke. I De 
mäktiga fem: Skruven möter Hjulet beskrivs karaktärerna även här med både 
traditionellt kvinnliga och traditionellt manliga egenskaper och kan ses som neutrala 
i sina beskrivningar. 

I Julia sätter sig möter vi en karaktär som beskrivs som flicka och en som beskrivs 
som en man. Flickan Julia beskrivs med egenskaper som kan ses som överskridande 
av den traditionellt kvinnliga könsnormen. Även hennes pappa beskrivs på ett 
liknande sätt då han kan tolkas som en man som överskrider den traditionellt 
manliga könsnormen. Även de tre andra analyserade barnböckerna beskrev sina 
karaktärer på ett sätt som kan tolkas som neutralt eller till och med överskridande av 
traditionella könsnormer. Detta kan jämföras med Kåreland och Lindh-Munthers 
(2005a; 2005b) samt Odenbrings (2014) forskning som visade att karaktärer i 
barnböcker ofta beskrivs som följande av traditionella och stereotypa könsnormer. 
Denna skillnad i resultat skulle kunna förklaras av att det gått mer än tio är sedan 
Kåreland och Lindh-Munthers studier och att Odenbring studerat Emma-böckerna 
som gavs ut första gången 1974. Det är därför troligt att det skett en positiv utveckling 
i barnlitteraturens beskrivningar av karaktärers egenskaper under årens gång. Denna 
utveckling skulle även kunna stöttas av Warnqvists (2012) samt Heggestads (2013) 
studier som även de visar tendenser till en bredare och mer normutvidgande 
beskrivning av barnlitteraturens karaktärer under de senaste åren. 

5 Diskussion 

I detta sista kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat utifrån syfte och 
forskningsfrågor i en resultatdiskussion vilket sedan utmynnar i studiens slutsats 
samt studiens konsekvenser för förskolläraryrket. Vidare följer en metoddiskussion 
där vi kritiskt granskar våra val av insamlingsmetoder och analysmetoder. 
Avslutningsvis presenteras även förslag på framtida forskning inom ämnet. 

5.1 Resultatdiskussion 

Denna studies syfte har varit att undersöka och synliggöra hur barnlitteraturen på 
några förskolor väljs ut, huruvida en medvetenhet kring val av böcker gällande kön 
och genus finns samt att synliggöra hur kön och genus gestaltas i de mest populära 
böckerna på de studerade förskolorna. Denna studies resultat visar att val av 
barnlitteratur till förskolan kan ske på olika sätt och att ansvarsfördelningen skiljer 
sig åt. Det framkom heller ingen tydlig rutin på någon av förskolorna gällande 
uppdatering av barnboksbeståndet. Det framkom också en variation i hur 
barnlitteraturen valdes ut och varför samt även en variation i pedagogers 
medvetenhet om vikten av att normkritiskt granska barnlitteraturen utifrån 
beskrivningarna av kön och genus. Det blev här tydligt att en normkritisk syn på kön 
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och genus vid val av barnlitteratur tillämpas i olika utsträckning. Detta blev tydligt i 
pedagogernas berättelser om hur de väljer ut barnlitteratur och vad som får dem att 
göra just dessa val. I likhet med Svaleryd (2002), Hellman (2010) och Kemple och 
Lopez (2009) menar vi att pedagogerna på förskolan har ett ansvar att förmedla en 
bred bild av hur flickor och pojkar kan vara vilket vi kan se tendenser av i vårt 
resultat. Som vi ser det är det positivt att en medvetenhet kring böckernas innehåll 
och vad dessa förmedlar till barnen finns, men att en tydligare rutin för hur detta 
arbete ska gå till och hur ofta böckerna ska bytas ut behövs. Detta för att inte riskera 
att glömma denna del av den pedagogiska miljön när resterande delar av förskolans 
uppdrag ska genomföras.  

Kåreland och Lindh-Munther (2005c) och Svaleryd (2002) menar att förskolan har 
ett ansvar att förmedla en bred bild av hur flickor och pojkar kan vara. Läroplanen 
lyfter även fram att alla barn oavsett kön ska ges lika mycket plats i förskolans 
verksamhet (Skolverket, 2016). Att då ha böcker där flickor och pojkar finns 
representerade i positionen som huvudkaraktär lika ofta, samt böcker där flickor och 
pojkar inte följer de traditionella könsnormerna kan enligt oss visa på fler sätt att 
vara än de som blir synliga genom handlingar i förskolan. Vi menar i likhet med 
Kåreland och Lindh-Munther (2005a) och Monoyiou och Symeonidou (2016) att det 
därför är av stor vikt att erbjuda barnen på förskolan böcker där det rådande kön och 
genussystem ifrågasätts och utmanas, för att på så vis synliggöra för barnen att det 
finns alternativ till detta. Att med hjälp av böckerna synliggöra att det finns fler sätt 
att vara på kan enligt oss främja barnens identitetsutveckling samt få dem att känna 
sig trygga i den, vilket enligt Läroplanen för förskolan hör till förskolans uppdrag 
(Skolverket, 2016).  

Vid studiens analyser av den mest populära barnlitteraturen på förskolorna framkom 
att huvudkaraktärerna i dessa böcker framförallt kunde beskrivas som karaktärer 
med egenskaper som kan tolkas som både traditionellt kvinnliga och traditionellt 
manliga. Ingen av de studerade böckerna visade på enbart stereotypa beskrivningar 
av hur en flicka eller pojke bör vara. Vi såg istället karaktärer som överskred dessa 
traditionella könsnormer och förmedlade en bredare syn på hur en flicka och en 
pojke kan vara. Detta resultat visar att barnlitteratur som är normutvidgande eller 
som är neutral i beskrivningen av kön och genus uppskattas av många barn. Därmed 
kan det ses som värdefullt att fler sådana böcker väljs in till förskolan för att på så sätt 
komplettera det redan existerande utbudet. Detta resultat kan ställas emot Änggårds 
(2005) studie som visar att flickor och pojkar ofta intresserar sig för handlingar som 
kan kopplas till traditionella könsnormer. Denna skillnad i resultat kan dock 
förklaras av att Änggårds studie genomfördes för mer än tio år sedan samt att denna 
studie undersökte barns skapande av sagoböcker och deras handling och inte 
specifikt barns val av barnlitteratur.  

I våra kartläggningar av barnlitteraturen på förskolorna framkom det att flickor blev 
mindre representerade än pojkar i positionen huvudkaraktär (flickor 29,3%, pojkar 
36,0%) vilket kan ses som en liten men betydande skillnad när flickor ska försöka 
identifiera sig i barnlitteraturen. Här framkom också att okönade huvudkaraktärer 
förekom nästan lika ofta som pojkar (okönade 34,7%) vilken kan ses som positivt då 
både flickor och pojkar har större möjlighet att identifiera sig med dessa än med det 
motsatta könet. Pojkar ges trots allt mest plats i den studerade barnlitteraturen vilket 
kan ses som problematiskt för flickornas identitetsbildning. Fler böcker med flickor i 
positionen huvudkaraktär skulle därmed behöva väljas in. 
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5.1.1 Slutsats 

Vår slutsats med denna studie är att det behövs tydligare rutiner för hur 
barnlitteratur till förskolan väljs in samt hur ofta den byts ut. Vi tycker oss också se 
en skillnad i pedagogers medvetna användande av barnlitteraturen för att arbeta 
normutvidgande. Det blev också tydligt att fler böcker med flickor i positionen 
huvudkaraktär behövs för att ge flickor bättre möjligheter att identifiera sig. Slutligen 
visade denna studie även att barnen på de studerade förskolorna främst väljer böcker 
som kan ses som neutrala eller överskridande i sina beskrivningar av kön och genus, 
vilket kan ses som ett argument för att dessa böcker borde få större utrymme i 
förskolans utbud av barnlitteratur. 

5.1.2 Konsekvenser för förskolläraryrket 

Med denna studie hoppas vi kunna ytterligare belysa vikten av att kritiskt granska 
och uppdatera utbudet av barnlitteratur på förskolan. Vi hoppas även att studien kan 
inspirera till ett normkritiskt perspektiv på barnlitteraturen på förskolan, att frågan 
börjar diskuteras mer i arbetslagen och att detta leder till att traditionella 
könsnormer utmanas och utvidgas. Studien kan även ses som ett bidrag i forskningen 
om barnlitteraturen i förskolan, om än liten i sin omfattning, och den kan 
förhoppningsvis även motivera till fler studier inom samma ämne. 

5.2 Metoddiskussion 

Alla studiens delar har bearbetats av oss båda tillsammans. Det kan diskuteras om 
det hade varit mer effektivt att ha delat upp insamlandet av material mellan oss och 
därmed genomfört intervjuer och kartläggningar var för sig, men detta alternativ 
valdes bort för att minimera risken för olikheter i tolkning och analys av materialet. 

För att minska risken att studien påverkats av våra egna personliga åsikter och 
värderingar vid analysering av material valde vi att utgå ifrån hur tidigare forskning 
definierat traditionella könsnormer. Vi utgick ifrån Nikolajevas (2004), Änggårds 
(2005) och Kårelands (2005) definition av vad som kan ses som traditionellt 
kvinnliga egenskaper och traditionellt manliga egenskaper för att sedan kunna 
bedöma huruvida barnlitteraturens karaktärer följer eller bryter könsnormer.  

Då denna studie genomförts under en relativt kort tidsperiod var vi tvungna att 
begränsa studiens omfång. Detta fick till följd att vi enbart besökte fyra förskolor (en 
avdelning per förskola) för att kartlägga barnlitteraturen som fanns tillgänglig samt 
intervjua pedagoger. Då studien endast har behandlat empiriskt material från fyra 
förskolor kan vi inte dra några generella slutsatser för förskolan överlag. Studien kan 
dock ändå ses som relevant då den kan bidra till att en större medvetenhet väcks 
kring barnlitteraturens påverkan på barnens syn på könsnormer och vad som därmed 
ses som ”normalt” eller avvikande. Studien kan även bidra till att synliggöra hur 
barnlitteratur kan väljas ut och användas i förskolan samt lyfta fram vikten av rutiner 
och kritisk granskning av denna barnlitteratur. 

Den korta tidsperioden fick även till följd att enbart barnlitteratur utgiven de senaste 
tio åren kartlades för att redovisa fördelningen flickor, pojkar och okönade 
karaktärer. Tidsbristen påverkade även studien på så sätt att vi enbart kunde 
analysera fyra böcker djupare med hjälp av en bild- och textanalys. Att ta sig an ett 
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större antal böcker skulle ha varit allt för tidskrävande och förmodligen resulterat i en 
mer ytlig analys. 

Med studiens intervjuer ville vi undersöka hur valen av barnlitteratur går till på de 
olika förskolorna. Därför valde vi i vårt missivbrev att få intervjua den ansvarige 
pedagogen i denna fråga. Detta tolkades olika på de olika förskolorna då det på vissa 
förskolor fanns en ensam ansvarig medan det på andra var mer av ett gemensamt 
beslut. På vissa förskolor bestämde inte ens pedagogerna över val av barnlitteratur 
utan detta beslutades av förskolechefen. Det kan därför, som tidigare nämnts, 
diskuteras om det hade varit mer givande att i förväg lämnat ut vår intervjuguide till 
förskolorna så att pedagogerna själva kunnat avgöra vem som varit mest insatt i val 
av barnlitteratur och därmed kunnat ge oss mest utförligt material. Dock hade detta 
kunnat resultera i att informanternas svar påverkats på så sätt att de i förväg kunnat 
dölja möjliga brister i arbetet. 

5.3 Fortsatt forskning 

Då denna studie har blivit tvungen att begränsas i sin storlek på grund av kursens 
förutsättningar ser vi det som betydande att ytterligare forskning genomförs inom 
detta ämne. Det kan vara intressant att undersöka den normkritiska medvetenheten 
gällande könsnormer hos pedagoger på ett större antal förskolor för att på så sätt få 
en överblick över hur det ser ut på förskolan generellt. Det kan även vara intressant 
att analysera de mest populära barnböckerna som lånas på bibliotek i Sverige utifrån 
ett normkritiskt perspektiv med könsnormer som huvudfokus. En sådan studie skulle 
kunna visa vilka könsnormer som förmedlas i Sveriges mest populära barnböcker 
som därmed når flest barn. 
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Bilaga 1 

Information om studie av barnlitteratur på förskolan 
och dess urval gällande kön och genus 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi är två förskollärarstudenter som just nu skriver vår c-uppsats. Vi skulle därför behöva 
intervjua kulturombud på olika förskolor angående valet av barnlitteratur som finns på en 
avdelning på respektive förskola samt om det finns en medvetenhet i valet av barnlitteratur 
gällande genus och olika könsroller. Vi behöver även få tillgång till avdelningens 
barnlitteratur för att gör en kartläggning över hur utbudet ser ut. Syftet med vår studie är 
att synliggöra hur barnlitteraturen på förskolan väljs ut, om en medvetenhet finns kring val 
av normkritiska böcker gällande kön och genus samt att synliggöra hur kön och genus kan 
gestaltas i barnlitteraturen. För att kunna genomföra denna studie är det viktigt för oss att 
hitta förskolor som är intresserade av att ställa upp. Utan detta insamlade material och ert 
deltagande är vår studie inte möjlig att genomföra. 

Det som förväntas av dig som deltagare är att du ställer upp på en kortare intervju på ca. 
20 min där vi ställer frågor om val av barnlitteratur till avdelningen samt att vi får tillgång 
till avdelningens utbud av barnlitteratur under besökstillfället. Intervjun kommer att 
spelas in för att kunna transkriberas och analyseras. Inspelningen kommer endast att 
behandlas av oss och sedan raderas. Vi kommer med vår studie att beakta 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer genom att avidentifiera de studerade förskolorna samt 
informanterna. Det insamlade materialet kommer att behandlas av oss två studenter och 
vid behov även av vår handledare. Då studien är färdig raderas allt insamlat material. Den 
färdiga uppsatsen kommer sedan att delges till handledare, kurskamrater och examinator. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA (www.diva-portal.org). När studien och 
uppsatsen är färdig finns det möjlighet för er deltagare att få ta del av resultatet om så 
önskas. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

 

Katrineholm 2017-11-10 
 

__________________      __________________ 

Lovisa Burström           Nathalie Pihl                    Lina Samuelsson 
Student           Student                    Handledare 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

• Hur länge har förskolan varit verksam? 

• Har förskolan någon speciell inriktning just nu? 

• Vem har ansvar för val av barnlitteratur till avdelningen? Hur ser detta 
ansvarsområde ut? 

• Hur väljs böckerna på avdelningen ut? 

• Hur ofta byts böckerna ut? 

• Hur resonerar du kring kön och genus i val av barnlitteratur? 

• Vilka böcker läser ni mest just nu, senaste månaden/månaderna? 

 


