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Syftet med denna studie var att undersöka på vilka sätt barnböcker, som är en 
stor del i förskolans verksamhet, påverkar barns rollek och om barns lek blev 
mindre könsstereotyp, om vi bytte ut barnböckerna till mer normkritiska böcker 
ur ett genusperspektiv. Studien tog sin utgångspunkt i feministisk post-
strukturalism och queerteorin. Med hjälp av observationer av barns rollek vid 
två olika förskolor undersökte vi hur barn lekte innan och efter att vi bytte ut 
barnböcker till verk utan könsstereotypa mönster. Vi intervjuade även förskol-
lärare om barnens lek. Studien byggde på totalt 24 observationstillfällen och två 
intervjuer med förskollärare. Vårt resultat visade att barnböckerna kan påverka 
barns rollek på flera sätt och att leken blev mer tillåtande när barnböckerna 
hade ett mer normkritisk innehåll. Vår slutsats var att barnböcker kan användas 
som ett pedagogiskt verktyg i förskolans jämlikhetsarbete, oavsett om bok-
samtal hålls i samband med högläsning eller inte. 
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1 Inledning 

Det har precis varit fruktstund på förskolan. Barnen ska klä på sig ytterkläder och gå 
ut. Några pojkar hoppar snabbt upp på benen och rusar ut i hallen. En av pojkarna 
lägger sig till med en mörk stämma samtidigt som han spänner sina armmuskler. 
”När jag blir stor ska jag bli lika stark som Hulken”. Samtidigt sitter två flickor, som 
är bästa vänner, kvar på mattan och äter upp det sista av sina äppelbitar. Den ena 
lutar sig fram till den andra och säger: ”Nu ska vi ut och leka prinsessor, visst?” 
Kompisen nickar instämmande. Pedagogen frågar hur en leker när en leker 
prinsessor. ”Man har fina klänningar och dricker te” får pedagogen som svar. 

Den här och liknande händelser är det nog många som känner igen från möten med 
barn. Simone de Beauvoir hävdade i sin bok Det andra könet att ”[m]an föds inte till 
kvinna, man blir det” (1995, s. 162). Således menade hon att individer formas av den 
miljö de vistas i. En liknande tanke lanserades senare av Michel Foucault (1993) som 
menade att diskurser sätter gränser för vem en person kan vara samt vem som får 
göra och säga vad. Richard Dyer (2002) hävdar att människor behandlar andra uti-
från hur vi ser på dem. Denna bild kommer delvis från representationer som fram-
träder via olika medier. 

Den svenska förskolan ska enligt läroplanen för förskola, lpfö 98, jobba för att mot-
verka könsstereotypa mönster. Pojkar och flickor ska även ”ha samma möjligheter att 
pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller” (Skolverket, 2010, s. 5). Trots det är barn, enligt vår erfarenhet, väl med-
vetna om vad som förväntas av deras biologiska kön. Detta är något som får stöd av 
flera studier (se t.ex. Halim, Ruble, Tamis-LeMonda, Lurye, & Greulich, 2014; Lenz 
Taguchi, 2014). Lenz Taguchi (2014) menar att förskolan är en könad verksamhet där 
olika förväntningar finns på flickor respektive pojkar (se även SOU 2006:75). För att 
utveckla sin identitet behöver barn förebilder som de kan prova genom lek. Dessa 
förebilder hämtar barn bl.a. från medier (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Barnböcker är en del av det medieutbud som barn tar del av. I förskolan utgör barn-
böcker en del av vardagen. Den bild som förskolebarn får ta del av är långt ifrån en 
neutral presentation av verkligheten. Sett ur ett genusperspektiv lyfts män/pojkar 
fram som norm genom att barnböckerna främst har en manlig huvudkaraktär. Även 
andra karaktärer har främst manligt kön. Då kvinnor får synas är de främst mammor. 
Flickor och pojkar beskrivs även könsstereotypt. Flickorna är små och söta medan 
pojkarna gör saker samt beskrivs med hjälp av känslor (se bl.a. Jansson & Pilblad, 
2015; Kåreland & Lindh-Munther, 2005a; Taylor, 2003; Wohlwend, 2011; SOU 
2006:75). Det går alltså att påstå att flickor utsätts för diskursiv diskriminering på 
förskolan p.g.a. de bokval som, medvetet eller omedvetet, görs (Boréus, 2006). 

De stereotypa könsmönster som barn uppvisar redan i förskola (Blaise, 2005; Boldt, 
2002 i Wohlwend, 2011) följer med upp i vuxen ålder. Vissa yrken är enbart till för 
det ena eller andra könet. Män kan t.ex. vara tekniker medan kvinnor ska ha 
omvårdnadsyrken som sjuksköterskor eller lärare (Berner, 2003). De stereotypa 
könsmönstren kan även sätta gränser för barns framgångar i skolan. Flickor 
förväntas t.ex. inte vara bra på matematik medan pojkar ses som naturbegåvningar 
(Palmer, 2011).  
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Genom lek bearbetar barn sina erfarenheter och intryck samt utforskar sin identitet. 
Leken hämtar inspiration från verkligheten men även från medier (Knutsdotter 
Olofsson, 2003). Huruvida barn använder barnböcker som inspirationskälla för sin 
lek är dock ett ganska outforskat ämne i svensk kontext. Och frågan är vad som 
händer när barn får ta del av barnböcker som inte serverar barnen förebilder enligt 
stereotypa könsmönster. 

1.1 Syfte och forskningsfråga        

Vårt syfte med denna studie är att undersöka vad som händer med barns rollek när 
de får ta del av bilderböcker som är normkritiska ur ett genusperspektiv. Utifrån 
detta är vår övergripande forskningsfråga: 

• På vilket sätt utvecklas barns rollekar när de får lyssna på och titta i bilder-
böcker som inte befäster könsstereotypa mönster? 

1.2 Disposition 

Detta kapitel avslutas med en begreppsdiskussion kring begreppet ’normkritiska 
barnböcker ur ett genusperspektiv’ som är ett centralt begrepp för vår studie. I nästa 
kapitel riktar vi fokus mot tidigare forskning kring barnböcker som didaktiskt red-
skap och lek i förskolan, vi belyser även barnbokens makt över tanken och identitets-
skapande. I bakgrundskapitlet berörs även uppsatsens teoretiska ansats som utgörs 
av en kombination av feministisk poststrukturalism samt queerteorin. Kapitel 3 
behandlar vår forskningsstrategi och undersökningsdesign samt vårt metod- och 
materialurval. Vi redogör även för studiens genomförande, databearbetning samt hur 
vi förhållit oss kring studiens validitet och reliabilitet samt de forskningsetiska 
principerna. I kapitel 4 redogör vi för våra resultat från våra observationer samt de 
kvalitativa intervjuerna, vilka analyseras i kapitel 5 mot studiens teoretiska utgångs-
punkter. I det avslutande kapitlet diskuterar vi studiens resultat utifrån vårt syfte och 
vår forskningsfråga. Vi diskuterar även vårt metodval samt vilka konsekvenser vårt 
resultat har för förskolläraryrkets profession.   

1.3 Begreppslista 

Ett centralt begrepp i vår studie är ’normkritiska barnböcker/bilderböcker ur ett 
genusperspektiv’. Vår uppsats utgår från det normkritiska perspektiv som queer-
teorin samt feministisk poststrukturalismen belyser. I dag har flera bokförlag, även 
enskilda författare på större bokförlag, influerats av den normkritik som formulerats 
inom queerteorin och feministisk poststrukturalism. Dessa barnböcker/bilderböcker 
(se bilaga 1 för definition) ifrågasätter att pojkar/män samt flickor/kvinnor har olika 
roller att fylla utifrån sitt biologiska kön samt att heterosexualitet skulle vara det enda 
tänkbara. De barnböcker som vi valt ut bryter mot den traditionella beskrivningen av 
känslofyllda, agerande pojkar/män och små, söta och passiva flickor/kvinnor, där de 
senare oftast bara är mammor. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel berör uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 
Initialt beskriver vi den teoretiska grund som uppsatsen vilar på vilket är en 
kombination av feministisk poststrukturalism och queerteori. Därefter presenterar vi 
tidigare forskning om hur barnböcker används i förskolan, hur barnböcker kan på-
verka barns identitetsskapande och hur böckerna inspirerar barns lek. Vi presenterar 
också ett avsnitt om lekens betydelse för barns lärande och utveckling.  

Delar av detta kapitel är hämtat från vår pilotstudie (Jansson & Pilblad, 2015) men är 
till viss del omskrivet för denna studies syfte. För att finna övrig litteratur till detta 
avsnitt använde vi oss initialt av www.uppsatser.nu, Google samt Googlescholar. Då 
studien handlar om barns lek och dess koppling till barnböcker sökte vi på lek och 
litteratur, lek och barnbok samt lek och bilderbok. Vi sökte på dessa ord även på 
engelska för att få ett större sökresultat. Tyvärr gav inget av det särskilt många träffar 
som överensstämde med det vi intresserade oss för. Vi fann Asschiers och Lanzéns 
(2011) examensarbete som berör bilderboken som pedagogiskt verktyg i förskolans 
jämställdhetsarbete.  

I stället vände vi oss till Eric ProQuest. Initialt sökte vi på literature and preschool 
and play vilket gav 111 träffar, varav ingen användbar. Sökningen children’s books 
and preschool and play resulterade i 43 träffar men enbart ett par som berörde det vi 
var intresserade av. Inte heller sökningen picture books and role play gav många 
träffar – 40 stycken varav en intressant. Gender identity and media resulterade i 120 
träffar men bara ett par som var intressant för vår undersökning. De träffar som var 
intressanta för oss fanns tyvärr inte i fulltext via Eric. Dessa lyckades vi dock i de 
flesta fall hitta genom en sökning på artikeltitel på Googlescholar.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Företrädare av poststrukturalism ifrågasätter att saker och ting i världen har en 
given, inneboende mening och att det skulle finnas sanningar som går att återge eller 
reproducera. I stället lyfts språkets betydelse fram. Beroende på vilken tid, kultur och 
i vilken diskurs vi befinner oss skapas kunskap genom språket (Lenz Taguchi, 2014; 
Lind, 2001; Bergström & Boréus, 2005). Lenz Taguchi (2014) skriver att ”[i]nget går 
att förstå av människan utanför de språk vi har att förstå världen med” (s. 56). Med 
hänvisning till Butler (1990) menar hon att vi endast kan förstå världen med de 
begrepp vi har att tillgå i ett givet sammanhang, d.v.s. i en diskurs. Att kroppen, berg 
och hav finns som materia ifrågasätts inte men hur det benämns och vad det har för 
innebörd är olika beroende på vem du frågar. I likhet med naturen är kön och genus 
en diskursiv konstruktion och således är det omöjligt att definiera gränsen mellan de 
två begreppen. Laclau och Mouffe (i Bergström & Boréus, 2005) menar att diskurs är 
en reducering av möjligheter men att det alltid pågår en diskursiv kamp där ett 
begrepps fastlåsta betydelse/mening hotas av nya innebörder (se även Lenz Taguchi, 
2014). Konstruktionen av t.ex. identitet skapas i relation till andra människor. När 
skillnaden pekas ut förstår vi vilka vi inte är samtidigt som vi kan identifiera oss med 
dem som är som oss själva (Hall, 1996; Fast, 2011). Identitetsskapande handlar 
vidare om att känna samhörighet (Weedon, 2004; Lenz Taguchi, 2014). Enligt Allan 
(2004) behöver vi se oss själva i kulturen för att kunna känna samhörighet. Att det 
skulle finnas något som är manligt respektive kvinnligt ifrågasätts inom den 
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feministiska poststrukturalismen. Denna bipolära, men även andra sådana upp-
delningar, vill förespråkare av detta synsätt lösa upp.   

Judith Butler anses vara en av grundarna till det som kallas för queerteori. Inom 
queerteorin problematiseras kategoriseringen av kvinnor, män, flickor och pojkar 
samt kopplingen mellan det biologiska könet och ens könsidentitet, d.v.s. genus. 
Butler menar att det i teorin är fullt möjligt med flera olika genus men i praktiken 
fungerar det inte så. I stället, hävdar Butler, könas vi till vår identitet utifrån det 
biologiska kön vi har vid födseln. Pojkar blir behandlade utifrån föreställningar om 
vad det innebär att vara pojke och vad som förväntas av en pojke. Flickor behandlas 
på samma sätt utifrån sitt biologiska kön. Vidare menar Butler att vi könar oss själva 
genom att vi väljer, om så ett mer eller mindre påtvingat val, att uppträda utifrån de 
rådande föreställningarna om vad det innebär att vara kvinna/flicka och man/pojke. 
De som inte uppträder enligt dessa normer riskerar att ses som en avvikare och deras 
liv blir mindre värda (Butler, 2005). 

Denna process som Butler beskriver går tidigt att se hos barn. Med hänvisning till 
Valerie Walkerdine (1988) skriver Lenz Taguchi (2014) att barn tidigt blir medvetna 
om könsskillnader. Barn, från det de är nyfödda, blir behandlade och bemötta på 
olika sätt beroende på vilket biologiskt kön de har. Med avstamp i Strollers (1968) 
och Bjerrum Nielsens och Rudbergs (1991) forskning poängterar Lenz Taguchi (2014) 
att barn utvecklar sin könsidentitet under sina tre första levnadsår och att det ses som 
en social konstruktion, d.v.s. något som skapas av den omgivande miljön barnet ingår 
i. Halim et al (2014) menar även att pojkar i mycket låg utsträckning gör något som 
kan betraktas som könsöverskridande, något som flickor gör i betydligt högre 
utsträckning.  

2.2 Barnböcker i förskolans verksamhet 

Enligt lpfö 98 (Skolverket, 2010) hänger språk och identitetsskapande ihop. Därför 
ska förskolan jobba aktivt med att utveckla barns språk samt ta till vara på barns 
intresse för skriftspråket. På förskolan får barnet ta del av språk och litteratur 
dagligen genom högläsning, rim och ramsor, spel, lekar m.m. Den vanligaste formen 
är högläsning. Vanligast är att pedagogerna läser en av de böcker som finns på av-
delningen, böcker som oftast har valts med en baktanke och kanske har ett speciellt 
budskap eller tema (Fast, 2011). Från pedagogernas sida fyller högläsning fler 
funktioner än att bara läsa för barnen, det handlar om att ge barnen kunskap och 
utveckling. Körling (2012) menar att högläsning innebär att pedagogen talar skriftligt 
till barnen - orden betonas på annorlunda sätt än vid samtal. Vid en högläsnings-
situation delar pedagogen och barnet en speciell upplevelse, en skriven språk-
upplevelse som sedan kan leda till diskussioner och boksamtal (Dominković, 
Eriksson, & Fellenius, 2006). Genom högläsningen på förskolan lär sig barnen att 
lyssna och tolka det de hör och utvecklar på så vis sin fantasi. De lär sig också hur en 
saga eller berättelse är uppbyggd med en början och en upptakt, som sedan utvecklas 
till det mest aktiva partiet i en bok för att sedan klinga av till ett slut (Kåreland & 
Lindh-Munther, 2005b).  

Kåreland och Lindh-Munther (2005b) menar att begreppet literacy bör användas när 
det pratas om litteratur och barn i förskolan eftersom begreppet innebär en koppling 
mellan litteratur och språk, vilket är något som barnen får ut av högläsning och andra 
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språkliga aktiviteter i förskolan. Barnen blir medvetna om språkets och ordens 
betydelse och utvecklar genom språket sin egen identitet.  

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) skriver att det egentligen inte har någon 
betydelse hur lång läsperiod förskolebarnen får varje gång, det viktigaste är hur ofta. 
Ju oftare barnen får lyssna på en pedagog som läser, ju snabbare lär de sig känna igen 
hur en saga är uppbyggd och lär sig att förstå språket lättare. Vidare menar Damber 
et al (2013) att de mest effektiva lässtunderna är de som varar i ca 10-15 minuter. När 
barn lyssnar på en saga eller någon annan berättelse får de nya ord och begrepp i sitt 
ordförråd och även nya sätt att se på olika situationer. Det leder till att barnen, med 
hjälp av litteraturen i förskolan, utvecklar sitt språk och med språket kan de sedan 
utveckla sin personliga identitet (Pramling Samuelsson, Klerfelt, & Asplund Carlsson, 
1993). 

Förskolepersonal använder barnböcker av flera skäl i den dagliga verksamheten. Dels 
utifrån språkutvecklande synpunkter, söka ny kunskap, ta del av kulturarv men även i 
avslappnande syfte vid t.ex. vila (se bl.a. Jansson & Pilblad, 2015; Edwards, 2008). 
Enligt Asschier och Lanzén (2011) kan barnböcker även användas som ett 
pedagogiskt redskap i förskolans jämställdhetsarbete för att utveckla barns upp-
fattning om pojkars respektive flickors identitet. För att åstadkomma detta menar 
författarna att pedagogerna behöver använda sig av boksamtal, annars kan den 
pedagogiska intentionen gå förlorad. 

Boksamtalets syfte är att under eller efter högläsning ge barnen möjlighet att 
återberätta boken, vad den handlade om och vad de främst kommer ihåg från boken 
(Chambers, 1993). Genom ett boksamtal lär sig barnen att känna igen hur en 
berättelse är uppbyggd. Barnen lär sig också att sätta ord på händelser och känslor, 
återge en berättelse och att lyssna på andra när de pratar (Eriksson Barajas, 2012).  

2.2.1 Barnbokens makt över tanke och identitetsskapande 

Jostein Gripsrud (2002) är massmedieforskare och han menar att medier har en 
betydande roll för identitetsskapandet. När medier definierar verkligheten definierar 
de även, hävdar Gripsrud, vilka vi är, vill och kan vara men även de vi inte är och vill 
vara. Detta görs med hjälp av representationer. En representation är inte en sann 
avbild av verkligheten utan en avbild som är tolkad utifrån rådande samhällsnormer. 
Gripsrud (2002) menar vidare att representationer har sådan påverkanskraft att det 
finns inskränkningar i hur människor får representeras. Det är till exempel inte 
tillåtet att skildra någon negativt utifrån de diskrimineringsgrunder som finns, där 
bl.a. kön ingår. Barnböcker är en del av det medieutbud barn tar del av. De val av 
barnböcker som görs kan ha betydelse för barns utveckling av sin identitet. Dels 
genom att litteraturen representerar meningsskapande bilder och dels för att det kan 
ge inspiration till barns lek. 

Det är våra förväntningar och förutfattade meningar med vad som är en korrekt könad flicka 
respektive pojke som barnet använder som verktyg för att konstruera sin könade subjektivitet. 
Våra förväntningar och bilder tas upp och blir barnens egna. De ger innebörd och mening till 
vilka de är, blir och vill vara (Lenz Taguchi, 2014, s. 87). 

Enligt massmedieforskaren Denis McQuail (2005) råder det ingen tvekan om att 
medier har makt över människor. Inom massmedieforskning finns det en teori som 
kallas dagordningsteorin som är intressant utifrån vår studies syfte. Denna teori 
består av två olika nivåer där den första nivån handlar om vilka ämnen vi ska tycka är 
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viktiga och ha åsikter om medan den andra nivån fokuserar på ämnets inramning 
(Järvå & Dahlgren, 2013). 

Enligt dagordningsteorin har medier inget inflytande över vad vi har för åsikter, 
däremot har de inflytande över vad vi har åsikter om (McQuail, 2005; Järvå & 
Dahlgren, 2013). Genom att välja ut ett specifikt innehåll framhåller författare och 
bokförlag att just det är viktigt. Detta är teorins första nivå. Den andra nivån lyfter 
vilka attribut vi ska tänka på när vi får ett visst ämne presenterat för oss (Järvå & 
Dahlgren, 2013). Sålunda bygger den andra nivån på gestaltningsteoretiska 
antaganden. Centralt inom gestaltningsteorin är att det inte finns någon neutral 
presentation av någon eller något utan alla beskrivningar i t.ex. en barnbok är 
begränsade av en specifik diskurs. Dessa beskrivningar kommer leda läsarens tankar i 
olika riktningar (Strömbäck, 2000). Ett väldigt enkelt exempel på detta är om barn 
bara får lyssna på böcker om bilar och om det bara är pojkar/män i dessa böcker så 
kommer bilar, enligt teorin, uppfattas som något viktigt som barnen pratar om (nivå 
ett) och när de tänker på eller pratar om bilar kommer de att associera det med 
pojkar (nivå två). 

I förskolan är det sällan barnen själva som väljer vilka barnböcker de får ta del av 
(Jansson & Pilblad, 2015). I stället får de specifika innehåll presenterade för sig. 
Dagordningsteorin skulle dels kunna förklara varför barn eventuellt leker de teman 
som tas upp i böckerna och dels vilka attribut som barnen kopplar till dessa teman. 
Leken är ett sätt för barn att bearbeta upplevelser. Det blir ett sätt för barn, som 
kanske inte har ett lika utvecklat språk som vuxna, att ha åsikter om något (Knuts-
dotter Olofsson, 2003).  

2.2.2 Barnböckers betydelse för lek 

Vi har inte funnit någon tidigare forskning kring exakt det vi undersöker i en svensk 
kontext. Däremot finns det några internationella studier, främst från USA. Dock finns 
det överlag få studier som undersöker just sambandet mellan barnböcker och barns 
lek (Wells Rowe, 1998). 

Enligt Taylor (2003) lär sig barn vilken kultur de lever i och vad som förväntas av 
dem i denna kultur i samma stund som de lär sig läsa. Det betyder att barnböcker har 
en viktig funktion för barns skapande av sin könsidentitet. Därför menar Taylor 
(2003) att vi måste fråga oss vilka könsmönster som vi lär barnen genom de bokval vi 
gör till förskolans pedagogiska verksamhet.    

Wells Rowe (1998) studerade under nio månader barns lek för att se om det finns en 
koppling mellan den litteratur barnen får ta del av och vad samt hur de leker. Hon 
menar att det finns en direkt koppling mellan böckers innehåll och barns rollekar. Att 
barn leker böckers hela innehåll är ovanligt. Snarare tycks barn välja ut delar ur 
böcker som intresserar dem. Wells Rowe (1998) lyfter fram att barn tycks utgå från 
sina nuvarande intressen när de hämtar inspiration från böcker till sin lek.  

Enligt Wells Rowe (1998) använder barn leken som ett sätt att undersöka betydelsen 
av barnböckernas innehåll. Hon underströk att det fanns ett stort behov för barnen 
att undersöka bokinnehållet och att barnen sökte tillfällen som tillät detta. Hon 
kunde kartlägga tre anledningar till att barn använder böcker som inspiration till sin 
lek. Först och främst ger det barnen möjlighet att undersöka bokens betydelse, inte 
bara genom att använda orden utan även genom att använda rekvisita och sin egen 
kropp. För det andra att återuppleva berättelsen, gärna favoritscener eller karaktärer, 
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i sin egen takt. Slutligen involverar rolleken andra personer som kan fungera som 
stöd när barnen undersöker sina tankar om böckerna. Detta gjorde barnen genom att 
koppla erfarenheterna i böckerna till sin egen erfarenhetsvärld. 

I en tidigare studie som vi själva gjort framkom att förskolepersonal vid den förskola 
som på ett medvetet sätt använder barnböcker i verksamheten har observerat att 
barnen leker karaktärer från barnböcker. De tycks leka alla huvudkaraktärer utom 
Alfons Åberg. Förskolläraren tolkade det som att barnen inte behöver testa den rollen 
för Alfons är ett barn precis som de själva är (Jansson & Pilblad, 2015). 

Enligt Ashton (1983) leker förskolebarn, både flickor och pojkar, som får höra köns-
stereotypa barnböcker könsstereotypt i betydligt högre utsträckning än förskolebarn 
som får ta del av barnböcker som inte är könsstereotypa. De förskolebarn som får 
höra barnböcker med icke könsstereotypt innehåll väljer ofta vad Ashton (1983) 
kallar för könsneutrala leksaker. Barnböcker som inte är könsstereotypa har också 
betydelse för barns lekar med leksaker hävdar Ashton (1983). Barn som får lyssna på 
sådana böcker leker i högre utsträckning med leksaker som traditionellt sett är 
kodade att tillhöra det motsatta könet. Dock finns det en tydlig skillnad mellan flickor 
och pojkar menar Ashton (1983). När både flickor och pojkar får ta del av icke köns-
stereotypa barnböcker är det betydligt vanligare att flickor leker med det motsatta 
könets leksaker, än att pojkar gör det.  

Ashtons studie (1983) fokuserar enbart på kortsiktiga förhållanden men hon 
konstaterar att barnböcker har betydelse för barns könsrollsbeteende. Hon refererar 
till två tidigare studier, Nilsson (1971) samt Czaplinski (1972), som också funnit att 
bilderböcker påverkar hur barn uppträder i sina könsmönster. 

2.2.3 Traditionella barnböcker befäster ofta stereotypa könsmönster 

Barnböcker är en del av det material som används på förskolor. I likhet med annat 
material bär dessa på normer och föreställningar om hur barn ska förhålla sig till sitt 
biologiska kön: 

Vissa material skapar flickor som mer (till exempel sitta och rita med kritor) eller mindre (t.ex. 
bygga med klossar) typiska flickor. Detsamma gäller pojkar. Materialet kan alltså ses som 
förutsättningar för hur barn uppfattas och bedöms av andra och för hur de ser på och förstår sig 
själva som förskole- och skolbarn (Nordin-Hultman, 2004, s. 72). 

I bilderboken på förskolan är det vanligtvis främst pojkar och män som får synas. I en 
tidigare studie vi gjorde visade det sig att det är främst pojkar eller män som innehar 
rollen som huvudkaraktär i de mest lästa böckerna på två studerade förskolor. De få 
gånger som kvinnor får framträda är det främst i egenskap som mamma (Jansson & 
Pilblad, 2015). Denna bild bekräftas av ett flertal studier, såväl svenska som inter-
nationella (se bl.a. SOU 2006:75; Kåreland & Lindh-Munther, 2005a; Taylor, 2003; 
Wohlwend, 2011).  

Det är även skillnad på hur pojkar/män samt flickor/kvinnor porträtteras i den 
traditionella barnboken. Flickor och kvinnor är passiva, anpassar sig och de innehar 
inte ledarroller. De beskrivs också med hjälp av utseendeattribut och hur de med 
hjälp av sitt utseende blir intressanta för karaktärer av manligt kön (se bl.a. Jansson 
& Pilblad, 2015; Kåreland & Lindh-Munther, 2005a; Taylor, 2003; Wohlwend, 2011). 
Enligt Wohlwend (2011) är Ariel ett typiskt exempel på detta. Hon offrar sin röst, 
simförmåga och sin familj för att med sitt utseende och snällhet attrahera Erik. Med 
hänvisning till Bell (1995), Giroux (1999) och Haas (1995) menar Wohlwend (2011) 
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att kvinnor ibland porträtteras som starka – när de är häxor. Det är dock viktigt att 
poängtera att Wohlwend tittat på hur Disney porträtterar kvinnliga karaktärer. 

Till skillnad från flickor och kvinnor är pojkar och män starka och aktiva. De är 
superhjältar och ledare. De beskrivs inte med utseende utan snarare med hjälp av 
känsloyttringar (se bl.a. Jansson & Pilblad, 2015; Kåreland & Lindh-Munther, 2005a; 
Taylor, 2003; Wohlwend, 2011).  

Det finns dock undantag från denna bild. Böckerna om Alfons Åberg bryter mot detta 
mönster och under 2000-talet har ett flertal förlag etablerat sig på barnboks-
marknaden som normkritiska, t.ex. Olika förlag, Sagolikt bokförlag och Vombat 
förlag. Även de större bokförlagen har publicerat litteratur som bryter mot stereotypa 
könsmönster. 

2.3 Lek och dess betydelse för utveckling 

Att förklara vad lek är för något är inte enkelt. Lek är något som vuxna allt för lätt 
avfärdar som något som barn ägnar sig åt. Snarare är det ett fenomen som rymmer 
många dimensioner. Lek är som ett mentalt tillstånd där verkligheten kan omvandlas 
till det som den lekande önskar att det ska vara. I leken är ingenting på riktigt men 
det ska vara som om det vore på riktigt. Då det ”bara” är på låtsas finns ingen risk att 
misslyckas och därmed vågar barn testa sig fram. Leken erbjuder även möjligheter för 
barn att utforska upplevelser och erfarenheter från verkligheten (Knutsdotter Olofs-
son, 2003; Lillemyr, 2013). 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att vi människor har ett behov av att få uttrycka 
våra erfarenheter och känslor. Vi behöver göra det för att må bra. Vuxna kan t.ex. 
göra det genom att prata om det. Barn å sin sida kan sakna språket och använder 
i stället leken som ett sätt att bearbeta upplevelser, erfarenheter och känslor. Leken 
kan därför ses som ett sätt att försöka förstå sin tillvaro. Lillemyr (2013) menar att 
barns lek är viktigast för deras utveckling och socialisation. Genom leken kan en se 
hur barnens personlighet och kunskap att samspela med andra utvecklas. Leken 
präglar också hur barnen tar sig an, växer in i och anpassar sig till samhället senare  
i livet. 

När barn leker använder de sig av sin fantasi. Det är fantasin som omvandlar pinnar 
till svärd, pistoler eller galopperande hästar. Såväl fantasin som leken hämtar sin 
näring från verkligheten. Till en början är barns lek ofta en reproduktion av en upp-
levelse snarare än fantasi (Knutsdotter Olofsson, 2003; Vygotskij, 1995). Vidare 
menar både Knutsdotter Olofsson (2003) och Lillemyr (2013) att fantasin enbart kan 
flöda om den får möjlighet att göra det. Därför krävs det att barn kan känna en inre 
frihet att använda sin fantasi. Lillemyr (2013) hävdar också att det är viktigt att 
barnen känner trygghet i miljön, då vågar barnen leva ut och leka olika lekar. Att 
enbart få ta del av stereotypa könsmönster kan påverka barns lek eftersom det be-
gränsar antalet erfarenheter från verkligheten, vilka barn använder som näring till sin 
fantasi och lek samt bidrar till att fixera barnets könsidentitet. Med hänvisning till 
Blaise (2005) och Boldt (2002) skriver Wohlwend (2011) att stereotypa könsmönster 
präglar och är återkommande i barns lek. De barn som inte uppträder enligt hetero-
normen och den binära könsindelningen får möta och uppleva verkliga och direkta 
konsekvenser. De uppfattas som konstiga och riskerar att hamna utanför. William 
Corsaro (2003) har under lång tid studerat barn och deras kamratkultur. Han menar 
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dock att barn tar leken som hjälp för att utmana könsstereotypa mönster. Enligt 
honom gör flickor det i högre grad än pojkar. 

Utöver att barnen trivs och känner sig trygga beskriver Lillemyr (2013) vikten av 
olika material. Dessas funktion är att främja leken. På förskolor finns risk att miljön, 
som oftast är skapad av de vuxna, sätter gränser för barnens lek vilket i sin tur 
hämmar deras utveckling (Brodin & Lindstrand, 2008). Tryggheten i miljön inne-
fattar också hur trygga barnen känner sig med personalen och de andra barnen som 
finns på förskolorna. Känner sig barnen trygga med alla på förskolan är chansen 
större till lek, men den är dock inte helt öppen för alla. Corsaro (2003) menar att 
barnen, oavsett hur trygga de känner sig med personalen och andra barn, gör allt för 
att skydda sin lek från andra de inte anser bör vara med. De kan förflytta sig och 
leken till något annat utrymme eller försöka utesluta någon som försöker vara med. 
Barn kan även avsluta en lek om någon vuxen kommer för nära.  

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det finns en tydlig skillnad i hur pojkar och 
flickor leker. Fram tills barnen är tre år gamla leker barn ganska lika lekar. Vid den 
här åldern intresserar sig barn för framför allt vardagslekar som familj och affär men 
även att leka monster och vilda djur. När barn är runt tre år gamla är barnen med-
vetna om sitt biologiska kön (se även Halim et al, 2014; Lenz Taguchi, 2014). Barnens 
lek utvecklas då till att bli mer könsstereotyp och barnen försöker hitta förebilder att 
efterlikna, från såväl verkligheten som medier. Till följd av ökad produktion av 
testosteron hos pojkar mellan två och tre år leker pojkar, i högre utsträckning än 
flickor, krig samt jaga- och brottarlekar. Överlag fortsätter flickor hellre med sina 
vardagslekar och att leka skola (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

Det finns även skillnad i hur de allra yngsta barnen samt fyra- till femåringarna leker. 
De allra yngsta kan behöva leksaker eller annan rekvisita för att hålla sin lek vid liv. 
Det tycks även vara så att rekvisitan styr det barnen leker. Rekvisita är inte lika viktigt 
för fyra- till femåringarna. För barn i denna ålder är själva handlingen det mest 
centrala. Det som inspirerar deras lek främst är idéer, upplevelser eller något som de 
sett på TV (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

3 Metod 

Vi inleder detta kapitel med att argumentera för och förklara vårt val av en kvalitativ 
forskningsmetod med flerfallsstudie som undersökningsdesign. Därefter redogör vi 
för våra datainsamlingsmetoder och hur datainsamlingen och analys av data gått till. 
Vi presenterar även vårt urval samt hur vi i denna studie hanterat de reliabilitets- och 
validitetsproblem som kan uppstå kring våra metodval. Avslutningsvis redovisar vi 
hur vi beaktat de forskningsetiska principerna i denna studie. 

3.1 Forskningsstrategi och undersökningsdesign 

Utifrån studiens syfte och frågeställning utgår vi från en kvalitativ forskningsmetod 
samt använder en flerfallsstudie som undersökningsdesign. Eftersom vi vill veta hur 
och på vilket sätt som barns lek eventuellt influeras av förskolans litterära miljö 
lämpar sig kvalitativa metoder bäst (Bryman, 2011). För att undersöka detta har vi 
främst använt oss av observationer men även intervjuer med förskolepersonal. Dessa 
val grundar sig på att vi behövde se och vara i barnens värld för att närma oss deras 



 10 

perspektiv, vilket vi behövde för att försöka se och förstå deras värld så som barnen 
upplever den. Vår undersökning är även processinriktad snarare än statistisk vilket 
också motiverar valet av en kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2011). 

Syftet med fallstudier är att göra en detaljerad och ingående granskning av en specifik 
miljö, samhälle, organisation eller liknande (Bryman, 2011).  Vidare beskriver Yin 
(2006) att fallstudier är användbara då en ställer frågor kring hur och varför något är 
på ett specifikt sätt eftersom fallstudier ger djupgående förklaringar av aktuella 
händelser som sker i en specifik kontext. Just av dessa anledningar är fallstudier 
vanliga i utvärderingsforskning (Yin, 2006). Som vi redan nämnt ämnar vi att göra en 
flerfallsstudie. Vi kommer att titta på två olika förskoleavdelningar i två olika 
kommuner. Detta ger flera fördelar jämfört med att bara titta på en enda förskola. 
Studien blir mindre sårbar men ger framför allt analytiska fördelar, såsom direkt 
replikation och ökad generaliserbarhet. 

3.1.1 Val av förskolor 

Två olika förskolor i två olika kommuner ingår i denna studie. De två förskolorna är 
främst valda utifrån vår förra studie då vi undersökte vad och vem som styr litteratur-
urvalet på förskolorna samt vad barn får ta del av för bilder av pojkar/män och 
flickor/kvinnor genom högläsningen på förskolan. Då, precis som nu, bygger detta 
urval på ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Det var de två förskolor 
som fanns tillgängliga för oss under vår förra studie och för denna studie samt var 
villiga att låta oss byta ut alla barnböcker som barnen tar del av under två veckors tid. 
Förskolorna vi valt är inte extrema eller ovanliga utan kan snarare beskrivas som 
traditionella förskolor. Därför kan de ses som representativa fall (Yin, 2006). 

Som redan nämnts gör vi en fallstudie med två analysenheter. Detta ger framför allt 
analytiska fördelar, inte minst då det gäller studiens generaliserbarhet. Trots detta är 
inte vårt huvudsakliga syfte att kunna dra generella slutsatser. Vi vill testa teorier 
kring mediers, i detta fall barnböckers, makt och användningspotential i barngrupp 
på förskolan samt om lek och identitet.  

De två förskolor vi har valt kallar vi för Grävlingen och Solen.1 Grävlingen ligger i en 
större akademikerstad medan Solen ligger i en medelstor industristad. 

3.1.1.1   Miljön på förskolan Solen 

Avdelningen består av en hall, sex andra rum, ett skötrum och två toaletter. I det 
största rummet finns ett pentry i ett hörn, i ett annat hörn finns en sagohörna med 
madrass på golvet och en låda med böcker. Längs med ena väggen finns högskåp med 
pussel, spel och olika konstruktionsleksaker. Det finns även ett legobord med Duplo, 
en stor båt i trä som barnen kan klättra och leka på, en hylla med småbarnsleksaker 
och två stora bord med stolar som används både till mat- och pysselstund. I de övriga 
rummen har barnen tillgång till olika leksaker. Det finns fordon av olika slag, 
parkeringsgarage, bollar, dockor, dockvagnar och en hemvrå med spis och diskbänk. 
I målarrummet finns staffli, ett kar för vattenlek och hyllor med material för olika 
skapande.  

                                                   
1 Fingerade namn 
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Ute på gården finns gungor, en klätterställning, en stor sandlåda, ett förråd och två 
stora bänkar. I bortre delen av gården finns ett skogsparti med kuperad terräng och i 
anslutning till den en stor gräsmatta.  

På avdelningen jobbar två kvinnliga förskollärare och en kvinnlig barnskötare. Det 
finns också två kvinnliga modersmålspedagoger som är på avdelningen en och en 
halv respektive tre dagar i veckan.  

3.1.1.2   Miljön på förskolan Grävlingen 

Avdelningens yta utgörs av en hall, ett skötrum med toalett och ytterligare en toalett 
och därtill fyra rum – två större och två mindre. De större rummen är inredda på 
samma sätt med diskbänk och skåp för förvaring. I det ena rummet finns ett legobord 
med Duplo, i det andra ett legobord med smålego. I övrigt så finns låga hyllor med 
material för olika skapande, t.ex. pärlplattor, pärlor, gummiband, saxar, pennor, olika 
typer av färg och papper, spel och även en del bygg- och konstruktionsmaterial. I 
mitten av de stora rummen finns det skjutdörrar som gör det möjligt att öppna upp 
och få ett större rum. De två mindre rummens golvyta är täckt av mjuka, långhåriga 
mattor. I det ena rummet finns det två tunnor med byggklossar, en list med böcker 
och i taket sitter solsystemet uppsatt i form av uppblåsbara bollar. I det andra lilla 
rummet finns det en hylla med plastdjur och ett lågt bord med tyg som hänger runt 
kanten samt en overheadapparat och en dator som visar bildspel kopplat till temat. 

Gården utomhus är uppdelad i en mindre och en större. På den mindre finns en 
sandlåda och några gungdjur. På den större gården finns en sandlåda, en klätter-
ställning och ett litet hus intill sandlådan. Båda gårdarna har både asfalt, grus och 
gräs.  

På avdelningen jobbar en kvinnlig förskollärare och tre kvinnliga barnskötare.  

3.2 Observationer 

För att besvara studiens forskningsfråga har vi gjort observationer och beskrivningar 
på så kallad mikronivå. Bryman (2011) menar att en observationsstudie på mikronivå 
är när forskaren genomför observationer under en kortare period och med fokus på 
en viss del av den verksamhet som observeras.  

Corsaro (2003) menar att vuxna är ett hot för barnens lek och riskerar att avbryta och 
förstöra den genom att en blandar sig i eller kommer för nära. Utifrån detta intog vi 
rollen som fullständig observatör utan att delta eller blanda oss i den aktivitet som 
pågick i miljön vi observerade (Bryman, 2011). Detta för att minimera risken att 
påverka vårt studieobjekt – barnens lek.  

Genom observationerna såg vi hur barnen beter sig i olika leksituationer, vilket vi 
noggrant och tydligt antecknat under lekens gång. Eftersom vi observerat under olika 
tidpunkter vid flera tillfällen (se bilaga 2) har vi sedan kunnat sammanställa våra 
observationer och få fram ett övergripande resultat för de två förskolor vi gör 
undersökningen på (Bryman, 2011).  
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3.3 Kvalitativ forskningsintervju 

I denna studie har vi framför allt använt oss av semistrukturerad intervju. Vid en 
semistrukturerad intervju har intervjuaren ett frågeschema (se bilaga 3) där frågorna 
är allmänt formulerade och där frågornas ordningsföljd varierar. Intervjuaren har 
också utrymme att till det som uppfattas som viktiga svar ställa uppföljningsfrågor 
(följdfrågor) för att få ett ännu bättre resultat. Då vi har intervjuat på olika ställen och 
vi är två olika individer har frågorna formulerats på olika sätt under intervjuerna och 
därför har vi även använt oss av en ostrukturerad intervju (Bryman, 2011). Denna 
kombination är enligt Bryman (2011), med hänvisning till Mason (1996) och Rubin 
och Rubin (1995), det sätt som kvalitativa intervjuer ofta byggs upp på.  

Med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun har vi intervjuat två förskollärare, 
en på respektive förskola som ingår i studien. Syftet med intervjuerna är att få inblick 
i barnens lek och samtalsämnen under den tid då vi inte befunnit oss på de 
studerande förskolorna för att göra observationer. Genom detta var vår förhoppning 
att få in ytterligare data som kunde bidra till att ge en så rättvisande bild av 
verkligheten som möjligt. När vi bytte ut litteraturen på förskolorna samt 
informerade om intervjuerna var vi noga med att poängtera att om de inte märkt 
någon förändring hos barnen så är det denna bild vi vill ta del av. Detta för att 
intervjupersonerna inte skulle påverkas utifrån vad de trodde att vi ville ha för svar.  

3.3.1 Val av intervjupersoner 

Vi har valt att intervjua två förskollärare, en på varje förskola som ingår i studien. 
Förskollärarna arbetar på de avdelningar vi gjort våra observationer vid. Vi valde 
dessa för att vi skulle kunna ställa frågor om de märkt någon skillnad på barnens lek 
sedan vi introducerade barnböcker som är normkritiska ur ett genusperspektiv. För 
att få ett så tillförlitligt resultat från intervjuerna som möjligt var vi tvungna att 
intervjua pedagoger som tillbringar hela dagarna med de barn vi observerat. Utifrån 
detta gjorde vi ett bekvämlighetsurval vid valet av intervjupersoner (Bryman, 2011).  

3.4 Studiens genomförande 

Vår studie började med att vi skrev  och skickade ut ett informationsbrev till för-
skolorna där vi informerade om studien och när vi skulle påbörja våra observationer. 
Samtidigt skrev vi och skickade ut missivbrev till barnens föräldrar eller vårdnads-
havare. Till detta bifogade vi en talong om skriftligt godkännande gällande att deras 
barn får delta i studien. Dessa inhämtades innan vi påbörjade studien så vi visste 
vilka barn som vi fick observera och dokumentera.  

Corsaro (2003) beskriver svårigheterna med att närma sig och observera barns lek 
som vuxen. Barn känner att vuxna hotar deras lek och för att skydda leken håller de 
sig undan de vuxna. Barn är även medvetna om vad de får och inte får göra för de 
vuxna och anpassar sina beteenden utefter de vuxnas när- eller frånvaro. Av dessa 
anledningar observerade vi barngrupperna under en, för studiens omfattning, relativt 
lång period. Vidare gick vi in i rollen som fullständiga observatörer där vi inte sa ifrån 
om vi såg eller hörde att barnen gjorde något som vi visste att de inte fick göra. Vi 
frågade även om vi fick vara med i lekutrymmen där barn ofta stängde de vuxna ute 
med löfte om att vi inte skulle störa och sitta helt tysta.  
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Våra observationer genomförde vi under fyra veckors tid. Varje vecka besökte vi en 
förskola var vid tre olika tillfällen då vi visste att barnen hade möjlighet till fri lek. 
Observationstillfällena varade mellan 30-60 minuter varje gång och vi har genomfört 
observationerna vid olika tidpunkter på dagarna för att fånga fri lek både inom- och 
utomhus. Vi dokumenterade observationerna med hjälp av anteckningar av det 
barnen sa och gjorde under leksituationerna. Ingen ljud- eller bildupptagning har 
gjorts vid observationerna. Totalt har vi gjort 24 observationstillfällen, tolv på 
respektive förskola. Varje observationstillfälle har resulterat i minst en lekobservation 
men oftast gjordes tre olika lekobservationer vid varje observationstillfälle. 

Vårt huvudsakliga syfte med studien var att undersöka hur barns rollek utvecklas när 
barnen får ta del av barnböcker utan stereotypa könsmönster. Wells Rowe (1998) har 
funnit att barn främst använder barnböcker som inspirationskälla till sina lekar om 
böckerna handlar om sådant som barnen redan är intresserade av. Utifrån detta 
delade vi upp våra observationsveckor i två steg. Under de två första veckorna 
observerade vi barnens fria lek i syfte att dels få syn på vad och hur barnen lekte och 
dels att få syn på barnens intressen.  

Utifrån det barnen intresserade sig för i sina lekar på förskolorna samt det resultat vi 
fann i vår pilotstudie (Jansson & Pilblad, 2015) började vi söka efter barnböcker som 
var normkritiska ur ett genusperspektiv. Vår tidigare studie visade att barn tycks leka 
karaktärer i barnböcker – dock inte Alfons Åberg. Förskollärarens reflektion över 
detta var att Alfons bara är ett barn precis som barnen själva vilket gör att de kan 
identifiera sig med honom. Sålunda är Alfons Åberg ingen roll som behöver 
utforskas. Det mönster som vi såg i litteraturen var att barnböcker handlar om 
pojkar/män. De få gånger som flickor/kvinnor får synas så är de små, söta och 
passiva. Pojkar å sin sida beskrivs med känslor och de gör saker (Jansson & Pilblad, 
2015.) Detta resultat har flera andra studier också kommit fram till (se bl.a. Kåreland 
& Lindh-Munther, 2005a; Taylor, 2003; Wohlwend, 2011; SOU 2006:75). Utifrån 
detta utformade vi ett urvalskriterium (se bilaga 4) för de barnböcker (se bilaga 5) 
som vi ville att barnen på förskolorna Solen och Grävlingen skulle ta del av under 
obervationsperiodens andra del, d.v.s. observationsveckorna 3 och 4. 

Under observationsveckorna 3 och 4 påbörjades fas två. Under dessa veckor fick 
barnen på förskolorna Solen och Grävlingen enbart ta del av de barnböcker som vi 
valt ut utifrån vårt urvalskriterium. Samtidigt fortsatte vi att göra observationer av 
barnens fria lek vid tre tillfällen á 30-60 minuter, per vecka. Var vi på förskolorna för 
observation läste även vi barnböckerna för barnen. Övriga dagar och tider läste 
förskolepersonalen för barnen. Minst en gång per dag fick barnen höra minst en bok. 
Barnen fick ta del av dessa böcker på samma sätt som de får i vanliga fall. Detta 
innebar att lässtunderna på förskolan Grävlingen innehöll boksamtal mellan barn 
och pedagog. Sådana samtal hölls inte på Solen eftersom de inte använder sig av 
boksamtal med barnen. I likhet med observationsveckorna 1 och 2 observerade vi 
barnens fria lek vid olika tidpunkter på dagarna för att fånga såväl inomhus- som 
utomhusmiljön. 

Veckan efter att vi avslutat våra observationer genomförde vi semistrukturerade 
intervjuer med en förskollärare från respektive förskola. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) bör intervjuer planeras så att intervjupersonen uppmuntras att berätta om sin 
värld. Vidare menar de att intervjupersonen vill ha en uppfattning om intervjuaren 
innan de vill delge information. Utifrån detta genomförde vi en intervju var på den 
förskola som vi genomfört observationerna på. Intervjupersonerna intervjuades på 
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sin arbetsplats på en ostörd plats. Intervjuerna spelades in med ljudbandspelare för 
att vi  skulle kunna koncentrera oss på intervjuerna och därigenom kunna ställa 
lämpliga följdfrågor. Därefter transkriberades intervjuerna i sin helhet för att 
möjliggöra en närmare analys av datan (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Vi har analyserat vårt datamaterial med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys utifrån 
ett konventionellt perspektiv. Med hänvisning till Cavanagh (1997) beskriver Hsieh & 
Shannon (2005) kvalitativa innehållsanalyser som en flexibel metod för att analysera 
data. Innehållsanalyser används för att koda undersökningsmaterialer i olika 
kategorier och därigenom bidra till kunskap och förståelse för det som studeras. 
Konventionella innehållsanalyser används ofta för studier som syftar till att beskriva 
ett fenomen ingående, i det här fallet vad och hur barn leker på förskolan. Den här 
typen av analyser är också lämpliga då det finns lite tidigare forskning samt få teorier 
att stödja sig på när materialet ska kodas efter kategorier.  

Vi började med att läsa igenom allt insamlat material, från såväl observationer som 
intervjuer, flera gånger för att få en förståelse för helheten. Därefter gick vi igenom en 
observation eller en intervju i taget och läste den ord för ord för att finna de 
kategorier som vi ansåg vara primära. Vi försökte även att finna samband mellan 
olika kategorier (Hsieh & Shannon, 2005). 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet berör studiens tillförlitlighet i förhållande till de metodval 
som gjorts för att samla in data. Reliabilitet handlar om huruvida studien går att 
upprepa medan validitet handlar om ifall vi har undersökt det vi avsåg att undersöka 
(Bryman, 2011). 

Fallstudier kritiseras ofta för att inga generella slutsatser kan dras utifrån resultatet. 
Vidare kritiseras undersökningsdesignen för de svårigheter som uppstår kring intern 
validitet samt reliabiliteten (Yin, 2006). Fördelen med att använda en flerfallsstudie 
är att det ger en direkt replikation av studien. De två förskolor som ingår i studien 
skiljer sig åt i vissa avseenden. Om vi trots olikheterna kommer fram till samma 
slutsatser blir resultaten mer generaliserbara (Yin, 2006). Dock finns det en risk att 
de skillnader som hittas mellan fallen inte behöver bero på förskolornas särskiljande 
drag (Bryman, 2011). Vi har därför försökt att inte övertolka skillnaderna i vårt 
resultat. I stället har vi strävat efter att peka ut skillnaderna och ge tänkbara för-
klaringar till dessa. Ett ytterligare sätt att öka generaliserbarheten är, enligt Yin 
(2006), att använda sig av representativa fall, d.v.s. fall som inte är extrema eller 
avvikande. De förskolor vi valt ut för denna studie är på inget sätt extrema utan kan 
sägas representera traditionella förskoleverksamheter. 

Användandet av kvalitativ forskningsintervju som komplement till våra observationer 
bidrar till att öka resultatets pålitlighet. Genom att ta del av förskolepersonalens bild 
av hur barnens lek utvecklats får vi tillgång till fler tolkningar och därmed minskar 
risken för ett skevt resultat utifrån förutfattade meningar från vår sida (Yin, 2006; 
Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Huruvida det är högläsningen av barnböckerna som bidragit till en del barns för-
ändrade lekbeteende samt sätt att se på sig själva är svårt att svara på. Det krävs en 
betydligt större studie som beaktar flera faktorer samt att barnen följs under större 
delen av dagen. De fyra veckor som vi ingående observerade barnens lek är inom en 
begränsad tidsram och i en enda miljö - förskolan. Vi har noterat att det finns vissa 
skillnader före och efter att vi introducerade andra barnböcker. Vi har även tagit del 
av förskolepersonalens bild av hur barnen och deras rollekar utvecklats under denna 
tid. Men eftersom barn påverkas av hela den kulturella miljö de vistas i har vi 
iakttagit en försiktighet i våra slutsatser kring resultatet.  

Konventionella innehållsanalyser medför en del svårigheter. En av dessa är att den 
som analyserar materialet inte får grepp om kontexten och därigenom misslyckas 
med att identifiera de huvudsakliga kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005). För att 
undvika detta har vi läst igenom allt material var och en för sig och kategoriserat 
materialet. Därefter har vi jämfört varandras kodningar samt ställt oss frågan om 
materialet skulle kunna ses utifrån något annat perspektiv.  

3.7 Beaktande av de forskningsetiska reglerna 

I denna studie aktualiserades de forskningsetiska principerna kring informations-, 
samtyckes-, anonymitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011; Bryman, 
2011). Innan vi påbörjade vår studie informerade vi förskolorna om den studie vi 
skulle göra och hur vi skulle gå tillväga. Under vår pilotstudie inhämtade vi ett god-
kännande om att få genomföra denna studie på respektive förskola. Ingen av de två 
förskolorna hade önskemål om att dra sig ur studien då vi påbörjade denna studie. 

Vi skrev även ett missivbrev (se bilaga 6) till föräldrar och vårdnadshavare som har 
sina barn på de avdelningar där vi genomfört vår studie. Vi informerade om studiens 
syfte, innehåll och att resultatet kommer att publiceras på Diva. Vi informerade även 
om att uppgifterna inte kommer att användas i ett vidare syfte och att det bara är vi 
som uppsatsskrivare som kommer att hantera den insamlade informationen och att 
den efter att studien avslutats kommer att raderas/förstöras. Föräldrar/vårdnads-
havare samt förskolepersonalen fick veta sina villkor för att delta i studien samt att 
deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst, utan förbehåll, kan välja att hoppa av 
studien. Från föräldrarna/vårdnadshavarna har vi inhämtat skriftligt godkännande 
om att deras barn får delta i studien. De vars barn vi inte fått ett sådant godkännande 
från ingår inte i studien. 

För att skydda deltagarnas integritet har vi hanterat information om barn, personal 
och förskolor på ett sätt som ska göra det ytterst svårt för utomstående att identifiera 
dessa. Detta har vi gjort genom att inte namnge varken personal, barn eller de för-
skolor och kommuner som personerna vistas på/i. Alla namn på förskolorna, 
personal och barn är i uppsatsen fingerade. 

4 Resultat 

Kapitlet börjar med att vi först redovisar data från studiens första fas, d.v.s. innan vi 
introducerade barnböcker utan stereotypa könsmönster. Därefter redovisar vi 
resultatet efter att barnböckerna byttes ut. Denna del kallar vi för fas två. Datan i fas 
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två bygger dels på våra observationer samt intervjuer med förskollärarna från de två 
förskolorna.  

4.1 Fas 1  

Resultatet i denna del är kategoriserat i teman som vi finner vara centrala i barnens 
rollekar under de första två observationsveckorna, då vi ännu inte hade introducerat 
de nya barnböckerna. 

4.1.1 Mamma, pappa, barn och vårdande roller 

Sigrid (4 år till Agnes 4 år): Bebis! 
Agnes reser sig upp från sin plats på gungbrädan barnen gjort själva och går och ställer sig 
bakom Sigrid och gungar henne upp och ner. William (3 år) springer förbi och stannar vid 
flickorna. 
Agnes: Gagagaga. Hör du att jag är bebis? Vi leker mamma, pappa, barn. 
 

Detta upplever vi som ett återkommande lektema i flickornas lek på förskolan Gräv-
lingen. Så gott som vid varje observationstillfälle förekom någon form av mamma-, 
pappa-, barnlek i flickornas rollek. I leken fanns oftast två roller att inneha: mamman 
och bebis/barn. Vad vi kunde se var rollen som mamma enbart tillgänglig för ett barn 
åt gången. De andra som deltog i leken fick vara barn eller bebisar. På förskolan Solen 
deltog både flickor och pojkar i mamma-, pappa-, barnlekar. Då pojkar deltog i dessa 
lekar fanns alltid en papparoll i leken, inte annars. Pojkarna kunde även vara barn. 
Det var alltid de äldsta pojkarna som var pappor, de yngre fick vara barn. På båda 
förskolorna innehas alltid mammarollen av det barn som tycks leda leken och 
bestämmer lekens utveckling, oavsett vilken ålder. De barn som deltog i leken 
brukade säga att bebis- eller barnrollen fick spelas av barn som ansågs lite osäkra.  

Amanda (5 år), Isabella (4 år) och Lisa (3,5 år) leker i hemvrån på förskolan Solen.  
Amanda till Isabella: Du får vara bebis. Och om du drömmer något läskigt så kom du in till oss. 
Det hände alltid, ok? Då sa du mamma, mamma jag är rädd. Jag är ledsen. 

Mamma-, pappa-, barnleken innehåller ofta även inslag av matlagning, bakning eller 
kafferep. Detta är ett inslag som på förskolan Grävlingen sällan förekommer inomhus 
men desto oftare utomhus på gården. Det omvända förhållandet råder på Solen. Bak-
ning och kafferep sker inomhus i hemvrån, inte på gården. På förskolan Grävlingen 
är de fyraåriga barnen Alma och Ida bästa vänner. Vi uppfattar att Alma ofta leder 
leken och är mamma medan Ida alltid intar rollen som bebis. Ofta när de är utomhus 
leker de just mamma, pappa, barn i lekstugan intill sandlådan där bakning blir en 
given del av deras lek:  

Ida: Ska vi baka? Baka gott. 
De båda barnen, Alma som mamma och Ida som bebis, börjar fylla hinkar med sand med hjälp 
av varsin spade. Emma kommer förbi. 
Emma: Får jag komma in? 
Alma: Vi bakar. 
Ida: Vad bra vi bakar! 
Alma: Ja. 
Ida: Vi kan baka coola kakor. 

Den omvårdande rollen som flickorna tar på sig i sina mamma-, pappa-, barnlekar 
återkommer även i andra lekar på förskolan Grävlingen. Det kan vi bl.a. se när Sigrid 
(4 år) och Hanna (4 år) leker i ett av de mindre rummen. I rummet finns även Pelle (4 
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år). Han är ett lejon som gör flera försök att komma in i flickornas lek. Flickorna 
lägger till en början inte märke till honom men plötsligt börjar han sprattla på det 
låga bordet han ligger på: 

Pelle: Aj, aj. En spik sitter fast i min fot. 
Sigrid säger något ohörbart. 
Pelle: Nej, en spik. 
De båda flickorna går fram till bordet där Pelle ligger och sprattlar. 
Sigrid: Jag kan ta bort den. 
Sigrid klättrar upp på bordet och sätter sig på alla fyra och låtsasdra ut spiken som sitter fast i 
Pelles fot med hjälp av sina tänder. 
Pelle: Lejonet kan ta bort den. 
Sigrid: Jag kan ta bort den. 
Sigrid låtsas bita tag i spiken igen. 

4.1.2 Tjuv och polis och andra yrkesroller 

Medan flickor på förskolan Grävlingen främst leker familj och har omvårdande roller 
leker pojkarna främst rovdjur som jagar byten, tjuv och polis eller andra yrkesroller 
såsom chefer, fordonsförare och brandmän. 

Barnen på förskolan Grävlingen är ute på stora gården och leker. Fyra flickor, Elin, Anges, 
Emma och Sigrid, i 4-årsåldern leker i lekstugan intill sandlådan.  
Agnes: Det brinner i vårt hus! 
Alla barnen springer fram och tillbaka mellan huset och den lilla slänten några meter bakom 
lekstugan. Pelle (4 år) kommer förbi. 
Elin till Pelle: Det brinner i vårt hus Pelle.  
Pelle tittar mot lekstugan. 
Elin till Pelle: Är du en drake som sprutar eld med munnen. 
Pelle: Nej. 
Agnes tar en räfflad plastslang som ligger på marken och vevar runt med den och låter pscht, 
pscht. Sedan släpper hon slangen och springer till slänten. Sigrid tar den räfflade plastslangen. 
Sigrid: Det brinner i vårt hus. Jag dammsuger upp allt. 
Emma till Sigrid: Mamma. 
Sigrid: Det brinner fortfarande. 
Pelle har nu tagit den räfflade plastslangen. 
Pelle: Jag har brandsläckare. Pscht, pscht. 
Sigrid: Jag kan släcka själv. 
Pelle: Jag kan också släcka. 
Sigrid springer därifrån. De andra flickorna följer efter. Pelle står kvar och släcker elden. 
Pelle ropar: Elden är helt släckt. Elden, elden, elden. Vi leker brandmän. 

Att flickor utforskade någon yrkesroll i sin lek var ovanligt. På förskolan Grävlingen 
var den typen av lek obefintlig. Var flickorna något annat än mammor, barn eller 
hade omvårdande roller var de djur, sjöjungfrur, prinsessor eller sjörövare. Att flickor 
intog yrkesroller var även ovanligt på Solen men det förekom. 

Ludvig (3,5 år) ropar till Klara, Liv och Gunnar (alla 5 år): Kom! Här är planet! Pekar på en 
madrass.  
Klara sätter sig längst fram på madrassen.  
Klara: Jag är pilot. Jag flyger planet. 
Gunnar: Men vet du hur man gör?  
Klara: Ja, såklart. Jag har sett det på TV.  
Alla barnen sätter sig bakom Klara på madrassen.  
Klara: Har alla bälte? Man måste ha bälte när man flyger.  
Ludvig: Jag har inte. Jag är sån där som ger mat.  
Liv: Du menar servitris? 
Ludvig: Ja, sån som ger alla som åker flygplanet mat. Då behöver jag inte ha bälte.  
Klara: Nu lyfter vi! Wiiho! 
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4.1.3 Kläder och flickors utseende 

Samtliga barn på båda förskolorna var klädda enligt gällande könsnormer. Flickorna 
bar rött, rosa, lila och vitt, klänningar eller tights och t-shirts med hjärtan eller motiv 
från Frost. Pojkarna var klädda i mörka färger och allra helst i blått och grönt. De 
hade ofta motiv föreställande manliga superhjältar eller karaktärer från Star Wars på 
tröjor och stumpor. Till det hade de oftast jeans eller mjukisbyxor. 

För pojkarna kunde superhjältemotiven leda till att barn som vanligtvis inte lekte 
med varandra började leka efter att ha pratat om trycken. I övrigt hade pojkarnas 
kläder ingen funktion. Däremot hade kläder en viktig funktion i en del flickors lek. 
Dessa flickor leker många gånger prinsessor och pratar ofta om klänningar och 
”snurrkjolar” (kjolar som blir vida när barnet snurrar). Men flickors utseende 
förekommer även då barn leker andra roller: 

Astrid (4 år) leker inne på avdelningen på förskolan Solen. Hon har klättrat upp på ett bilgarage 
i trä och glider ner med ena foten i backen på garaget. 
Astrid: Titta, jag är en bil. 
Hilma (4 år): Ja, en guld och glittrig bil. 
Simon (4,5 år): En fin bil. 

4.1.4 Flickor blir pojkar 

Vad vi kan se leker majoriteten av barnen på båda förskolorna enligt gällande köns-
normer. Men mellan de två förskolorna finns skillnader på gruppkonstellationerna 
vid barnens rollekar. På förskolan Grävlingen leker flickor med flickor - helst två och 
två eller tre och tre - och pojkar leker med pojkar – oftast i ett gäng med fyra, fem 
pojkar. Det finns dock fem barn, två flickor (Selma, 5år och Emma, 4 år) och tre 
pojkar (Matteo, 5 år och bröderna Nils och Emil, 3 och 4 år), som särskiljer sig och 
som inte leker enligt gällande normer. Syskonen leker ofta tillsammans eller med 
flickan Signe, 5 år, antingen båda två eller bara en av bröderna. Vid flera tillfällen 
bakar de olika sandkakor med socker (torr sand) i. Den tredje pojken leker väldigt 
ofta med flickan Signe han med. Ofta är det han som styr leken och vill ha roller där 
han är bebis eller en flickkaraktär som Elsa i Frost. De två flickorna deltar ofta, men 
inte alltid, i pojkarnas olika jagarlekar som tjuv och polis eller rovdjur på jakt efter ett 
byte. På förskolan Solen tycks inte barnens biologiska kön ha betydelse för hur 
barnens konstellationer ser ut. Däremot leker de oftast i lekpar i två och två. Dessa 
lekpar kan sedan gruppera sig med andra lekpar för att bilda små grupper som leker 
tillsammans. I de allra flesta fallen får alla barn vara med i lekarna. Dock syntes en 
tydlig delning av barngruppen där barn med annan etnisk bakgrund än svensk inte 
lekte med de etniskt svenska barnen. De blev inte insläppta i de etniskt svenska 
barnens lek trots försök. 

På förskolan Grävlingen ser och hör vi aldrig att de pojkar som leker könsöver-
skridande får någon tillrättavisning eller blir kallade för flickor. Däremot blir 
flickorna på förskolan Grävlingen benämnda som ”killar” av pedagogerna då de 
deltar i pojkarnas lekar: 

Alexander (4 år), William (3 år), Adam (5 år), Oscar (4 år), Melker (5 år) och Selma (5 år) 
springer efter varandra på gräsområdet på förskolans stora gård. Då och då springer de in på 
den asfalterade banan. 
Pedagog: Killar nu är ni på asfalten. Ni får vara på gräsmattan. 
Alexander: Vi leker tagen. Så här (fångar med sina armar). Försiktigt. 
Barnen springer vidare. De fångar varandra och börjar brottas. 
Pedagog: Killar stopp! Försiktigt.  
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William (3 år), Adam (5 år) och Oscar (4 år) leker i slänten på stora gården på förskolan 
Grävlingen. De gräver hål i backen och fyller sina hinkar. Elin (4 år) som leker med ett par 
flickor i lekstugan intill sandlådan ser hur pojkarna gräver och springer dit och börjar fylla sin 
hink med den jord som Adam kastar ner till henne. Pedagogen Amanda kommer förbi. 
Pedagog: Hörrni, killar. Gräsmattan blir jätteförstörd när ni gör sådär. Vill man gräva får man 
jättegärna göra det i sandlådan. 

4.1.5 Barn med ledarroller 

På båda förskolorna finns barn som är mer drivande i barnens lek. Dessa bestämmer 
ofta vem som har vilken roll och hur den rollen ska lekas och hur handlingen ska 
utvecklas. Såväl flickor som pojkar innehar dessa ledarroller. De lekar som dessa barn 
bestämde cirkulerade oftast runt ledarens erfarenheter eller kommande händelser i 
ledarens liv. De barn som inte följde ledarens regler blev oftast uteslutna från leken. 

På stora gården på förskolan Grävlingen går Emma (4 år) med hink och spade fram till Alma  
(4 år). Båda barnen börjar gräva i marken.  
Emma: Det blir en tårta till mig. 
Alma: Nej, det blir till alla. 
Ida (4 år) kommer dit: Alma, får jag vara med? 
Alma: Ja. 
Emma går därifrån. Alma och Ida tar hinken med spaden och springer bort till lekstugan.  

Även om det inte är ett vanligt inslag att pojkar och flickor leker tillsammans på 
förskolan Grävlingen förekommer det i barnens rollekar. Då det sker är oftast 
flickorna de dominanta. De delar ut rollar och bestämmer lekens riktning. Dock ger 
de inte sig själva ledande eller maktknutna positioner, utan dessa tilldelas pojkarna.   

Selma (5 år), Theo (5 år), Melker (5 år), Oscar (4 år), Alexander (4 år) och Elin (4 år) leker vid 
macken som är gjord av lastpallar. Selma plockar sten som hon betalar med. 
Selma till Theo: Chefen! 
Theo fortsätter med att lägga stenar på lastpallarna. Selma och Theo har en stundvis ohörbar 
konversation. 
Selma: Är det ok, chefen? 
Theo: Mmm 
Selma: Någon måste vara den som tar betalt. 
Barnen springer vidare innan någon hinner få rollen. 

Ledarbarnen tycks också fylla en viktig funktion för de försiktiga barnen på förskolan 
Grävlingen. De försiktigare barnen som har minst ett av ledarbarnen som kompis 
vänder sig till ledaren när vi observatörer upplever att de känner sig hotade i sin lek. 

Alma (4 år), Ida (4 år) och Emma (4 år) leker på kullen på stora gården. De åker bil ner för 
backen. William (3 år) springer förbi och tar Idas bil. Ida kryper direkt upp till Alma som är 
uppe på kullen.  
Ida: Alma, William tog den. 
Alma: Ja, William, ge tillbaka den till Ida! 

4.1.6 Skyddande av lek 

Många av barnen, oavsett vilket kön barnen hade, gjorde stora ansträngningar för att 
skydda sina lekar. Detta tog sig uttryck på flera sätt. För det första stängde barnen 
dörrar om sig eller förflyttade sin lek utan närvaro från vuxna. För det andra 
avvisades andra barn från att vara med i pågående lek. Avslutningsvis så avbröt 
barnen leken om vuxna eller andra barn hotade barnens lek och som barnen inte 
kunde stänga ute genom de två första mekanismerna. Skyddandet av leken 
resulterade ofta i att vissa barn, alltid samma barn, stängdes ute från de rollekar som 
pågick i olika grupper.  
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4.1.7 Bearbetning 

Som vi redan sett i avsnitten om mamma-, pappa-, barnlekar och tjuv och polis- samt 
fordonslek så tycks barnen bearbeta de intryck och upplevelser som de får från såväl 
verkligheten som den kulturella värld som de är en del av. I barnens rollek kan vi 
även se hur barnen bearbetar upplevelser som de ska vara med om.  På förskolan 
Solen är Amanda (5 år) en av ledarna. Hon ska snart åka utomlands tillsammans med 
sin familj och det syntes i alla de lekar hon deltog i under dessa två veckor. 

I hallen på förskolan Solen lägger Amanda (5 år) ut en filt på golvet. 
Amanda till Simon (4 år): Sätt dig på den här och håll här (i filten). 
Amanda till Isabella och Lisa (båda 4 år): Ni också. 
Amanda tar tag i filten framför barnen. 
Amanda: Nu åker vi.  
Amanda försöker dra i filten. 
Amanda: Eller det går inte. Två kanske, då kan vi dra. 
Simon hoppar av filten.  
Simon till Isabella och Lisa: Man får inte sitta på golvet. Då går det inte. 
Amanda: Sitt nu. Nu åker vi. 
Amanda och Simon drar i filten.  
Amanda: Nu lyfter vi. Vi åker till Spanien. 

Det är också vanligt att barnen på förskolan Grävlingen hämtar inspiration och 
undersöker saker som är kopplade till det pedagogiska temat, antingen ett pågående 
eller ett som varit tidigare. I ett av de mindre rummen som bl.a. används som 
dokumentationsrum har det tidigare visats en bild föreställande ett hav med båtar. I 
det här rummet leker barnen ofta lekar där båtar är inblandade på något sätt. Båt-
lekarna syns även i deras utelek. Lekar där båtar är ett inslag skiljer sig åt mellan 
pojkar och flickor. Flickorna använder båten som transportmedel – de åker båt. I 
pojkarnas lek tycks fordonet båten vara mycket viktigare än i flickornas lek: 

I ett av de mindre lekrummen på förskolan Grävlingen har Alexander (4 år) precis råkat välta 
omkull båten, som utgörs av en ovalformation av pallar, som han, Theo (5 år) och Oscar (4 år) 
åker i. Oscar börjar flytta tillbaka pallarna som flyttats på. 
Oscar: Nu är alla inne. Nu kan vi stänga dörren. 
Alexander flyttar bort pallar. 
Oscar: Du öppnade en lucka Alexander. 
Oscar hämtar en pall och täpper till hålet i ovalen. 
Oscar: Nu kan det inte komma in vatten. 

Även material som används i den pedagogiska verksamheten blir föremål för barnens 
rollek. På båda förskolorna är böckerna om Halvan t.ex. ofta återkommande i 
barnens lek. Hur det sker ser olika ut på de två förskolorna. På förskolan Grävlingen 
är det enbart pojkar som provar att vara astronauter och piloter som flyger sina 
fordon. De är även grävmaskinister och skyliftförare. På förskolan Solen finns det 
exempel då flickor t.ex. är piloter, även om det inte sker ofta. Däremot är flickorna 
delaktiga i fordonslekar genom att de är i nöd och blir hjälpta av pojkar. 

Gunnar, Liv och Klara (alla 5 år) leker tillsammans i hallen. 
Gunnar: Jag kör bärgningsbil. 
Liv: Ja, du är som Halvan!  
Klara sätter sig en bit ifrån de andra. 
Klara: Halvan, hjälp! Jag har krockat!  
Gunnar: Jag kommer Klara! Var inte rädd, jag ska hjälpa dig.  
Liv: Har du gjort illa dig Klara?  
Klara: Nä. 
Gunnar: Nu hjälper jag dig. Jag drar i din bil.  
Gunnar drar i Klara och hjälper henne att ställa sig upp.  
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4.2 Fas 2 

Resultatet från denna del bygger främst på de observationer som vi gjorde samtidigt 
som vi introducerade barnböcker som är normkritiska ur ett genusperspektiv, men 
även de intervjuer vi gjort med förskollärare på avdelningarna. Vi har kategoriserat 
resultatet i teman utifrån de förändringar som vi kunde se i barnens lekar.  

Vi som observatörer har upplevt att det har skett förändringar i barnens lekar och 
gruppkonstellationer sedan vi introducerade andra barnböcker. Förskollärarna på 
båda förskolorna å sin sida upplever inte att det skett någon förändring. De beskriver 
dock att det finns en okunskap kring genus på sina respektive förskolor. På förskolan 
Grävlingen anser förskolläraren att barnen inte längre leker könsstereotypt sedan de 
tog bort hemvrån och utklädningskläderna. Innan det materialet försvann var det 
främst pojkar som lagade mat och klädde ut sig i klänningar. Den könsstereotypa 
indelningen menar förskolläraren bestod i att de starka och självsäkra barnen fick 
betydelsefulla roller såsom pappor och mammor medan de försiktiga barnen fick vara 
bebisar, hundvalpar eller mormor. Denna rollindelning tycker förskolläraren förs-
vann med hemvrån eftersom barnen intog djurroller i stället för människoroller i sina 
familjelekar. 

På förskolan Solen tycker de att barnen leker könsstereotypt och anser inte att det är 
något konstigt. Förskolläraren menar att vuxna är barnens förebilder och de ser upp 
till det liv de vuxna lever: 

Tjejerna ser ofta upp till de kvinnliga förebilderna och vice versa för pojkarna. Då är det kanske 
inte så konstigt att tjejerna ofta vill leka mamma, pappa, barn och ha en bebis eller docka att ta 
hand om (Förskollärare på Solen, 2016-05-09). 

4.2.1 Flickor och pojkar leker tillsammans 

Denna förändring observerade vi främst på förskolan Grävlingen där pojkar och 
flickor inte lekte så mycket tillsammans under de två första veckorna. Det var inte 
alltid så att flickorna och pojkarna lekte tillsammans i en gemensam lek men de lekte 
i direkt anslutning till varandra, i området runt lekstugan vid sandlådan, på ett sätt 
som de inte gjorde tidigare. Ida (4 år) och Pelle (4 år) är exempel på två barn på 
förskolan Grävlingen som vi under de första veckorna inte såg leka med varandra. 
Även förskolläraren bekräftar att de inte har lekt tillsammans tidigare.  

Ida och Pelle sitter i en buskrabatt i närheten av sandlådan och plockar gräs och lägger i en hink. 
Pelle: Det finns massa grönsaker här. 
Pelle går vidare till buskarna och börjar plocka av blad. 
Pelle: Här finns massor! 
Ida: Hurra! 

På förskolan Solen var könsindelad lek inte lika tydlig under fas ett och vi kunde inte 
observera att det blev någon skillnad här under fas 2. 

4.2.2 Fler får vara med 

På båda förskolorna märktes det skillnad i barnens lekar gällande i hur många och 
vilka som numer fick vara med i leken. Barnen släppte in andra barn som tidigare 
inte fått delta i leken och som de skyddat leken ifrån. Hugo (3,5 år) på förskolan 
Grävlingen var ett av de barn som sällan blev insläppt i andra barns lekar under fas 1. 
Han var ofta i närheten men lekte parallellt. Under studiens andra fas deltog han i 
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mycket högre utsträckning i de andra barnens rollekar och han blev även inbjuden att 
vara med: 

Elin (4 år) och Ida (4 år) leker med Harry (3,5 år) och Pelle (4 år) i skogen. Alla barnen pratar 
om drakar när Hugo (3,5 år) kommer förbi. 
Pelle: Kom in Hugo, vi pangar dem. 
Elin: Ta ditt svärd. 

Vi observerade också att det var ett mer tillåtande klimat. Tidigare bestämde bara 
barnen med ledarroller, nu fick fler barn möjlighet att komma med idéer och regler 
till lekarna och barnen bestämde mer tillsammans än tidigare. På förskolan Gräv-
lingen är Selma (5 år) ett av ledarbarnen som tidigare bestämde lekens riktning. 

Selma (5 år): Man ska göra så här. Det var jag som bestämde leken. 
Elin (4 år). Nej, det var jag. 
Theo (5 år) kommer fram till lekstugan där flickorna leker. 
Theo: Vem var det som bestämde hur mycket socker det skulle vara? 
Elin: Det var jag. 
Barnen fyller hinkar med torkad sand. 
Elin: Det behöver vara mer socker. 

På förskolan Solen observerade vi även att de barnen med annan etnisk bakgrund än 
svensk nu fick vara med i lekarna.  

Ludvig (3,5 år), Hilma (3 år), Simon (4 år) och Yasir (4 år) leker tillsammans i avdelningens 
hemvrå.  
Ludvig: Kom hörrni, ska vi leka att vi är cirkus?  
Yasir: Ja, det kan vi göra! Jag vill vara elefant.  
Simon: Jag vill vara lejon. Eller nej, jag vill vara människa, då kan vi ju visa oss tillsammans!  
Hilma: Jag vill vara katt.  
Yasir: Ja, det blir bra. Då är vi en riktig cirkus. 

4.2.3 Familjelekar 

Vi upplever att mamma-, pappa-, barnlekarna har utvecklats en del hos barnen under 
fas 2. Under de första två veckorna på förskolan Grävlingen var det nästan bara 
flickor som lekte dessa lekar. Under fas 2 deltar även pojkar i dessa lekar. De är då 
arbetande pappor eller ingår i hundfamiljer. Det har även skett en förändring i synen 
på hur en familj kan se ut. Tidigare kunde det bara vara en mamma på förskolan 
Grävlingen och på förskolan Solen kunde det vara en pappa och en mamma i en och 
samma lek. Både vi själva och förskollärarna observerade skillnader kring detta tema. 

Agnes (5 år) och Sigrid (4 år) leker med sandleksaker i närheten av sandlådan på förskolan 
Grävlingen. Matteo (5 år) cyklar förbi flickorna. 
Agnes: Vi leker mamma, pappa, barn 
Matteo: Jag vill va baby och ni får vara mammor. 
Agnes: Mm. 

Astrid (4 år), Gunnar (5 år) och Martin (5 år) leker i båten inne på avdelningen på förskolan 
Solen.  
Martin till Astrid: Du är en liten bebis. Du har två pappor. 
Astrid: Har jag två pappor? Det är bra. 

4.2.4 Modiga prinssessor och gråtande pappor 

Det går även att se skillnad i hur barnen ser på eller agerar i sina roller. Flickan Sigrid 
(4 år) på förskolan Grävlingen leker allra helst prinsessa i olika former. Denna bild 
bekräftas av förskolläraren på avdelningen. Under fas 2 har hon dock börjat prata om 
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sin roll på ett annat sätt. Tidigare har hon pratat om sina klänningar som hon har 
bytt. Nu har hennes rolls egenskaper utvecklats: 

Selma (5 år), Melker (5 år), Hugo (3 år), Elin (4 år) och Sigrid (4 år) bygger med smålego. 
Melker kastar med legot.  
Sigrid: Stopp Melker! 
Melker: Ingen stoppar mig! Annars sätter jag in en kanon och skjuter iskraft. Annars en kanon 
som skjuter eld. 
Sigrid: Stopp Melker, det är inge roligt. 
Sigrid sätter sig på golvet intill legobordet. 
Sigrid: Ingen kan stoppa en sån där modig prinsessa som mig. 

Även på förskolan Solen kunde vi se en förändring i rollernas egenskaper. Tidigare 
när barnen lekte hade rollerna könsstereotypa egenskaper som t.ex. stor och stark 
pappa, liten flicka. I denna fas kunde vi se att rollerna hade fått andra egenskaper.  
Simon (4 år) leker i hemvrån på förskolan Solen tillsammans med Isabella (4 år), 
Klara (5 år), Gunnar (5 år) och Hilma (3 år). De leker mamma, pappa, barn. Simon är 
pappa, Isabella är mamma, Klara är katt, Gunnar och Hilma är barn. 

Hilma till Simon: pappa, pappa! Min katt är borta.  
Hilma låtsas leta överallt.  
Simon till Hilma: Nejdå, den kommer nog fram.  
Gunnar tittar upp på skåpet bredvid.  
Gunnar till Simon och Hilma: Där! Titta där! Där är katten. Högt där uppe!  
Hilma till Simon: Men pappa, där får vi ju inte ner katten.  
Gunnar till Simon och Hilma: Nej, det är alldeles för högt uppe och vi måste flytta soffan för att 
kunna klättra upp där. Och vi är alldeles för svaga.  
Simon sätter sig på soffan och tittar på Hilma.  
Simon till Hilma: Nej barn. Jag kan inte ta ner katten till dig. Jag är ledsen.  
Simon börjar låtsasgråta.  
Isabella till alla: Men akta er nu så ska vi ta ner katten.  
Isabella flyttar på soffan som Simon sitter i.  
Gunnar: Men titta! Nu kan vi ta ner katten!  
Hilma: Ja, titta! Och vi har världens starkaste mamma!  

4.2.5 Bearbetning genom lek eller boksamtal 

På förskolan Solen kunde vi tydligt se hur barnen kunde leka lekar baserade på de 
nya barnböckerna vi introducerat. I vissa fall var lekarna kopierade och exakt samma 
som böckerna och i vissa fall kunde vi enbart ana att de fått inspirationen därifrån, 
som ifrån Lilla Lena är polis i exemplet nedan. 

Liv (5 år) och Simon (4 år) leker något tillsammans i ett av avdelningens mindre rum.  
Liv: Men jag hör inte dig om du ska vara där borta. 
Simon: Jo, du måste.  
Liv: Nä, jag kan inte. 
Simon: Men kan vi inte ha sån där som Lena hade i boken? Sån där hon pratar i.  
Liv: En radio?  
Simon: Ja, en radio. Då kan du höra vad jag säger!  
Liv och Simon springer och hämtar varsin Duplokloss och använder som radio.   

På förskolan Grävlingen kunde vi lika tydligt se att barnen varken lekte delar eller 
helheter från böckerna på samma sätt. I utbudet av barnböcker fanns två med 
sjörövartema eftersom barnen på denna förskola under fas 1 visat stort intresse för 
båtar. Under fas 2 upphörde dessa lekar helt. Vid ett tillfälle utropade en pojke 
”Sjörövar-Rakel” när de kom ut på gården. Barnen på förskolan pratade dock mycket 
mer om drakar under fas 2. 
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En väsentlig skillnad mellan de två förskolor som ingår i studien är att den ena 
förskolan, Grävlingen, har boksamtal i anslutning till högläsning medan den andra, 
Solen, inte har det. 

5  Analys 

Enligt Wohlwend (2011) och Butler (2005) präglar könsstereotypa mönster barnens 
lek eftersom barn som träder utanför den rådande könsnormen riskerar att bli be-
handlad som avvikande av både barn och vuxna. Vi kunde tydligt se att barnen lekte 
efter rådande könsnormer på förskolorna under våra observationer i fas 1 då barn-
böckerna var valda av förskolan. Ashton (1983) menar vidare att barn som får höra 
könsstereotypa böcker leker mer könsstereotypt och inte normöverskridande, vilket 
stämmer överens med det vi såg på förskolorna. Det beror enligt Taylor (2003) på att 
barn via bilderboken, som är en del av det kulturutbud barn tar del av, lär sig vad som 
förväntas av pojkar respektive flickor.  

Den könsstereotypa leken vi såg uttrycktes till viss del på olika sätt. På båda för-
skolorna leker barnen roller enligt könsstereotypa normer men på förskolan Gräv-
lingen kan vi också se att gruppkonstellationerna i rollekarna är könsindelade. På 
förskolan Grävlingen är det enbart flickor som leker mammor som tar hand om barn. 
Deras omvårdande roll återfinns även i andra rollekar. Pojkarna utforskar yrkesroller 
samt leker tjuv och polis och andra jagarlekar. På förskolan Solen deltar pojkar i 
mamma-, pappa-, barnlekar i rollen som pappa eller barn och flickorna deltar i 
fordons- och jagarlekar. Enligt Lenz Taguchi (2014) och Halim et al (2014) är barn 
väl medvetna om sitt biologiska kön och uppträder enligt de föreställningar som finns 
kring hur pojkar respektive flickor ska vara. Om barnen inte gör detta riskerar de att 
bli utanför lekgemenskapen (Butler, 2005). De pojkar som lekte könsöverskridande 
på förskolan Grävlingen hade färre kompisar som de lekte med. Det samma gällde 
inte för flickor som lekte över de könsindelade gränserna för lekar. Det skulle kunna 
tolkas som att pojkar och det pojkar gör ses som viktigare och värderas högre än det 
flickor gör. Det är heller inte lika utmanande för en flicka att röra sig i pojkarnas 
domän som det är för pojkarna att röra sig i flickornas (Corsaro, 2003; Halim et al 
2014; Wohlwend, 2011; Ashton, 1983). 

Den könsstereotypa leken kan även förklaras med brist på inspirationskällor och 
förebilder. På de båda förskolorna är kunskapen om genus låg och böckerna barnen 
får ta del av handlar främst om män och pojkar. De har känslor och gör saker medan 
flickor och kvinnor är passiva, små och söta. Den roll kvinnor har är framför allt 
mamma (Jansson & Pilblad, 2015). De bilder som könsstereotypa barnböckerna 
förmedlar kring pojkar/män och flickor/kvinnor har betydelse för hur barnen ser på 
sig själv och vad de kan, vill och får göra. Det påverkar även hur barnen beter sig mot 
andra barn och vuxna (Gripsrud, 2002; McQuail, 2005; Dyer, 2002; Lenz Taguchi, 
2014; Nordin-Hultman, 2004). På båda förskolorna kan vi se att barnen uppträder 
enligt de representationer som finns i könsstereotypa barnböcker. Flickorna leker 
stillsammare, de är mammor som tar hand om barn medan pojkarna är vilda rovdjur 
som springer omkring och låter mycket. Pojkarna intar yrkesroller i betydligt högre 
utsträckning och på förskolan Solen räddar pojkarna hjälplösa flickor i sina lekar. När 
barn leker hämtar de sin inspiration från erfarenheter och upplevelser från verklig-
heten (Knutsdotter Olofsson, 2003; Vygotskij, 1995).  



 25 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) använder barn även medier för att finna före-
bilder. Om barnen blir presenterade ett barnboksinnehåll som är könsstereotypt 
torde deras lek också bli det eftersom vi människor tar hjälp av kulturen för att känna 
identifikation och samhörighet (Gripsrud, 2002; Allan, 2004). När barnböcker fram-
för allt handlar om pojkar och män som gör saker blir sakerna och aktiviteterna 
manligt kodade – det blir något som pojkar gör och ska vilja göra. Samtidigt säger det 
att det inte är något flickor ska eller ska vilja göra (Strömbäck, 2000; Gripsrud, 2002; 
Lenz Taguchi, 2014). På förskolan Grävlingen lekte barnen i större utsträckning mer 
könsstereotypt än på förskolan Solen. Det kan ha flera förklaringar. Inomhus på 
förskolan Solen erbjuds lekmaterial som är könsstereotypt kodat (hemvrå – flickor, 
bilar – pojkar), vilket det inte gör på förskolan Grävlingen. Corsaro (2003) hävdar att 
barn utmanar könsmönster i sin lek och det kan vi till viss del se på Solen då pojkar 
ofta är med i mamma-, pappa-, barnlekar samt att flickor är med i fordonslekar. Han 
betonar dock, vilket Halim et al (2014) också lyfter fram, att pojkar i lägre ut-
sträckning utmanar könsmönster. Som vi visat var egenskaperna hos de roller pojkar 
respektive flickor intog enligt gängse normer. Lenz Taguchi (2014) påtalar att barn 
enbart har de verktyg som vi erbjudit barnen. Är män alltid starka och jobbar så leker 
barn så på samma sätt som flickor blir vackra prinsessor och fina bilar.  

En annan förklaring kan vara förskolans fysiska rum. Lillemyr (2013) betonar vikten 
av att barnen känner trygghet till miljön för att våga leka. På förskolan Grävlingen 
har personalen valt att ta bort hemvrån och utklädningskläder med syftet att minska 
den könsstereotypa leken, vilket vi sett att den inte har gjort. Barnen lekte mycket 
könsstereotypt och med få undantag närmade sig varken pojkar eller flickor 
varandras lekar. Innan hemvrån och utklädningskläder togs bort var det enligt 
förskolläraren främst pojkarna som lekte där. När detta lekmaterial försvann kan 
pojkarna ha tolkat det som att de inte skulle leka där. Personalen har, genom att ta 
bort hemvrån, satt en gräns för vad barnen får leka och inte får leka. Risken finns att 
det påverkat hur barnen ser på sig själva och sin könsidentitet (Butler, 2005; Lenz 
Taguchi, 2014). När den typen av lek ”förbjöds” inomhus kan barnen ha tagit med de 
erfarenheterna ut till utomhusmiljön som erbjuder sandlåda och lekstuga. Såväl 
miljöer som material, som böcker är en del av, sätter gränser för vad och hur något 
får sägas och vem som får säga det (Foucault, 1993; SOU 2006:75; Brodin & 
Lindstrand, 2008). Då vi introducerade barnböcker med ett normkritiskt innehåll ur 
ett genusperspektiv började pojkarna på förskolan Grävlingen att leka i lekstugan, 
vara med i familjelekar och baka kakor i högre utsträckning.  

Genom att benämna de flickor som leker på samma sätt som pojkarna för ”killar” så 
osynliggör pedagogerna på förskolan Grävlingen flickorna samtidigt som de hjälper 
barnen att komma ihåg de förväntningar som finns på pojkar respektive flickor. 
Flickorna uppträder inte enligt gällande normer och värderas därigenom lägre och 
osynliggörs (Butler, 2005; Wohlwend, 2011). Butler menar (2005; se även Lenz 
Taguchi, 2014) att vi människor uppträder enligt de förväntningar som finns på det 
kön vi fötts till. Vi kunde se att flickorna på förskolan Grävlingen osynliggör sig själva 
genom att tilldela sig själva mindre viktiga roller då de lekte med pojkar. Benämn-
ingen ”killar” används när barnen på förskolan Grävlingen gör sådant som de inte får 
göra. Att inte peka ut flickorna som gör fel kan även tolkas som att pojkarna är de 
som får ta hela skulden – det är något som förväntas av pojkar men inte av flickor och 
därför kan de inte skuldbeläggas.  

Ashton (1983) menar att barnböcker har stor betydelse för barnens uppfattningar om 
könsmönster. Vidare menar Asschier och Lanzén (2011) att förskolan kan använda 
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sig av barnböcker för att utveckla barnens kunskap och medvetenhet om flickors och 
pojkars identitet. Barnböckerna på förskolorna, som tidigare nämnts, innehöll 
tidigare flera könsstereotypa beskrivningar. Då vi introducerade mer normkritiska 
barnböcker med minde könsstereotypa mönster kunde vi se skillnader i barnens lek. 
Lillemyr (2013) beskriver att barns lek bara är på låtsas samtidigt som den är på 
riktigt vilket gör att barnen vågar prova sina vingar, upptäcka nya saker och däri-
genom utveckla sin identitet. På förskolan Grävlingen började barnen att leka till-
sammans med varandra i större utsträckning, oavsett kön. I barnböckerna vi intro-
ducerade var flickorna inte passiva, de gjorde saker, var påhittiga och kunde leka – 
även tillsammans med pojkar. Det kan ha gett barnen nya sätt att se på flickor och 
pojkar och att de kan leka tillsammans (Pramling Samuelsson et al, 1993). Barnen på 
båda för-skolorna började t.ex. leka mamma, pappa, barn med två pappor eller två 
mammor i stället för en mamma och en pappa. Barnen förändrade även sina sätt att 
se på olika rollers egenskaper. Prinsessorna blev modiga, papporna kunde gråta och 
mammorna blev starka. Det var heller inte bara de mindre självsäkra barnen som fick 
vara bebisar och barn, denna roll kunde nu även barn med ledarroller ta på sig. Vi 
kunde även se hur lekarna blev mer tillåtande gällande vem som fick vara med och 
vem som fick bestämma i leken. Såväl Dyer (2002) som Gripsrud (2002) menar att 
medier, i detta fall barnboken, påverkar hur människor bemöter varandra. Inom 
post-strukturalismen får saker och ting mening via sociala konstruktioner (Lenz 
Taguchi, 2014). Vad det innebär att vara pojke respektive flicka är inte en gång för 
alla givet, utan det kan få nya innebörder via så kallade diskursiva kamper (Lenz 
Taguchi, 2014; Laclau & Mouffe i Bergström & Boréus, 2005). De nya barnböckerna 
med nya beskrivningar om vad det kan innebära att vara pojke/man respektive 
flicka/kvinna kan ha bidragit till att vidga barnens syn på familjekonstellationer och 
genus.  

Enligt Wells Rowe (1998) har barn ett behov av att bearbeta barnböckers innehåll via 
leken. Hon menar att detta sker genom rollek då det inkluderar andra personer som 
fungerar som ett stöd då barnen undersöker sina tankar och funderingar kring 
böckerna. De böcker vi introducerade gav nya bilder av familjekonstellationer, hur 
pojkar och flickor men också män och kvinnor kan, får och vill vara. Vår tolkning av 
barnböckerna är att de hade ganska högt i tak för vad som var tillåtet och möjligt för 
pojkar och flickor att göra och vara. Därför kan barnens förförståelse för vad det 
innebär att vara flicka respektive pojke ha ruckats och därmed gjort att barnen inte 
kände sig lika trygga i sina roller. Det kan ha bidragit till den förändring i barnens 
lekbeteende som vi ansåg var tydligast, nämligen att fler barn fick vara med i lekarna. 
På förskolorna fanns barn som vi upplevde systematiskt stängdes ute från övriga 
barns lekar. På förskolan Solen fick barnen med annan etnisk bakgrund än svensk 
tidigare aldrig vara med i de etniskt svenska barnens lek men efter att böckerna 
byttes ut släpptes de in i leken efter några dagar. Det kan ha varit en tillfällighet men 
vi såg även samma mönster på förskolan Grävlingen. På den senare förskolan var det 
dock etniskt svenska barn som blev insläppta i lekarna sedan barnböckerna byttes ut.  

På förskolan Solen har vi kunnat se hur barnen återupplever barnböckerna genom 
leken. De fick efter att vi bytt ut barnböckerna nya förebilder och perspektiv som de 
utforskade när de lekte. Själva lekarna var desamma som innan men med nya 
karaktärer, t.ex. Mamma Mu, samt nya karaktärsdrag, som starka mammor och 
pappor som gråter. Wells Rowe (1998) menar att när barn leker karaktärer ur 
barnböcker bearbetar de vad som händer i boken och karaktärernas åsikter. På 
förskolan Grävlingen kunde vi inte se några tendenser till att barnen lekte något som 
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hade med någon berättelse ur barnböckerna vi introducerade. De pratade om drakar i 
högre utsträckning och en del barn använde nya sätt att beskriva sig själva, som 
modig prinsessa, samt familjekonstellationer, flera mammor och pappor. Det som 
skiljer lässtunderna åt vid de två förskolorna är att de på förskolan Grävlingen har 
boksamtal vid varje högläsning, vilket de inte har på förskolan Solen. Chambers 
(1993) beskriver boksamtalet som en möjlighet för barnen att bearbeta händelserna 
ur boken och annat som de kopplar ihop med bokens handling. Denna möjlighet får 
inte barnen på förskolan Solen utan tycks använda leken som metod för att bearbeta 
böckernas händelser och handling. På förskolan Grävlingen, där de har boksamtal i 
samband med varje högläsning har barnen kanske redan bearbetat sagan genom 
boksamtalet och har därför kanske inte samma behov av att göra det genom leken. 
Wells Rowe (1998) menar dock att när barn hämtar inspiration till sin lek utgår de 
ifrån sina intressen, vilket också kan vara en anledning till att barnen på förskolan 
Grävlingen inte återupplever sagan genom leken. Vårt urval av barnböcker baserades 
på de intressen som barnen visade under de två första observationsveckorna och det 
är tänkbart att barnen har hunnit byta intresseområden. Via barnens lek på förskolan 
Solen kunde vi tydligt se att barnen fortfarande hade intresse för det de tidigare lekte, 
vilket vi inte såg lika tydligt på förskolan Grävlingen.  

6 Diskussion  

Vi inleder denna del med en diskussion kring våra metodval. Därefter följer en 
diskussion kring vårt resultat och vad det har för betydelse för förskolans 
verksamhet. Vi avslutar med att ge förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur barns rollekar utvecklas när barnen får 
ta del av barnböcker vars innehåll ifrågasätter stereotypa könsmönster samt lyfter 
fram flickor och kvinnor i högre utsträckning. För att göra detta valde vi att göra 
observationer av barns lek, såväl innan som efter att vi bytte ut barnböckerna. Vi gick 
in som fullständiga observatörer på förskolorna och koncentrerade oss enbart på att 
dokumentera det vi såg utan att kommentera eller delta i barnens lek. Corsaro (2003) 
menar att barnen skyddar sin lek från de vuxna, vilket gör att vi inte kan vara säkra 
på att vi sett barnens lek fullt ut, eftersom vi kan ha hotat deras lek och barnen har 
försökt att skydda den. Den risken anser vi däremot hade ökat ännu mer om vi hade 
gjort deltagande observationer i stället, eftersom vi då varit med i leken och närmare 
barnen. Vi hade förvisso i högre utsträckning fått ta del av barnens perspektiv på sina 
lekar genom att vi hade kunnat fråga dem om saker. Men som deltagande 
observatörer tror vi att det kan ha funnits en risk att vi hade uppfattats som vikarier, 
d.v.s. personal. Det hade kunnat leda till att barnen inte lekte som de önskade för att 
vi hotade leken. Det är heller inte säkert att vi hade fått ta del av barnens perspektiv 
eftersom barn tenderar att anpassa sina svar utifrån vad de tror att vi vuxna vill höra 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vi gjorde enligt Bryman (2011) observationerna på en mikronivå eftersom vi hade 
begränsat med tid. Observationerna tog trots det mycket tid och krävde att vi skulle 
vara på förskolorna ofta för att vi skulle kunna få en så rättvisande bild av verklig-
heten som möjligt och därmed ett mer tillförlitligt resultat genom att kunna se för-
ändringar. Det gjorde att vår datainsamlingstid blev lång och tiden att sammanställa 
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resultatet blev knapp. Vi anser dock att valet att använda oss av observationer var det 
bästa sättet att ta del av barnens perspektiv då det även ger ”röst” åt de barn som 
ännu inte behärskar ett verbalt språk fullt ut. Vi måste dock ha i åtanke att vuxna, 
enligt Corsaro (2003) riskerar att tolka det de ser i barnens lek fel då de ser det 
utifrån ett vuxenperspektiv.  

Valet av att använda semistrukturerade intervjuer med förskollärare som en komplet-
terande datainsamlingsmetod var främst för att förskolans vardag är stressig och det 
kan vara svårt för förskolepersonal att observera så pass ingående som vi gjort under 
fyra veckors tid. Vi tror även att det kan vara svårt att försöka se neutralt på den verk-
samhet som en själv bidragit till att skapa. Att enbart använda intervjuer som data-
insamlingsmetod hade gett oss möjlighet att undersöka fler förskolor och möjlig-
heterna till att dra mer generella slutsatser hade ökat. Vårt resultat visar dock att 
förskollärarna missar många detaljer kring den förändring som skett i barnens lekar 
sedan barnböckerna byttes ut. Förskollärarnas egna observationer bekräftar några av 
de förändringar som vi själva också sett. Det ger större tyngd åt vår studie. Dock finns 
det en risk att förskollärarna har anpassat sina svar efter vad de tror vi vill höra då de 
vetat vårt syfte med studien. Vi har dock påtalat att vi enbart vill ha den bild som 
speglar deras upplevelser på lekens utveckling. 

Studien är till sin karaktär kvalitativ med fallstudie som undersökningsdesign. 
Utifrån det är det svårt att dra generella slutsatser. Det är också troligt att om andra 
gjorde studien så skulle de komma fram till ett annat resultat trots att vi beskrivit vårt 
tillvägagångssätt ingående (Bryman, 2011). Vi har dock gjort vår studie vid två 
förskolor som skiljer sig markant i vissa avseenden. Våra resultat från de båda 
förskolorna är trots skillnaderna likartade. Vi har som redan nämnts analyserat alla 
observationer var för sig och jämfört våra resultat och vi hade sett samma teman och 
samma skillnader. Det ökar chansen för att någon annan skulle komma fram till 
liknande resultat.  

6.2 Resultatdiskussion 

Vi har i denna studie undersökt hur förskolebarn vid två olika förskolor i två olika 
kommuner utvecklar sin lek när de genom högläsning får ta del av barnböcker som 
inte är könsstereotypa samt diskursivt diskriminerar flickor genom osynliggörande 
och objektifiering (Boréus, 2006). Leken kändes som en självklarhet för oss att 
studera då det är genom denna barn testar roller och utforskar sin identitet (Knuts-
dotter Olofsson, 2003; Lillemyr, 2013). Medier, i detta fall barnboken, utgör enligt 
bl.a. Dyer, (2002), Gripsrud (2002) och Strömbäck (2000) en viktig källa till hur vi 
ser på och förstår oss själva, men även andra samt hur vi tänker om och bemöter 
andra människor. Vårt resultat visar att barnböcker har betydelse för hur barn leker. 
På den förskola där pojkar och flickor tidigare inte lekte tillsammans i så hög 
utsträckning fick barnens biologiska kön mindre betydelse i gruppkonstellationerna. 
Acceptansen för vem som fick vara med och leka, vem som fick bestämma i leken och 
hur en familj kan se ut ökade på båda förskolorna. Vi såg också tecken på en för-
ändring i hur barnen såg på sig själva och de roller som de lekte – de blev mindre 
könsstereotypa. 

Vi utgår från ett teoretiskt perspektiv som utgörs av en kombination av feministisk 
poststrukturalism samt queerteori. Utifrån detta perspektiv får allt i världen sin 
mening genom språk i den diskurs som vi befinner oss i. Vår omgivande kultur säger 
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att barn som bär rosa klänningar och tar hand om bebisdockor är flickor på samma 
sätt som barn som leker jagarlekar eller lagar bilar är pojkar. Att vi tolkat vår data 
genom detta perspektiv påverkar de resultat vi funnit. Den som utgår från ett annat 
perspektiv kommer med högsta sannolikhet tolka datan på ett annat sätt. Vår mål-
sättning var dock att ur ett genusperspektiv visa på vilka sätt den litterära miljön på 
förskolan kan påverka hur barn ser på pojkars och flickors val och möjligheter. Detta 
får betydelse för hur barnen blir bemötta, eftersom vi människor, enligt Butler 
(2005), blir behandlade utifrån de förväntningar som finns i en given diskurs kring 
det biologiska kön vi är födda med. I ett queerteoretiskt perspektiv får det betydelse 
för hur barnen könar sig själva eftersom den som inte följer rådande förväntningar på 
sitt biologiska kön kommer att uppfattas som avvikande och riskerar att värderas 
lägre och bli utesluten ur gemenskapen.  

Förskolan har som uppdrag att ge alla barn likvärdiga möjligheter att utveckla sin 
identitet, förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa mönster 
(Skolverket, 2010). Som vi sett i denna studie men även i tidigare forskning kring lek 
hämtar barn inspiration via verkligheten, men även från medier för att testa och 
utforska olika roller såsom pirat, prinsessa, drake, pilot, riddare o.s.v. Detta kan få 
betydelse för hur barnen ser på sig själva samt vad pojkar och flickor kan, får och ska 
vilja göra. Förskolan är en könad verksamhet där barnböcker är en del av det material 
som är med och formar och sätter gränser för vem ett barn får vara (SOU 2006:75). 
Förskolan kan ses som en diskurs och enligt Foucault (1993) sätter diskurser gränser 
för vad vi människor vill, kan och får göra. 

Laclau och Mouffe (i Bergström & Boréus, 2005) samt Foucault (1993) menar att 
diskurser är en reducering av möjligheter genom att de sätter gränser för vad som är 
möjligt för olika människor att göra. Förskolans litterära miljö bidrar till att skapa 
den diskurs som skulle kunna sägas reducera barns möjligheter att se på sig själva 
och andra barn. Barnböcker hjälper barn att känna identifikation samt ger dem en 
förståelse för vad som är viktigt och vilka attribut de ska koppla till innehållet, även i 
andra sammanhang än själva bokläsningen (Gripsrud, 2002; Järvå & Dahlgren, 
2013). Traditionella barnböcker handlar främst om pojkar och det de gör. Då 
kvinnliga karaktärer finns i böckerna är de gärna omvårdande mammor och/eller 
små och söta. Om förskolebarn nästan uteslutande får lyssna på denna typ av 
barnböcker så framstår pojkar och det de gör som mer betydelsefullt än flickor och 
det flickor gör. Det hjälper också barnen att förstå vad som i vår kultur anses vara 
kvinnligt respektive manligt. Detta torde få betydelse dels för hur barnen könar sig 
själva och dels bemöter varandra. Även om barn genom leken utmanar köns-
stereotyper (Corsaro, 2003) kommer de ju äldre de blir att könas, både av andra och 
sig själva, utifrån sitt biologiska kön. Annars riskerar barnen att ses som konstiga och 
riskerar att värderas lägre (Butler, 2005). Utifrån förskolans uppdrag behöver 
pedagoger vara aktivare i sina bokval och reflektera över vem som får synas och vad 
böckerna talar om för oss hur pojkar respektive flickor ska vilja och få vara. Förskolan 
får heller inte diskriminera någon p.g.a. personens kön (Skolverket, 2010). För att 
uppnå detta behövs kunskap om vad genus, könsstereotypa mönster och genusarbete 
är samt hur förskolans miljö sätter gränser. Det krävs också tid och resurser för att 
observera och analysera barnens lek, men även personalens förhållningssätt. Det 
senare kräver en öppen och tillåtande dialog i arbetslaget. 

Något som vi i förväg inte kunde ana och som förvånade oss var att barn som tidigare 
systematiskt stängts ute från lekar av andra barn fick tillträde till lekarna efter att vi 
introducerade de andra böckerna. Det tog några dagar innan denna förändring 
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skedde vilket ökar sannolikheten för att det var barnböckerna som bidrog till denna 
förändring. Varför denna förändring skedde kan vi inte förklara fullt ut med hjälp av 
den teoribildning och forskning vi lutar oss mot. En förklaring skulle kunna vara att 
de starka ledarbarnen var lediga eller sjuka då litteraturen byttes ut. Dock var de på 
förskolan Grävlingen bara borta ett par dagar vilket får oss att ifrågasätta den för-
klaringen. En annan förklaring skulle kunna vara att barnen hade lägre förförståelse 
för de barnböcker vi introducerade. Barnen kände inte igen mönstren då dessa bröt 
mot de bilder som barnen var vana vid. Det bidrog kanske till att de barn som vanligt-
vis hamnar utanför blev mindre annorlunda och därmed tänkbara lekkamrater. 
Huruvida detta är något som håller i sig över tid kan vår studie utifrån dess 
utformning inte svara på. 

Om svenska förskolan ska leva upp till sitt uppdrag samt lägga grunden för individers 
livslånga lärande behöver alla barn, oavsett sitt biologiska kön, ges likvärdiga 
förutsättningar att utveckla sin identitet. Därför behöver barn få ta del av ett 
medieutbud i förskolan som kan inspirera dem till att dels utveckla sin identitet och 
dels utveckla respekten för och bemötandet av andra människor genom att bredda 
perspektiven kring vem en individ får vara. Utifrån de resultat vi funnit anser vi att 
barnböcker som inte är könsstereotypa skulle kunna utgöra ett pedagogiskt verktyg i 
förskolans jämlikhetsarbete, d.v.s. att öka barnens förståelse för alla människors lika 
värde. Vi håller dock inte med Asschier och Lanzén (2011) om att boksamtal är en 
nödvändighet för att nå ut med den pedagogiska intentionen. Barn som inte får 
bearbeta böckerna via boksamtal i samband med högläsning använder i stället leken 
för att bearbeta och få en förståelse för böckernas innehåll. Leken är dock barnens 
domän, det är de som bestämmer dess innehåll och riktning utifrån de verktyg som vi 
tillhandahåller barnen (Lenz Taguchi, 2014). Sålunda blir det med lek som metod för 
bearbetning svårt för oss pedagoger att kontrollera vilket innehåll vi vill att barnen 
ska ta till sig av och ha åsikter och tankar om. 

6.2.1 Förslag på vidare forskning 

Vår studie bygger på data inhämtade under en relativt kort tidsperiod. De resultat vi 
funnit visar att barnen förändrade sina lekbeteenden efter att vi introducerade barn-
böcker som var normkritiska ur ett genusperspektiv. Men frågan återstår om det är 
en tillfällighet eller om detta är något som håller i sig över tid. För att svara på det 
krävs en mycket större etnografisk studie. Det vore då även intressant att titta på  
flera miljöer som exempelvis hem och förskola. Bidrar förskolan till att vara ett 
komplement till hemmet såsom läroplanen föreskriver (Skolverket, 2010) eller bidrar 
förskolan till att förstärka den binära könsindelningen och fixera barns identitet 
enligt gällande normer kring genus? Det vore även ytterst intressant att forska vidare 
kring varför barn som tidigare stängts ute från de andra barnens lekar släpptes in när 
barnböckerna byttes ut. Kan även det berott på en tillfällighet eller är det en positiv 
bieffekt?  
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Bilaga 1: Ordlista 

Nedan finns en förteckning på begrepp som används i studien samt hur vi tolkar och 
använder dessa. 

Barnböcker/barnlitteratur – Vi utgår ifrån Nikolajeva (2004) definition av vad 
barnlitteratur är. Hon menar att barnlitteratur är litteratur som är ”skriven, 
publicerad, marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess 
huvudsakliga publik” (ibid, s. 15). Nikolajeva utgår från FN:s definition av barn, d.v.s. 
personer mellan 0-18 år. I denna studie riktar vi dock uppmärksamhet mot barn i de 
yngre åldrarna, upp till sex års ålder.  

Bilderbok – Med bilderbok menar vi barnböcker som har både text och bild som 
kommunicerar med läsaren (Nikolajeva, 2000). Då det är yngre barn vi har studerat 
och läst för så använder vi i denna studie bilderbok och barnböcker synonymt. 

Boksamtal – När vi skriver om boksamtal menar vi samtal under eller efter 
lässtunden om boken som läses. Boksamtal ökar förståelsen av det som läses för 
barnen vilket gör att de lättare kan koppla ihop det de hör till sina egna erfarenheter. 
Boksamtal ska inte vara ett förhör om boken, det ska vara ett lätt samtal där alla får 
möjlighet att berätta om sin tolkning och upplevelse (Edwards, 2008). 

Fri lek – När vi använder det begreppet menar vi lek som är en oplanerad aktivitet 
på förskolorna, där barnen får göra vad de vill utan att någon vuxen har planerat vad 
de ska göra.  

Pojkar – När vi skriver pojkar menar vi i denna uppsats barn som är födda med 
manligt biologiskt kön och som har ett namn som är manligt kodat. Denna snäva 
definition är inte helt oproblematisk kan går att ifrågasätta. Vårt syfte med uppsatsen 
är dock inte att redogöra för att begreppet är mångfacetterat utan vi utgår från denna 
definition då det finns en utbredd syn i det svenska samhället om att barn med snopp 
och som har ett manligt kodat namn är en pojke.  

Flickor – Med hänvisning för argumentationen kring definitionen Pojkar ovan syftar 
vi på barn med biologiskt kvinnligt kön, snippa, samt har ett kvinnligt kodat namn då 
vi skriver om flickor. 

Norm – Normer är ofta osynliga och outtalade regler eller förväntningar om hur 
någon eller något bör vara, fungera eller se ut för att anses vara ”normal” (UMO, 
2016). Att vara eller att förhålla sig normkritisk är enligt oss att ifrågasätta de 
normer som finns i samhället. 

Genus - Används som ett beskrivande begrepp om hur man uppträder i förhållande 
till könets olika uppgifter och sätt. Genus är det kön en uppträder och handlar som – 
sitt sociala kön (Hirdman, 2001). 

Identitet – Det egna ”jaget”. Barnen skapar sin identitet när de är med om 
händelser som påverkar vad de tycker, känner och vill. Identiteten är det centrala i 
alla människors liv (Fast, 2011).  

Kön – Enligt Judith Butler (2005) är begreppet kön någon vi använder när vi pratar 
om vårt biologiska, synliga kön. Samhället sorterar in det manliga och kvinnliga 
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könet i olika fack med olika förväntningar om vad de ska göra just för att de 
biologiskt är kvinna eller man, pojke eller flicka. 

Stereotyp – En förenklad förklaring eller beskrivning om hur en person är utifrån 
specifika drag eller egenskaper. Stereotyper bidrar till att ge oss en bild av vem någon 
är samt påverkar vår syn om hur någon bör vara. Stereotyper befäster ofta fördomar 
och negativa föreställningar (Nationalencyklopedin, 2016a; UMO, 2016). 

Könsroll – Socialt och kulturellt konstruerade skillnader mellan könen gällande 
bl.a. beteenden, makt, värderingar, föreställningar och normer. Det handlar om våra 
föreställningar om hur könen bör vara och uppträda samt relationen mellan könen 
(Nationalencyklopedin, 2016b). 

Jämställdhet – När män och kvinnor har samma makt att påverka sitt liv och det 
omgivande samhället råder jämställdhet. För detta krävs att män och kvinnor har 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter (UMO, 2016). 

Förskolan – Enligt Skolverket och läroplanen för förskola är en förskola en plats 
där barnen ska få grunden till det lärandet som sker genom hela livet (Skolverket, 
2010). 

Läroplanen för förskola, lpfö 98 – Förskolans styrdokument som anger vilken 
värdegrund förskolan står för samt vilket uppdrag förskolan har samt hur 
ansvarsfördelningen ser ut. Läroplanen innehåller strävansmål som förskolans 
personal har skyldighet att sträva mot (Skolverket, 2010). 
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Bilaga 2: Observationsförteckning 

Datum	   Tidpunkt	   Förskola	   Miljö	  
13-‐apr	   7.30-‐8.40	   Grävlingen	   Avdelningen	  
13-‐apr	   8.15-‐8.50	   Solen	   Avdelningen	  
14-‐apr	   8.08-‐8.44	   Grävlingen	   Avdelningen	  
14-‐apr	   12.05-‐12.50	   Solen	   Avdelningen	  
15-‐apr	   9.05-‐9.42	   Grävlingen	   Avdelningen	  
15-‐apr	   13.40-‐14.15	   Solen	   Avdelningen	  
18-‐apr	   9.33-‐10.15	   Grävlingen	   Stora	  gården	  
19-‐apr	   9.20-‐10.00	   Solen	   Gården	  
20-‐apr	   12.45-‐13.30	   Grävlingen	   Avdelningen	  
21-‐apr	   13.20-‐14.25	   Grävlingen	   Stora	  gården	  
21-‐apr	   13.05-‐13.45	   Solen	   Avdelningen	  
22-‐apr	   9.00-‐9.30	   Solen	   Gården	  
25-‐apr	   8.30-‐9.15	   Solen	   Gården	  
26-‐apr	   09.48-‐10.20	   Grävlingen	   Skogen	  
26-‐apr	   10.00-‐10.40	   Solen	   Gården	  
28-‐apr	   13.00-‐13.40	   Grävlingen	   Stora	  gården	  
28-‐apr	   12.15-‐13.00	   Solen	   Avdelningen	  

29-‐apr	   8.25-‐9.37	   Grävlingen	  

Avdelningen	  
och	  Stora	  
gården	  

02-‐maj	   12.50-‐13.40	   Grävlingen	   Stora	  gården	  
02-‐maj	   9.15-‐10.00	   Solen	   Gården	  
03-‐maj	   12.24-‐13.20	   Grävlingen	   Stora	  gården	  
03-‐maj	   11.50-‐12.30	   Solen	   Avdelningen	  
04-‐maj	   10.25-‐10.55	   Grävlingen	   Stora	  gården	  
04-‐maj	   8.00-‐8.35	   Solen	   Avdelningen	  
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Bilaga 3: Frågeschema forskningsintervju 

1) Hur ser du på barnens lek?  

Tänkbara följdfrågor: Anser du att barnen leker könsstereotypt? På 
vilket sätt? 
På vilket sätt försöker ni bidra till att barnen inte leker könsstereotypt? 

2) Vad tyckte du och ditt arbetslag om litteraturen vi introducerade? 

3) Hur upplever ni att barnen mottog böckerna? 

4) Upplever ni att barnens lek har förändrats sedan dessa böcker introducerades? 

Tänkbara följdfrågor: På vilket sätt? 
 Vad tror du det beror på? 

5) Har barnens sätt att samtala/prata förändrats sedan böckerna introducerades? 

Tänkbara följdfrågor: På vilket sätt? 
 Vad tror du det beror på? 
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Bilaga 4: Urvalskriterium barnböcker 

1 Antal kvinnliga karaktärer? 
2 Antal manliga karaktärer? 
3 Vem är huvudkaraktär? 
4 Vilket kön har huvudkaraktären? 
5 Beskrivs de kvinnliga karaktärerna med utseendeattribut? 
6 Är de kvinnliga karaktärerna passiva? 
7 Vad har de kvinnliga karaktärerna för roll? 
8 Hur beskrivs de manliga karaktärerna? 
9 Vad har de manliga karaktärerna för roll? 
10 Finns normkritiska inslag gällande könsnormer och 

heteronormativitet?  
11 Gör/är huvudkaraktären något mer än bara ett barn? 
12 Vilka hudfärger finns representerade? 
13 Finns funktionsvariationer representerade? 

 

Böckerna är tvungna att antingen ha minst en kvinnlig karaktär som inte är passiv 
och som är något annat än en mamma. Alternativt kan karaktären fokusera på en 
pojke/man men som beskrevs icke-traditionellt. Böckerna får inte ha en 
överrepresentation av manliga karaktärer, kvinnlig överrepresentation är ok.  

Böckerna får inte beskriva de kvinnliga karaktärerna med utseendeattribut. Om de 
mot förmodan gör det ska dessa beskrivningar utelämnas vid högläsning. De manliga 
karaktärerna får inte enbart beskrivas könsstereotypt. De får gärna vara pappor, gilla 
kläder och göra vardagliga saker. 

Böckerna får gärna ha inslag av samkönad kärlek, pojkar i klänningar eller som älskar 
dockor, flickor som slåss mot drakar eller är superhjältar. Huvudkaraktären bör 
göra/vara något som barn kan vilja prova på. Karaktärer som bara är barn i likhet 
med Alfons Åberg är något som barn känner igen och inte behöver prova. 

Även om vi primärt inte fokuserar på hudfärg och etnisk bakgrund i denna studie är 
hudfärgen och etnisk bakgrund till viss del intressant. På den ena av de två 
förskolorna finns många barn med annat etniskt ursprung än svensk. Vi önskade att 
dessa barn karaktärer att identifiera sig med. Utifrån förskolans uppdrag genom 
läroplanen för förskola anser vi att alla människor, oavsett vilken norm som 
undersöks, bör representeras i det litteraturutbud barn får ta del av på förskolan. 
Därför var även funktionsvariationer viktigt att få med trots att det inte var vårt mål 
med vår studie. 
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Bilaga 5: Litteraturlista över barnböcker 

Superhjälte av Weiwei Persson. Kabusa Böcker, 2016  
Dansbus & kaktrubbel av Marin Salto och Marcus Gunnar Pettersson.  

Olika förlag, 2014  
Jag vill ha TVÅ födelsedagar! av Tony Ross. svensk översättning Lisa Henriksson. 

Berghs, 2007 
Alfabetsjakten av Mats Wänblad och Ingrid Flygare. Rabén & Sjögren, 2008 
Melvin möter Vildis & Tildis av Anna Munyua och Johan Eriksson. Avaltea, 2014 
Piraterna och regnbågsskatten av Sara Berg, Karin Frimodig & Maria Poll.  

Olika förlag, 2015 
Ebba och Abbe gillar snygga grejer av Åsa Karsin. Eriksson & Lindgren, 2009 
Ingrid och Ivara av Katarina Janouch och Mervi Lindman. Bonnier Carlsen, 2012 
Camping & kurragömma av Marin Salto och Marcus Gunnar Pettersson.  

Olika förlag, 2014 
Se upp för krokodilen av Lisa Moroni och Eva Eriksson. Bonnier Carlsen, 2013 
Så gör prinsessor av Per Gustavsson. Natur & Kultur, 2003 
Värsta prutten Lolly! av Åsa Karsin och Frida Arvidsson. Olika förlag, 2011 
Badbomber & simhopp av Marin Salto och Marcus Gunnar Pettersson.  

Olika förlag, 2014 
Här kommer Lilla My av Rüna och Sami Kaarla. Rabén & Sjögren, 2014 
Händiga Hanna lagar bilen av Titti Knutsson och Lisen Adbåge. Alfabeta, 2005 
Händiga Hanna på bondgården av Titti Knutsson och Lisen Adbåge. Alfabeta, 2006 
Händiga Hanna lagar pappa av Titti Knutsson och Lisen Adbåge. Alfabeta, 2007 
Inezza Prinsessa av Elin Wallte och Frida Wannerberger. Vombat förlag, 2009 
Upptäckar-Rakel och den okända kungens grav av Martin Widmark och Britt 

Sternehäll. Bonnier Carlsen, 2010 
Här kommer UppfinnarJohanna av Ann-Christine Magnusson och Lovisa Lesse. 

Olika förlag, 2007 
När prinsar stannar hemma av Per Gustavsson. Natur & Kultur, 2011 
När prinsar råkar i äventyr av Per Gustavsson. Natur & Kultur, 2012 
UppfinnarJohanna & skrämselmaskinen av Ann-Christine Magnusson och Lovisa 

Lesse. Olika förlag, 2009 
Charter-Rakel och fuskhajarna av Martin Widmark och Britt Sternehäll.  

Bonnier Carlsen, 2009 
Sjörövar-Rakel och kapten Snorfinger av Martin Widmark och Britt Sternehäll. 

Bonnier Carlsen 2007 
Riddar-Rakel och de tre stordåden av Martin Widmark och Britt Sternehäll.  

Bonnier Carlsen, 2006 
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Racer-Rakel och fångarna i svinstian av Martin Widmark och Britt Sternehäll. 
Bonnier Carlsen, 2007 

Prinsessan som inte tyckte om prinsar av Alice Brière-Haquet och Lionel 
Larchevêque. Opal, 2015 

Blompojken av Elias Stjärne Ericsson. Kabusa Böcker, 2014 
Det var inte jag! av Tony Ross. Svensk översättning Eva Vidén. Berghs, 2013 
Eigon och den starka mamman av Sofia Hedman och Carina Ståhlberg. Idus, 2015 
Kalle som Lucia av Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist.  

Sagolikt bokförlag, 2009 
Kivi & den gråtande goraffen av Jesper Lundqvist och Bettina Johansson.  

Olika förlag, 2012 
Konrads klänning av Åsa Mendel-Hartvig och Caroline Röstlund. Olika förlag, 2014 
Lilla Lena är polis av Åsa Karsin. Alfabeta, 2012 
Mamma Mu bygger koja av Jujja och Tomas Wieslander och Sven Nordqvist.  

Natur & Kultur, 1995 
Mamma Mu åker rutschkana av Jujja och Tomas Wieslander och Sven Nordqvist. 

Natur & Kultur, 2003 
Monster i höjden av Kalle Güettler, Rakel Helmsdal och Áslaug Jónsdóttir.  

Kabusa Böcker, 2010 
Monsterkatten av Kalle Güettler, Rakel Helmsdal och Áslaug Jónsdóttir.  

Kabusa Böcker , 2014 
Pappa, pappa och jag av Juliette Parachini-Deny och Marjorie Béal.  

Epix förlag, 2014 
Prinsen & pojken av Isak Fearon och Roberth Fearon. Vombat förlag, 2013 
Prinsessan som inte tyckte om prinsar av Alice Brière-Haquet och Lionel 

Larchevêque. Svensk översättning Helena Stedman. Opal, 2015 
Stora monster gråter inte av Kalle Güettler, Rakel Helmsdal och Áslaug Jónsdóttir. 

Kabusa Böcker, 2006 
Varför gråter pappan? Av Kristina Murray Brodin och Bettina Johansson.  

Olika förlag, 2011 
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Bilaga 6: Missivbrev 

Missivbrev till vårdnadshavare 

Information till vårdnadshavare om observationer  
utförda av förskollärarstudenter vid Mälardalens högskola. 

För förskollärarstudenter på Mälardalens högskola är det sista momentet i 
utbildningen ett självständigt arbete, vilket vi kommer att göra nu under 
vårterminen. Vi kommer att utföra observationer av barnen på den förskola och 
avdelning där du/ni har ert/era barn och vårt syfte med studien är att se hur 
litteratur på förskolan kan påverka barns lek.  

Du/ni tillfrågas härmed om deltagande i vår studie. Om du/ni inte vill att ert/era 
barn ska delta i studien vänligen meddela det snarast till oss via nedanstående 
kontaktuppgifter. Vi kommer påbörja vår studie vecka 15.  

Information om studiens syfte och innehåll: 
I vår studie vill vi undersöka om den litteratur som era barn tar del av på förskolan 
påverkar barnens lek. Eftersom både litteratur och lek är en stor del i förskolans 
verksamhet anser vi att det är av vikt att se om och hur mycket litteraturen påverkar 
barns lek, speciellt då det är genom leken barnen utvecklar och utforskar sin identitet 
och även skapar en relation till samhällets normer och värderingar. Genom leken 
hoppas vi kunna se om litteraturen kan påverka barnens sätt att se på samhällets 
normer och även kunna motverka könsstereotypa mönster.  

För att få insyn i hur och vad era barn leker just nu kommer vi att under två veckor 
att observera barnens lek, 30-60 min 3 gånger i veckan under olika tidpunkter. Efter 
de 2 veckorna kommer vi att göra medvetna val av litteratur som vi introducerar för 
barnen genom högläsning. Under dessa 2 veckor kommer barnen få höra en av de 
böcker som vi valt ut, minst en gång per dag. Samtidigt fortsätter vi att göra våra 
observationer av barnens lek för att se om det märks någon skillnad när vi ändrar 
litteraturen.  

Under observationerna kommer vi att föra anteckningar. Dessa sparar vi enbart 
under undersökningens gång. Allt insamlat material kommer att behandlas med 
högsta konfidentalitet, vilket betyder att vi inte kommer att nämna namn på varken 
barn, pedagoger, förskola, avdelning, stad eller föräldrar. Allt för att ingen 
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utomstående ska kunna avslöja deltagarnas identitet. Den insamlade informationen 
kommer enbart användas till denna studie och de som kommer ta del av 
informationen innan det färdiga resultatet är vi studenter och vår handledare. När 
resultatet är sammanställt förstörs den insamlade informationen. Det färdiga 
resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som 
i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Ditt/Ert och ert/era barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du/ni har 
rätten att när som helst avbryta ert deltagande utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser för dig/er. 

Tillsammans är vi två förskollärarstudenter som gör denna studie, Caroline och 
Emma. Vi har nyligen gjort våra slutpraktiker vid de berörda förskolorna så ditt/dina 
barn känner oss väl sedan innan. Vi läser båda sista terminen på 
förskollärarutbildningen via Mälardalens högskola.  

Vid eventuella frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er!  
Med vänlig hälsning,  
 

 

Kontaktuppgifter: 
Caroline Jansson 
(Mailadress till Caroline Jansson) 

Emma Pilblad 
(Mailadress till Emma Pilblad) 
 

Handledare:  
Dan Landmark 
(Mailadress till Dan Landmark) 
(Telefonnummer till Dan Landmark) 


