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Abstract 
Syftet med den tvådelade studien är dels att undersöka en förskoleavdelnings bokbestånd 
utifrån ett genusperspektiv, dels att undersöka hur pedagogerna resonerar kring genus samt 
litteraturen på avdelningen. Studien utgår efter två frågeställningar; Vad har böckerna på 
avdelningen för innehåll och vad förmedlar de utifrån ett genusperspektiv? Samt; Hur 
resonerar pedagogerna kring valet av böcker utifrån ett genusperspektiv? Kvalitativa metoder, 
intervjuer och innehållsanalys har använts och de etiska principerna har efterföljts. Min analys 
av avdelningens böcker visar främst en heteronorm med stereotypiskt feminina eller 
maskulina karaktärer där majoriteten av karaktärerna är män.  Dock visade studien även 
tvärtemot den tidigare forskningen genom att både kvinnliga och manliga huvudkaraktärer var 
aktiva i berättelserna.  Intervjuerna visade att alla tre pedagogerna resonerade att det var 
barnen som valde böckerna till avdelningen.  
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1. Inledning 
Hela mitt liv har jag haft ett stort intresse för läsning och böcker. Det har känts som att varje 
bok jag öppnat erbjudit en helt ny värld av spännande äventyr. Under mina tre år på 
universitet har mitt intresse för litteratur blivit större då jag förstått hur läsning kan bidra till 
människors språkutveckling. Dock kan böcker vara något mycket mer än språkutveckling. Det 
kan också vara ett verktyg för att förmedla samhällets kulturella värderingar (Lenz Taguchi, 
Bodén & Ohrlander, 2011). Forskning visar att barn använder sig av böcker som en del av sitt 
identitetsskapande men också att majoriteten av karaktärerna i böckerna porträtteras på ett 
stereotypt sätt. Med denna vetskap väcktes en nyfikenhet för hur genus porträtteras i 
böckernas text och bild. Jämställdhet är något vi strävar efter i dagens samhälle men det är 
också ett område där det finns mycket kvar att uppnå för att det ska bli jämställt mellan 
könen. Arbetet mot jämställdhet läggs som grund redan i förskolan (SOU 2006:75). Ett av 
förskolans strävansmål är att barnen ska utveckla ”förståelse för att alla människor har ett lika 
värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (Skolverket, 2010, s 8). 
Jämställdhetsarbetet ingår i förskolans värdegrund där det står: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 
dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 
manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 
utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket, 2010, s 5). 

Med utgångspunkt i förskolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster och könsroller 
samt att se till att alla barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde ansåg jag det 
intressant att undersöka hur genus representeras i förskolans litteraturval. Böcker och läsning 
är en återkommande aktivitet i förskolan som enligt forskare förmedlar kulturella 
föreställningar, om bland annat genus, i text och bild. För att undersöka hur böcker visar olika 
kulturella föreställningar om genus ansåg jag det av intresse att granska och analysera en 
avdelnings bokbestånd och intervjua pedagogerna för att höra hur de resonerade kring bokval, 
genus och genus i litteraturen. Forskning inom detta fält har gjorts men jag finner inga studier 
med den här exakta inriktningen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är tvåfaldigt: dels att undersöka en förskoleavdelnings bokbestånd 
utifrån ett genusperspektiv dels att undersöka hur pedagogerna resonerar kring genus samt 
litteraturen på avdelningen. För att uppnå detta syfte har jag utgått från två frågor. En som 
fokuserar på bokbeståndet och en som fokuserar på pedagogernas resonemang. 

 Vad har böckerna på avdelningen för innehåll och vad förmedlar de utifrån ett 
genusperspektiv? 

 Hur resonerar pedagogerna kring valet av böcker utifrån ett genusperspektiv? 
1.2Centrala begrepp 
Begrepp är något som kan te sig komplext då de kan tolkas på olika sätt beroende på vilken 
kontext de skrivs i och vem det är som läser, samt vilka erfarenheter läsaren har. Därför 
förklaras några av studiens centrala begrepp i detta avsnitt. Dessa förklaringar behöver inte 
nödvändigtvis vara den ”rätta” förklaringen av begreppet utan berättar endast hur begreppen 
använts och förståtts genom studiens gång.  
Genus 
Connell (2009) och Hulth & Schönbäck (2014) skriver om hur begreppet genus kan förklaras 
och används för att markera relationen mellan män och kvinnor. Där uppfattningar, normer 
och idéer blir redskap för att uppfatta vad som anses manligt och kvinnligt. 
Genuskonstruktionerna i samhället förankras i ett motsatstänkande som skapar skillnader, 
isärhållande och makt. Connell (2009) skriver vidare att det framförallt är de fysiologiska 
könsskillnaderna som bidrar till motsatstänkandet och skapar en föreställning om att 
heterosexualitet är det naturliga och ses då även som en avgörande komponent i 
konstruktionen av manligt och kvinnligt. Genus som konstruktion och konsekvens kan 
utforskas på flera olika nivåer. Det kan utforskas; på individnivå som könsidentitet, som 
människors sociala relationer i familj- och parsituationer, på organisationsnivå och 
institutionsnivå samt som strukturella förhållanden i form av arbetsmarknad, ekonomi och 
politik. Genusmönster kan se olika ut beroende på i vilken kulturell kontext de är i. Det som 
anses feminint i vårt samhälle och vår kultur behöver inte ha samma status i ett annat 
samhälle. Connell (2009) och Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) förklarar hur de 
egenskaper vi tillskriver kön kan te sig naturliga och oförändliga när de är socialt skapade och 
är i konstant förändring. 
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Genus är alltså ett komplext begrepp som kan användas på flera nivåer i olika sammanhang 
och på olika sociala nivåer. Genus innebär och används främst i den här studien som en 
förklaring till föreställningar, förväntningar och uttryck som är kopplade till kategorierna 
manligt och kvinnligt. Begreppet hänvisar alltså här till ett socialt konstruerat kön. Genus 
används konsekvent i båda delarna av studien då det ligger till grund för studiens syfte. 
Bilderbok 
Bilderböcker är en genre under kategorin barnböcker, med barnböcker menas litteratur som är 
ämnat för personer 0-18 år gamla. Den här studien fokuserar på barnböcker för de yngre 
åldrarna. Bilderboken är ett flermedialt redskap där text och bild samarbetar med varandra för 
ett effektivt och kraftfullt berättande av berättelsen (Kåreland, 2015). Rhedin (2014) skriver 
att det finns tre bilderbokskategorier: 

 Den illustrerade textens bilderböcker; en bok där texten är i fokus och bilder ses som 
ett komplement som läggs till i efterhand, främst som utsmyckning. 

 Den expanderade texten/bildberättelsen; här kan texten och bilden vara i en form av 
självständig balans. Texterna expanderas i efterhand av själva bilden som fullbordar 
eller fortsätter berättandet. 

 Den genuina bilderboken; text och bild är beroende av varandra och utgör en helhet 
som inte kan separeras. 

Dessa olika sorters bilderböcker förekommer i bokbeståndet och kommer ingå i analysen. Det 
läggs alltså inget särskilt framhävande på vilken slags bilderbok som analyseras i studien. 
Däremot görs en uppdelning av bilderböcker med huvudpersoner och andra böcker som 
förklaras mer genomförligt senare i studien. 
Värdegrund  
Värdegrund är enligt utredningen SOU 2006:75 ”ett förhållningssätt som ska genomsyra all 
undervisning och alla aktiviteter i förskolan och skolan.” (S.140). Detta innebär att 
värdegrunden ska lägga grunden för det pedagogiska arbetet i förskolan, det som 
värdegrunden förmedlar är inget som endast kan belysas på specifika temadagar, samlingar 
eller lektionstimmar. Dock är förskolans värdegrund tolkningsbar och kan inte tas för givet. 
Detta resulterar i att den är svår att förmedla och att den konstant är i förändring eftersom 
tolkningarna göra av personerna i verksamheten i relation till varandra (ibid). 
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Detta begrepp är viktigt för studien eftersom motverkandet av stereotypa könsroller och 
könsmönster ingår i förskolans värdegrund och ska därför genomsyra hela verksamheten. Att 
genus har en sådan framträdande plats i läroplanen motiverar dessutom både inriktning och 
relevans för studien. 

2. Teoretisk förankring av studien 
I det här avsnittet presenteras teori och perspektiv som använts till grund för studien och dess 
syfte. Socialkonstruktionism valdes för att sedan rikta in studien ytterligare mot ett 
genusperspektiv. Socialkonstruktionismen förklaras kort då den är ett fundament till 
genusperspektivet. Teorin innebär att det människan antar som verklighet och kunskap är 
konstruerat i sociala sammanhang och genus tolkas som ett socialt konstruerat kön i den här 
studien. Perspektivet och teorin får då en tydlig relation till varandra där den ena inte utesluter 
den andra utan snarare går hand i hand. Valet av dessa är för att begränsa och förtydliga vad 
det är studien undersöker och vad som ligger till grund för hur det insamlade materialet 
tolkats i analysen av bokbeståndet samt för att visa på vilken inriktning intervjuerna haft. 
Inledande förklaras teorin socialkonstruktionism kort och sedan förklaras genusperspektivet. 
2.1 Socialkonstruktionism 
Berger och Luckmann (1966) menar att det vi människor ser som verklighet och hur vi 
definierar kunskap är något som inom det socialkonstruktionistiska perspektivet anses vara 
socialt konstrukturerat. När verkligheten och kunskapen anses socialt konstruerad innebär det 
att människor kan ha olika verkligheter och kunskaper beroende på var i världen de är bosatta 
och vilka erfarenheter de har. 
Den socialkonstruktionistiska teorin är relevant för den här studien då den enligt Berger och 
Luckmann (1966) innebär att verklighet och kunskap skapas i olika sociala situationer. Här 
tolkas intervjuerna som sociala situationer och ses som en del av studien för att undersöka 
pedagogernas resonemang. 
2.2 Genusperspektiv 
Connell (2009) menar att den allmänna synen på genus kretsar runt skillnader mellan män och 
kvinnor, skillnader som anses vara naturliga. Genus är de olika förställningarna, tolkningarna, 
förväntningarna och handlingarna som ger oss en kraft utifrån vilket kön vi kategoriserats som 
(Hirdman, 1988). Förställningar, tolkningar, förväntningar och handlingar är saker som läggs 
ovanpå vårt biologiska kön. Detta kan vara allt från att män och kvinnor kommunicerar 
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annorlunda till att män och kvinnor lär sig på olika sätt, vilket avfärdats av en mängd 
forskning (Connell, 2009). Det innebär också att alla värderingar knutna till vårt kön är 
konstruktioner människan skapat i sin omgivning (Berger & Luckmann, 1996).  I samhället 
existerar en genusordning, vilket är ett osynligt kontrakt mellan män och kvinnor utifrån 
männens funktion i samhället (Hirdman, 1988) Även om kontraktet förflyttar sina gränser 
genom tiden innebär det fortfarande att vår samhällsgrund vilar på vad män gjort och tänkt 
genom historiens gång. Kontraktet kan även innebära symboler så som att det finns särskilda 
leksaker för flickor och pojkar (ibid). I ett samhälle där männens tänkande och handlade är det 
normativa är det också männen som får ta del av diverse fördelar så som pengar, trygghet, 
respekt, makt och kontroll över det egna livet. Genusordningen förhåller sig till 
heteronormativiteten då de förutsätter varandra. Med det menas att samhället har en 
föreställning om att heterosexualitet är det som anses naturligt och att där existerar en 
förutsättning att flickor och pojkar är attraherade av varandra (Rosenberg, 2003). Att använda 
ett genusperspektiv innebär att undersöka och synliggöra de olika konstruktioner och 
maktfördelningar som skapar stereotypa könsroller vilket leder till ojämlika förutsättningar 
(Connell, 2009). Det är när detta synliggörs som vi sedan kan motverka de stereotypa 
könsrollerna så att alla får lika mycket inflytande och möjligheter oavsett kön eller sexualitet 
(SOU 2006:75). 
Genusperspektivet används i den här studien för att dels utforska vad genus innebär för hur 
barnböcker skrivs och hur de tolkas. Dels ligga till grund för frågeställningarna under 
intervjuerna (se Bilaga 1). Perspektivet har använts i bokanalysen för att undersöka vad 
böckerna ger för bild av manligt och kvinnligt. Genusperspektivet innebär att kön är socialt 
konstruerat, vilket studien anser. Kön skapas då i sociala interaktioner med andra människor, 
vilket faller i linje med Berger och Luckmanns (1966) ovannämnda socialkonstruktionism där 
verklighet och kunskap skapas i sociala sammanhang. I den andra delen av studien används 
socialkonstruktionismen då kunskap skapas i ett socialt sammanhang med pedagogerna. Ett 
genusperspektiv blir även relevant då det kan användas som ett redskap i förskolans 
jämställdhetsarbete då det synliggör normer (SOU 2006:75). I den här studien används 
genusperspektivet för att synliggöra vilka normer som porträtteras i bilderböcker så att de kan 
ifrågasättas och diskuteras i förhållande till relevant forskning. 
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3. Metod 
För att undersöka hur pedagogerna på avdelningen resonerar kring genus i litteraturen har 
kvalitativ metod använts. Fejes och Thornberg (2009) beskriver den kvalitativa forskningen 
som en slags berättande verklighet, där verkligheten fastställs av det insamlade materialet. De 
kvalitativa metoderna ger möjligheten att gå på djupet och skapa en förståelse för det 
insamlade materialet (ibid). Studien är uppdelad i två delar där den första inriktningen är på 
litteratur för att skapa en uppfattning av hur bokbeståndet på förskoleavdelningen såg ut från 
ett genusperspektiv för att sedan intervjua pedagogerna som arbetade på samma avdelning. 
Anledningen till att studien består av två delar är för att i diskussionen kunna jämföra 
bokanalysen med vad respondenterna yttrade för åsikter och tankar i intervjuerna samt om 
deras åsikter och tankar speglade bokbeståndet på avdelningen.  
Den valda förskolevdelningen ligger i utkanten av en mellanstor svensk stad. Själva förskolan 
är placerad mellan skogsområde, villaområde och stadsområde med närhet till kommunala 
kommunikationer. Där arbetar två förskollärare och en outbildad månadsvikarie, 
förskolebarnen är mellan två och fyra år gamla. 
3.1 Bokanalys 
 Alla avdelningens böcker ingick i urvalet, utom sångböckerna, vilket resulterade i 50 böcker. 
Bland urvalet fanns förskolans egenköpta böcker likväl som lånade böcker från det närmaste 
biblioteket. Att sångböckerna valdes bort berodde på att det hade inneburit en analys av 
sångtexter, vilket inte är studiens syfte. 
För att analysera böckerna lästes alla avdelningens böcker igenom för att titta på hur 
böckernas karaktärer beskrevs i text och vad de getts för namn men även hur de illustrerade 
för att undersöka vilka feminina och maskulina kodningar som gestaltades. En feminin 
kodning kan exempelvis innebära att karaktärernas kläder är rosa eller innehar egenskaper 
som anses typiskt kvinnliga medan en maskulin kodning innebär att karaktärens kläder är blå 
och innehar egenskaper som anses typiskt manliga. En egenskap som framställs som typiskt 
manlig/kvinnlig av forskningen är om karaktären är aktiv eller passiv. En aktiv karaktär för 
berättelsen tolkas som någon som med sina handlingar för berättelsen framåt, en passiv 
karaktär är då någon vars handlingar inte tillför något till berättelsen.  Karaktärernas 
familjesituation undersöktes också. Familjesituationen är relevant då samhället går utifrån en 
heteronorm, som går parallellt med ett genusperspektiv, samt att föräldrar tillskrivs olika 
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roller beroende på deras kön. För att se till detta används, en delvis, kvantitativ 
innehållsanalys. 
Användningen av innehållsanalys, beskrivs av Bryman (2011) som ett angreppssätt för att 
analysera texter på ett systematiskt sätt där jag delar upp materialet i olika teman för att lättare 
utforska intervjuernas och litteraturens innehåll. För att utföra innehållsanalysen av 
litteraturen har ett genusperspektiv använts. Därmed har undersökningen undersökt om 
böckerna i text eller illustration problematiserar kön och de värderingar som är knutna i 
rådande könsnormer. Frågor som ställs är:  

 Hur många huvudpersoner är killar respektive tjejer? 
 Vem eller vilka är det som får ta plats i litteraturen? 
 Illustreras karaktärerna i böckerna på ett stereotypiskt eller icke stereotypiskt sätt? 
 Har huvudpersonen en familj och hur är familjen uppbyggd? 

I böcker utan huvudpersoner har fokusen varit på vilket kön det är som får synas i texten och 
hur de presenteras för läsaren. Även i dessa böcker har fokus lagts på att undersöka om 
bokens karaktärer presenteras stereotypt eller icke stereotypt. 
För att lättare minnas vad som lästs och setts i de 50 böckerna använde jag mig av vad 
Bryman (2011) beskriver som ingående anteckningar vilket innebär att det först skrevs kortare 
anteckningar under läsprocessen som sedan renskrivits till mer detaljerade och kompletta 
anteckningar.  
3.2 Intervjuerna 
För att undersöka hur pedagogerna resonerar kring genus i litteraturen har jag valt att, i linje 
med kvalitativa metoder, utföra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Detta innebär 
enligt Bryman (2011) att jag som intervjuare har ett frågeschema med bestämda frågor som 
kan variera i följd under intervjuens gång. Att välja en semistrukturerad intervjuform med 
öppna frågor har gett mig möjligheten att följa respondenternas svar och utifrån deras svar 
och diskussion välja en lämplig fråga från intervjuschemat. Det har även inneburit en 
möjlighet att ställa följdfrågor för att hjälpa till att fördjupa respondentens tankar. Jag hade 
även möjligheten att mellan och under intervjuerna ändra frågornas struktur om det behövdes. 
Bryman (2011) skriver om fördelarna med att sitta i ett separat rum under intervjun, vilket 
följts. Att utföra intervjun i ett separat rum skulle innebära att vi blev ostörda och slapp 
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distraherande buller. I två av intervjuerna var det dock kollegor som gick in i rummet vilket 
innebar ett mindre avbrott. Att sitta i ett separat rum gjorde det lättare för mig att lyssna på 
vad respondenterna sa och de behövde inte oroa sig över att någon kunde höra vad de svarade. 
Intervjuerna inleddes med att förklara innebörden av de etiska principerna och hur de 
principerna påverkar studien och deras eget deltagande. Respondenterna fick ge sitt officiella 
godkännande till sin medverkan i studien innan intervjun påbörjades. Intervjun bestod av sju 
stycken grundfrågor, följdfrågor inte inräknat, i frågeschemat. I slutet av varje intervju 
tillfrågades respondenterna om de ville lägga till eller förtydliga något. 
Urval har varit målinriktat vilket innebär att respondenterna valts av en särskild orsak för att 
garantera innehållsrika och relevanta svar för studien (Bryman, 2011). Det är arbetslaget som 
jobbar på avdelningen där analysen av böckerna utförts som valts till intervjuerna. Ett 
arbetslag från en annan avdelning, där bokanalysen inte gjorts, skulle varit svårare att 
intervjua, eftersom deras svar inte skulle kunna jämföras med analysen eftersom de inte har 
någon kontroll över en annan avdelnings bokbestånd. En pedagog från en annan avdelning 
skulle visserligen kunnat svara på studiens frågor, men svaren hade blivit irrelevanta i 
förhållande till den specifika avdelningens bokbestånd som avdelningens förskollärare haft 
tillgång till och eventuellt även varit med och valt. 
 Avdelningen valdes utifrån mina egna kontakter inom förskolläraryrket så att arbetslaget 
hade kännedom om vem jag var. Att ha en professionell relation till den som utför intervjun 
kan innebära att respondenten känner sig självsäkrare under intervjuns gång (Bryman, 2011).  
Även intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. I enlighet med Bryman (2011) 
har förskollärarnas resonemang tematiserats och kategoriserats. Här görs ett antagande om att 
det är respondenternas resonemang som ligger till grund för vilka böcker som valts till 
avdelningen samt ett antagande om att det är deras resonemang som ger svar till ena delen av 
studiens frågeställningar. Efter att intervjuerna transkriberats gjordes en tematisering där det 
som ansågs relevant för studien skrevs som citat på ett separat papper. För att sedan 
kategorisera citaten klipptes de ut för att sedan läggas under passande rubriker. Dessa rubriker 
används senare i resultat delen för intervjuerna. 
För att samla in materialet, i det här fallet respondentens svar, har ljudinspelning använts. 
Eftersom det väsentliga i en kvalitativ intervju är vad som sägs ville jag kunna koncentrera 
mig på att lyssna och följa upp svaren istället för att behöva lägga fokus och energi på att 
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exempelvis anteckna (Bryman, 2011). En till aspekt som styrker mitt val av ljudupptagning är 
som Löfgren (2014) skriver att människor idag inte är vana vid att bli lyssnade på, så att 
kunna visa mitt genuina intresse av att lyssna på vad de har att säga tror jag har haft en positiv 
inverkan på mina intervjuer. Bryman (2011) skriver att inspelat material kan underlätta vid 
analysering av intervjuerna då jag kan återvända till mitt material och lyssna flera gånger. 
För att spela in intervjun användes en ljudupptagningsfunktion i min privata mobil. 
Ljudupptagningen testades innan intervjuerna för att öka förtrogenheten med funktionen och 
försäkra hur materialet sedan sparades i mobilen. Valet av att utföra intervjun i ett separat rum 
blir även positivt för ljudinspelningen då annat buller och oväsen hade kunnat påverka 
kvalitén på det inspelade materialet (Bryman, 2011). 
3.3 Etiska principer 
Jag är medveten om innebörden av de etiska principerna, vilka också följdes i genomförandet 
av studien. De etiska principerna förklaras och presenteras i Bryman (2011) som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet.  
Informationskravet har följts eftersom de intervjuade blev medvetna om studiens syfte. De 
blev informerade om att deras medverkan var frivillig och att de kunde hoppa av studien när 
de ville. De var även informerade om vilka moment som ingick i min studie, såsom analysen 
av avdelningens böcker och intervjuerna. Samtyckeskravet har uppföljts eftersom jag fick 
deras muntliga godkännande till medverkandet i studien. Konfidentialitetskravet uppfylldes 
också då de medverkande har anonymiserats i transkriberingen av materialet och ingen annan 
än jag har haft tillgång till det insamlade materialet. Även stad, förskola och avdelningen har 
anonymiserats. Nyttjandekravet uppfylls då allt det insamlade materialet endast hanteras av 
mig och har använts till den här specifika studien. 
3.4 Metoddiskussion  
De böcker som funnits på avdelningen när analysen genomfördes kunde varit annorlunda om 
analysen skett ett annat datum då avdelningen relativt ofta åker till biblioteket för nya böcker. 
I analysen undersöktes hur karaktärerna beskrevs i text men även hur de avbildades. Hade 
undersökningen exempelvis endast letat efter kön i böckernas text kunde analysen och 
resultatet blivit annorlunda. Nu har jag även förlitat mig på sociala och kulturella kodningar 
om manligt och kvinnligt i illustrationen. 
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Det är flera variabler i den här studien som skulle kunnat ändra studiens resultat och 
diskussion. Mitt resultat kunde ändrats beroende på vilken avdelning som valts, beroende på 
vilket arbetslag som jobbat på den avdelningen och vad de har för erfarenheter som kan ha 
inverkat på hur de resonerat under intervjun. Jag som intervjuare kan också ha haft en 
inverkan på resultatet eftersom det är jag som skrivit frågorna och eventuellt missat att ställa 
en följdfråga för att fördjupa ett svar. Där är även sådant som verkat självklart under 
intervjuens gång men som sedan förlorats i den muntliga kontexten vid transkriberingen.  
Det är även jag som analyserat respondenternas svar vilket kan ha haft inverkan på resultatet 
då min personliga prägel och förståelse för genusperspektivet blir central. En annan person 
som utgår från samma perspektiv eller utifrån ett annat perspektiv hade kunnat hitta andra 
svar och tolkat annorlunda beroende på hens egna erfarenheter och förståelse. 

4. Tidigare forskning 
Tidigare forskningsavsnittet är uppdelat i två delar. Del ett Vad böcker förmedlar om genus 
tar upp vilka värderingar böcker signalerar utifrån genus samt vad vuxna, barn och författare 
kan ha för del i skapandet av värderingar om genus. Del två Föreställningar om genus i 
förskolan presenterar forskning utifrån ett genusperspektiv på olika förskolor och visar hur det 
kan se ut med jämställdhetsarbetet på förskolan. 
4.1 Del 1, Vad böcker förmedlar om genus 
Barnböcker uttrycker kulturella värderingar, sociala mönster och ger barnen en syn på vad 
samhället anser feminint och maskulint (Kåreland & Lind-Munther, 2005). Böcker har en 
viktig roll då de överför samhällets kultur till barnen, där könsroller är en viktig del av 
kulturen. Hur kön porträtteras i barnböckerna bidrar till bilden som barnen skapar om sig 
själva och sitt kön i samhället (Singh, 1998). 
Crisp och Hiller (2011) skriver att barnen redan i hemmet och förskolan kommer i direkt 
kontakt med vårdnadshavares och lärares föreställningar om kön. Barnen kommer även 
indirekt i kontakt med olika föreställningar om kön genom medier så som litteratur, tv och 
film. Det handlar också om lärprocesser i relation till normer och attityder relaterade till kön. 
Även om barnet är en aktiv deltagare i sin egen konstruktion av kön bidrar de vuxna i barnets 
miljö till att påverka barnets upplevelser genom sina åsikter om könsrelaterade egenskaper 
(Østerås, 2009). 
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Fördomar om båda könen bidrar till att skapa stereotypa karaktärer som i sin tur bidrar 
negativt till barnens egen identitetsutveckling och attityd gentemot sina medmänniskor 
(Hamilton, Anderson, Broaddus & Young, 2006). Kåreland och Lind-Munther (2005) skriver 
också att det kan göras ett antagande om att böckerna som barnen läser i förskolan utgör en 
del av de erfarenheter som barnen har att utgå ifrån när de skapar kön. Böckerna kan, på ett 
omedvetet plan, påverka barnen, det är då intressant hur manligt och kvinnligt kännetecknas 
på olika sätt och i olika positioner. Därför är det viktigt hur flickor och pojkar, kvinnor och 
män gestaltas i böckerna. 
Barn arbetar med att skapa och förstå kön och de litar delvis till bilderböcker som ett av 
tillvägagångssätten för att skapa en förståelse kring manligt och kvinnligt (Chatton, 2001). 
Genom böckerna skickas signaler om hur genus gestaltas till barnen och dessa signaler 
behöver inte nödvändigtvis porträttera kön rättvist (Uttley & Roberts, 2011). Litteratur kan 
användas som modeller, inte bara för att förstå världen utan för att förstå sig själv. Budskapen 
i barnlitteratur har därför potentialen att ha inflytande i barnens liv, även i de tidiga åldrarna 
(Crisp & Hiller, 2011). 
Uttley och Roberts (2011) avslutar med att konstatera att om barnböcker har en sådan stor 
makt att utbilda barnen och forma deras förståelse och syn på världen, då måste lärare vara 
medvetna om vilka signaler som boken medvetet och omedvetet sänder till barnen. Det är 
viktigt att läraren stödjer barnen i diskussioner om genus genom vältänka, provocerande 
frågor (Singh, 1998). Ett steg längre i detta är att lära barnen hitta dessa signaler. ”För att bli 
kritiserande konsumenter, måste barnen få möjligheten att undersöka och analysera tecken, 
signaler och budskap som är inbäddade i litteratur och all media.” (Crisp & Hiller, 2011, s 
209). Ett viktigt steg för läsaren i processen till att bli en kritisk konsument är enligt Crisp och 
Hiller (2011) att lägga sitt fokus på själva texten. Läsaren kan leta efter vilket kön karaktären 
har getts av författaren i texten och frågar sig själv: Är karaktärens biologiska kön bestämt? 
Hur beskrivs karaktären, skildras hen på ett stereotypiskt eller normkritiskt sätt i 
bestämmandet av kön och ges karaktären feminina eller maskulina egenskaper? (ibid). 
Pedagogerna i Kåreland och Lind-Munthers (2005) studie betonade att litteraturen var viktig 
för barnens språkliga utveckling och medvetenhet. De framhöll att barnen via litteraturen 
lärde sig nya ord, blev medvetna om bokstäver och uppmuntrade ett intresse för läsning. Det 
var stor skillnad mellan pedagogerna och deras förhållande till genus. Några påpekade vikten 
av ett jämställdhetsarbete och ett genusperspektiv, där en klar medvetenhet fanns om hur 
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genus konstrueras i vardagen medan flertalet pedagoger inte såg detta som en prioriterad 
fråga. Det var endast en pedagog som pratade om hur litteraturen känslomässigt kunde beröra 
barnen, hjälpa dem förstå sina egna reaktioner samt reflektera över upplevelser och egna 
erfarenheter (ibid). Resonemanget går i linje med Eidevald (2009) som skriver om hur barnen 
blev bemötta utifrån stereotypa förväntningar oberoende av förskollärarnas och barnskötarnas 
kön, ålder och utbildning. Crisp och Hiller (2011) hävdar att akademiker, lärare, 
bibliotekarier, vårdnadshavare och intresserade vuxna, måste arbeta med att upptäcka sina 
egna förutfattade meningar om kön. Samt hur dessa förutfattade meningar påverkar deras 
guidning av unga människor i deras egna kritiska utforskande av litteraturen och media för att 
grunda vad det innebär att identifiera sig genom kön. Genom att uppmärksamma hur barnen 
förstår böckerna kan de öppna en värld av flera möjligheter för barnen att vara, genom frågor 
och kommentarer angående bokens text och bilder (Chatton, 2001). 
Det tillkommer flera förslag från forskarna på hur väljandet av böcker kan ske i förhållande 
till genus. Hamilton et al (2006) föreslår att föräldrar, lärare och bibliotekarier aktivt ska välja 
böcker med ett brett utbud av karaktärer som är traditionella, normbrytande och neutrala med 
en jämnare representation av båda könen tills författare och publiceringsförlag inser detta. 
Detta är i linje med Østerås (2009) som skriver att vuxna inte behöver välja rätt bok till 
barnen utan att barnen snarare behöver tillgång till en mängd olika sagor med en mångfald av 
karaktärer för att det ska finnas utrymme att ifrågasätta det som anses självklart och normalt. 
Singh (1998) rekommenderar att aktivt leta efter böcker där flickor är beskrivna positivt med 
en aktiv, dynamisk roll. Ett annat förslag är att undvika stereotypa skildringar av båda könen. 
Oavsett vilken bok som väljs, bör budskapet om respekt för båda könen förmedlas i texten 
skriver Singh (1998). Detta är något som även Uttley och Roberts (2011) tar upp när de 
skriver att pedagoger och föräldrar bör välja böcker noggrant eftersom litteraturen kan vara en 
av få platser där vissa barn får se en variation av kvinnor och män i könsroller så att de får se 
både likheter och skillnader mellan könen. 
Eidevalds (2009) studie visar att i förskolans verksamhet inte är könsneutral utan däremot 
konstant producerar kön och makt där det maskulina många gånger värderas högre än det 
feminina. Han hävdar vidare att om förskollärarna hade mer kunskap kring jämställdhet och 
genusforskning skulle de få verktygen för att förändra verksamheten och minska risken för att 
se socialt konstruerade situationer som naturliga. 
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Østerås (2009) skriver att sagor ofta visar traditionella mänskliga värderingar, men de kan 
också göra narr av sociala och auktoritära normer. Böcker har ett litterärt och ett pedagogiskt 
värde eftersom de har ett fast mönster i innehållet, struktur och form (ibid). Hamilton et al 
(2006) har i sin studie genomfört en analys av 200 barnböcker. De konstaterar att de kvinnliga 
karaktärerna porträtteras som passiva i inomhusmiljöer medan de manliga karaktärerna 
porträtteras som aktiva, äventyrliga, lekfulla i utomhusmiljöer. Deras slutsats är att böcker 
som bryter könsnormen ger barnen en chans att tänka om och diskutera angående 
stereotyperna kring kön (ibid). Singh (1998) lyfter fram samma aspekt när hen konstaterar att 
stereotypa könsroller är begränsade för båda könen. Precis som flickorna är fast i passiva och 
gnälliga roller, så beskrivs aldrig pojkarna som människor som kan vara ledsna och känna 
rädsla (Singh, 1998). Østerås (2009) menar att manliga huvudpersoner i sagor ofta tilldelas 
rollen som hjältar, där belöningen för deras hjältemod är prinsessan och halva kungariket. De 
beskrivs också som klumpiga i köket. Detta blir en kontrast till flickorna som i sagor straffas 
när de bryter sina förväntade roller för att sedan tvingas tillbaka i sin gamla roll. Några av 
böckerna uppmanade flickor att vara försiktiga och se upp. Om de exempelvis skulle vandra i 
skogen var sensmoralen att inte vika av från stigen och inte gå för långt bort. De kvinnliga 
karaktärerna i äventyren får oftast en passiv roll och deras identitet är kopplad till passiviteten 
samt deras utseende medan de manliga karaktärernas identitet kopplas i större grad till deras 
handlingar under sagans gång (ibid).  
Fördomar om manligt och kvinnligt kan ses av hur kön representeras och avbildas av 
huvudpersonen i barnböckerna. Där finns tydliga indikationer att båda könen presenterar på 
ett stereotypiskt sätt (Singh, 1998). Detta märks i böckerna från Kårelands (2005) studie då 
manliga karaktärerna kännetecknas av autonomi medan de kvinnliga karaktärerna 
kännetecknas av relationsskapande och intimitet. Medan flickorna uppmanas att akta sig 
uppmuntras pojkarna till att experimentera och att prova saker (ibid). De flesta böckerna gav 
en traditionell bild av manligt och kvinnligt där pojkarna visade styrka och aktivitet medan 
flickorna visade anpasslighet och passivitet (Kåreland & Lind-Munther, 2005). 
Østerås (2009) skriver om hur föräldrarna antar traditionella könsroller i studiens böcker. 
Böcker där familjesituationen är i fokus är enligt Kåreland och Lind-Munther (2005) ovanligt 
i barnböcker. Böckerna skildrar hellre barnens agerande sinsemellan utan inblandning från 
vuxna karaktärer. När familjesituationen visades var det i hemmet och där var oftare en 
modersfigur i bakgrunden än en fadersfigur (ibid). Detta är i linje med Østerås (2009) ovan 
nämnda resonemang. 
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Singh (1998), Kåreland och Lind-Munther (2005) samt Hamilton et al (2006) studier visar att 
pojkarna var huvudpersonen i böckerna dubbelt så ofta som flickorna. Flickorna var dessutom 
underrepresenterade i alla roller i majoriteten av böckerna. Singh (1998) menar att sättet som 
kön representeras i barnlitteraturen påverkar barnens attityd och uppfattning om vad som är 
ett passande uppträdande i förhållande till sitt kön i samhället. Därför kan bristen på kvinnliga 
karaktärer begränsa flickors möjligheter att identifiera sig med sitt kön och bekräfta sin plats i 
samhället (Singh, 1998). Ett argument för detta kan vara att manliga huvudpersoner anses 
sälja bättre än kvinnliga (Hamilton, et al, 2006). I och med detta dras parallellen att även 
moderna barnböcker fortsätter att förstärka fördomar om hur manliga karaktärer är 
intressantare än kvinnliga (ibid). 
Nikolajeva (2005) menar att det är beklagligt att den nuvarande diskussionen om genus ofta 
fastnar i alltför stela definitioner av det manliga och det kvinnliga. Det är uppenbart att ett 
manligt, kontra ett kvinnligt namn på en karaktär i en bok skapar olika förväntningar hos 
läsaren. Att exempelvis ge en sjörövare ett kvinnligt namn och skapa en empatilös identitet 
kan förvirra läsaren då det inte stämmer överens med samhällets bild av vad som förväntas av 
kvinnor (ibid).  
Som Østerås (2009) konstaterar, tolkar barn kön utifrån sina egna erfarenheter och hur de 
uppfattar vad det innebär att vara en flicka eller pojke. De upplever olika situationer så som 
att läsa av de vuxnas aktiviteter i vardagen, interagera och leka. Detta förmedlar olika 
föreställningar om hur barn och vuxna bör vara. Dessa föreställningar kan handla om 
utseende, kläder, tankar och åsikter. Crisp och Hiller (2011) menar att böcker där karaktärerna 
inte tilldelas en könsidentitet kan ses som ett kraftfullt verktyg som möjliggör för läsarna att 
göra egna tolkningar av karaktärerna. Det skapar en möjlighet för läsaren att titta på bilderna 
och hitta likheter med sig själv och andra i sitt vardagliga liv oavsett vilket kön karaktären i 
boken tilldelats. De menar vidare att det kan vara positivt att uppmärksamma böcker med 
breda skildringar av kön eller att motstå identifikationen av karaktärernas givna kön (ibid). 
Det visades skillnad i barnböckerna beroende på författarens kön då de manliga författarna 
skrev om manliga huvudpersoner medan de kvinnliga författarna skrev mer varierat och 
presenterade både manliga och kvinnliga huvudpersoner (Hamilton, et al, 2006). Detta styrks 
av Nikolajeva (2005) som skriver att författare oftast väljer huvudpersonens kön utifrån sitt 
egna, även om kvinnliga författare visar en tendens att skriva om huvudpersoner med det 
motsatta könet. Detta benämns som crossvokalisering. Många forskare och författare hävdar 
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dessutom att läsarna identifierar sig med karaktärer av det egna könet i böckerna (Singh, 
1998). 
Chatton (2001) skriver i sin studie att en del författare och illustratörer, som vänder sig till 
åldersgruppen tre till fyra, har som intention att ge ett brett spektrum av vad det innebär att 
vara flicka, pojke, man och kvinna. Dessa författare uppvisade en medvetenhet att vilja 
provocera barnens förståelse av kön och därigenom skapa diskussion om genus och identitet. I 
Chattons studie fanns även författare och illustratörer som visade på en starkt traditionell bild 
av manligt och kvinnligt. En förklaring till detta kan vara som Nikolajeva (2005) hävdar i sin 
studie att det existerar ett gap mellan manliga och kvinnliga författare, vilket blir tydligt då de 
utgår från olika maktpositioner. En kvinnlig författare skriver från en underlägsen 
maktposition och bokens karaktärer samt historien blir då mera empatisk än om en man 
skrivit. Förhållandet mellan vuxna och barn verkar enligt Nikolajeva (2005) vara det centrala 
för kvinnliga författare där de visar på karaktärernas mognadsprocess vilket skapar en 
subjektivitet. En manlig författare skriver utifrån en högre maktposition och objektiviserar 
karaktärerna. Det betyder att de skapar karaktärerna som den exotiska, den distanserade och 
den androgyna vilket inte porträtterar karaktärerna som mänskliga (ibid). 
4.2 Del 2, Föreställningar om genus i förskolan 
Crisp och Hiller (2011) menar att västvärldens föreställningar om kön har genomgått en 
markant förändring det senaste seklet. Tidigare har det biologiska synsättet på kön tagits för 
givet och ansetts vara något som faller naturligt för människan medan forskare nu diskuterar 
hur kön, genus och biologi är socialt konstruerat och kopplat till samhällets ideologi (ibid). 
Hellman (2010) skriver vidare att i förskolan finns det normer om jämställdhet som 
pedagogerna förväntas uppfylla enligt läroplanen. Samtidigt finns det även uppfattningar om 
vad som anses naturligt för flickor respektive pojkar. Redan när barnen börjar förskolan 
skiljer de med lätthet mellan maskulina och feminina roller. Barnen visar även förståelse för 
vilka beteenden som anses lämpliga från män kontra kvinnor (Crisp & Hiller, 2011). 
Hellman (2010) skriver om hur pojkar som kategori kopplas till att vara bråkiga och 
protesterande i förskolan och att detta skulle vara deras naturliga beteende. Därför blev de 
pojkar som bröt mot normen kategoriserade som ”himla goa killar”. Då pojkar som grupp 
diskuterades av förskollärarna blev inte dessa ”himla goa killar” inräknade i gruppen, trots att 
där var fler ”himla goa killar” än bråkiga pojkar (ibid). Eidevald (2009) berättar att pojkarna i 
barngruppen som nödvändigtvis inte beskrevs som aktiva men förskollärarna uttryckte ändå 
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behov av att kategorisera dem som aktiva. Förskollärarna pratade också i termer av att ge de 
tysta pojkarna mod att yttra sig istället för att visa en acceptans för olika sorters maskuliniteter 
och se fördelarna med att kunna inta flera positioner. Flickor som inte beskrevs som aktiva 
ansågs vara vanliga flickor och förskollärarna uttryckte inte samma behov att kategorisera 
(ibid). Det anses naturligt för pojkar att vara bråkiga, rörliga, aktiva, utåtagerande, aggressiva 
och dominanta (Hellman, 2010).  
Kåreland (2005) hävdar att pojkars identitetsutveckling kännetecknas av flera gränser och en 
rädsla för att överskrida de gränser som handlar om könsnormer. Hellman (2010) skriver att 
maskuliniteten som framförallt är inriktad på tävling, muskler och hårdhet dominerar för 
pojkarna. Med detta synsätt menar Hellman (2010) vidare att det finns en risk att pojkar inte 
anses vara riktiga pojkar när de utför handlingar som ger uttryck för ömhet och hjälpsamhet 
utan de måste vara bråkiga, aggressiva eller protesterande eftersom det är normen. 
Hellman (2010) skriver att även flickorna i studien var ”bråkiga” och ”protesterande” i 
barngruppen vilket ledde till dominerande och destruktiva handlingar mot andra barn men det 
synliggjordes inte och blev inte kategoriserat som destruktivt eller dominerande. Flickorna 
blev däremot kategoriserade som bråkiga när de inte lydde de vuxna (ibid). Detta styrks av 
Kåreland och Lind-Munther (2005) som menar att flickor förväntas lägga stor vikt vid 
personliga relationer och omvårdnad. Hellman (2010) påpekar även att inga av flickorna i 
studien kategoriserades som ”himla goa”. Antagligen eftersom flickor i större utsträckning än 
pojkar förväntades bete sig på ett självreglerande sätt och inte bara följa utan upprätthålla 
förskolans normer medan pojkarna inte förväntades reglera sig själva. Flickorna hade större 
benägenhet att överskrida genusnormerna än pojkarna. Detta kan bero på att en alltför feminin 
pojke vanligen anses vara något negativt då etiketten flickpojke inte existerar medan etiketten 
pojkflicka anses vara något positivt (Kåreland & Lind-Munther, 2005; SOU 2006:75). 
Eidevalds (2009) studie visade att pedagogerna såg massmedia och föräldrar som två 
diskurser vilka motverkade förskolans jämställdhetsarbete. Exempelvis visade föräldrarna till 
pojkar på en oro över att deras söner skulle bli för feminina och att jämställdhetsarbetet skulle 
göra pojkarna till flickor. 
Hellman (2010) skriver att barnen på avdelningen som ingick i studien använde sig av färg, 
röst, rörelser eller frisyrer när de förhandlade kön inom gruppen. Barnen både upprättade och 
omförhandlade könsnormerna i förskolan. När barnen var själva tonades kön ner medan i 
situationer där de riskerade att bli sedda och granskade återgick till det stereotypiska. Hellman 
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(2010) menar att det är de vuxna i förskolan som skapar tryggheten som behövs för att barnen 
ska våga utmana och omförhandla normerna samt att uppmuntra barnens nyfikenhet och 
ifrågasättande av de etablerade könsnormerna (ibid). Eidevald (2009) är av åsikten att istället 
för att utgå från maskulinitet och femininitet i bemötandet av barnen borde barnen få mötas på 
ett individuellt plan där det är okej att göra olika saker i olika situationer. 

5. Resultat 
Här redovisas de två studiernas resultat. Resultatdelen kommer vara uppdelad i två delar där 
jag redovisar för en del åt gången. Del ett är resultatet från analysen av förskoleavdelningens 
bokbestånd och del två är resultatet från pedagogernas intervjuer. 
5.1 Del 1, Bokanalysen 
Här presenteras bokanalysen. Analys har gjorts på 50 stycken böcker men inte alla böcker är 
uppbyggda så att de har huvudperson eller familjesituation. I de böckerna sågs istället till 
vilket kön som var framträdande genom bokens gång och hur de illustrerades. Vid analysen 
av vilket kön karaktärerna getts har det setts till hur de benämns i texten i förhållande 
manligt/kvinnligt, hon/han, om de har manligt- eller kvinnligt kodade namn och hur de är 
illustrerade i bokens bilder. Hänsyn har inte tagits till om bokens karaktärer är människor eller 
ritade som djur.  
5.1.1 Huvudpersoner 
Här presenteras en tabell för att visa på uppdelningen av huvudkaraktärernas kön i 
barnböckerna på avdelningen För att benämna vilka karaktärer som är huvudpersoner har 
analysen sett till vem som är framträdande i själva berättelsen. Ett exempel är boken ”Den 
farlige draken” av Greta Sonne (2005) där ett antagande kan göras om att draken är 
huvudpersonen trots att det är karaktären smeden som är framträdande genom boken. 

 
 
 
 
 

 
Som siffrorna visar är det dubbelt så många böcker med manliga huvudpersoner än kvinnliga 

Huvudpersoner Böcker 
Kvinnliga 10 
Manliga 21 
Båda könen 7 
Icke könsbestämda 4 
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och där var få böcker som representerade båda könen eller karaktärer som inte 
könsbestämdes. Huvudpersonerna, både manliga och kvinnliga, visade främst icke 
stereotypiska drag i sin personlighet. Trots detta visades pojkarna stereotypt i klädval med 
blåa nyanser, tröja och byxor. Flickorna hade en bredare variation av kläder som pendlade 
mellan feminint och maskulint i både färg och variation. Dock visades flickorna i samtliga 
böcker med långt/medellångt hår, tofsar eller med ett spänne i håret, pojkarna hade 
uteslutande kort hår. 
  Däremot uppvisade båda könen på att ha en aktiv roll i att leda handlingen framåt. De var 
empatiska, nyfikna, äventyrliga, rebelliska, omvårdande och snälla. Det ena 
personlighetsdraget uteslöt inte det andra och de i huvudrollerna visade ofta upp ett brett 
känsloregister genom bokens gång. 
 Huvudpersonerna i analysen visade oftare på icke stereotypiska drag än stereotypiska vilket 
går emot Østerås (2009), Singhs (1998) och Kårelands (2005) forskning om hur 
huvudpersoner representeras i barnböcker som stereotypa där pojkar visas som aktiva, 
självständiga och flickor som passiva, anpassningsbara. Tvärtemot visade sig alla 
huvudpersoner, oavsett kön, som aktiva karaktärer där deras handlingar spelade en avgörande 
roll för berättelsen. Huvudpersonerna visade även på ett brett känsloregister oavsett om de var 
pojkar eller flickor. Med detta menar jag att författarna exempelvis skrivit fram en manlig 
karaktär som visar på bland annat empati, sorg och glädje. Vilket går emot hur Singh (1998) 
beskriver i sin studie att flickor är fast i gnälliga, passiva roller och pojkar är fast i känslolösa 
roller. Däremot stämde observationen om att pojkar gestaltades som huvudpersoner oftare än 
flickorna (Singh, 1998; Kåreland & Lind-Munther; Hamilton et al, 2006). En 
underrepresentation av kvinnliga huvudpersoner betyder enligt Singh (1998)  att flickornas 
möjligheter att identifiera sig med sitt kön och bekräfta sin plats i samhället begränsas, 
speciellt eftersom hon påpekar att forskare och författare hävdar att läsaren identifierar sig i 
karaktärer av det egna könet. Där var få huvudpersoner som inte blev tillskrivna ett kön, trots 
att dessa karaktärer beskrivs som ett kraftfullt verktyg till att möjliggöra egna tolkningar för 
barnen (Crisp & Hiller, 2011). 
Trots att huvudpersonerna oftast var icke stereotypa till personligheten kan illustrationen av 
deras kläder och hår tolkas som stereotypa. Både Hellman (2010) och Østerås (2009) skriver 
om hur barnen använder egna erfarenheter av färg, frisyrer, lek och vardagsinteraktioner för 
att tolka och förhandla om kön. 
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5.1.2 Familjesituation 
Här presenteras en tabell för att visa på uppdelningen av familjesituationen i de analyserade 
böckerna. Denna analys är gjord i de barnböckerna med huvudpersoner. 
Familjesituation Böcker 
Mamma/ modersgestalt 8 
Pappa/ fadersgestalt 5 
Mamma och pappa 7 
Ingen familjesituation 23 
 
Som det visas här var det få böcker som visade karaktärernas familjesituation. I de böcker där 
bara en pappa eller bara en mamma visades fanns det ingen förklaring till om föräldrarna var 
separerade eller om den andre föräldern exempelvis bara var på jobbet. I böckerna som visade 
två föräldrar utgick böckerna alltid utefter en heteronorm med en manlig och en kvinnlig 
förälder. Böckerna visade inga homosexuella par, ensamstående eller uttalat skilda föräldrar. 
Dock porträtterades alla föräldrar som omvårdande om sina barn oavsett vilket kön de 
tillskrevs. Här har jag även räknat in karaktärer som inte uttalat är mamma eller pappa men 
som ändå visar på att ha ett ansvar för huvudpersonen som i exempelvis ”Nicke nyfiken sov 
gott” (Platt & Rey, 2014) där mannen med den gula hatten blir som en fadersgestalt, alltså 
någon som visar omvårdnad och tar ett ansvarstagande, till Nicke. 
Hur föräldrarna porträtterades stämde väl med forskningen av Østerås (2009) och Kåreland 
och Lind-Munther (2005) som hävdade att familjesituationen oftast var utefter en stereotypisk 
heteronorm. Det stämde dock inte att det bara var den kvinnliga föräldern som var 
omvårdande då alla föräldrarna visade på denna egenskap. Dock visar min studie att om 
endast en förälder var närvarande var det oftast en modersfigur gestaltad i boken vilket 
stämmer överens med ovannämndas forskning. Østerås (2009) och Kåreland och Lind-
Munther (2005) hävdade även att föräldrarna inte hade en central roll i böckerna vilket delvis 
stämmer då föräldrarna oftast hade en passiv roll i boken. 
5.1.3 Bikaraktärer 
Analysen av bikaraktärerna är gjord i barnböckerna med huvudpersoner. I att identifiera vem 
eller vilka som fick ta plats i böckerna blev det tydligt att bikaraktärerna var väsentliga. Bland 
barnböckernas bikaraktärer berättades och illustrerades personerna främst som stereotypa. De 
manliga bikaraktärerna porträtteras som arga, tuffa, tävlingsinriktade och stereotypiskt klädda 
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i byxor och tröja, helst i blåa toner och svart. De manliga karaktärerna fick ta rollen som ”den 
elaka” och förde på så vis historien framåt. Det var sällan en manlig bikaraktär som 
porträtterades i omvårdande situationer. De kvinnliga bikaraktärerna visade på hjälpsamhet, 
omvårdnad och sällan som aktiva för historiens gång. De kvinnliga karaktärerna illustreras 
med feminina attribut så som rosa, klänning och kjol. Det var vanligt för alla kvinnliga 
karaktärer att ha långt hår eller någon form av tofs/spänne i håret. 
Bland bikaraktärerna stämde forskningen som handlade om stereotypa könsroller. Pojkarna 
var aktiva, äventyrliga och handlade efter en autonomi medan flickorna var passiva och 
omvårdande (Østerås, 2009; Anderson et al, 2006; Kåreland, 2005, Kåreland & Lind-
Munther, 2005). Hellman (2010) skriver om hur maskulinitet kännetecknas av tävling, 
hårdhet och att pojkar kategoriseras som ”bråkiga” vilket jag anser märks tydligt bland 
bikaraktärerna där ett stort fokus ligger på de manliga karaktärerna som ”elaka” och tuffa 
samtidigt som de i sin roll är aktiva och för historien framåt. Flickornas roll som bikaraktär 
var inte bara passiv utan de visade på ett stereotypiskt utseende som var i fokus. Det anser jag 
gå i linje med Østerås (2009) studie som hävdar att flickor i större utsträckning får sin 
identitet utefter sitt utseende och sin passivitet medan de manliga bikaraktärernas identitet 
skapas utifrån deras handlingar. Att bikaraktärerna visar på stereotypa könsroller behöver inte 
vara dåligt, det kan bli ett tillfälle för pedagogen eller föräldern att ifrågasätta och utmana 
könsnormerna i diskussion med barnen (ibid). 
5.1.4 Böcker utan huvudpersoner/familjer 
I det här avsnittet presenteras de böcker som inte var uppbyggda som en historia med en 
början, händelse och ett slut. Där var åtta böcker utan huvudpersoner/familjer. Tre av dessa 
var faktaböcker, två av dessa var ABC böcker, en var en pekbok, en var bok om mindre 
populära djur och en var med korta historier på rim. De två sistnämnda böckerna kategoriseras 
i avsnittet som ”andra böcker”.  
Faktaböcker  
Den första faktaboken handlade om dinosaurier. Boken nämnde ingenting om dinosauriernas 
kön på bilderna, inte ens när boken tog upp reproduktion skrev författaren om honor eller 
hanar utan nämnde bara att vissa dinosaurier tog hand om sina ungar. Intressant är att det 
aldrig skrevs utförligt att majoriteten av dinosaurier lämnade sina ungar direkt efter att de lagt 
äggen, de nämnde istället att vissa dinosaurier stannade med sina ungar.  
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Den här boken visade inte på något könsstereotypiskt mer än att antagandet görs att det är 
honorna som lägger äggen och att det krävs en hane för att honan ska bli dräktig. Så i detta 
antagande visar boken på en heteronorm och en biologisk syn på kön. Anledningen till att en 
minoritet av dinosaurier som tar hand om sina ungar lyfts fram i texten kan vara för att visa på 
den kulturella värderingen om att mammor och pappor är omvårdande om sina barn. 
De två andra faktaböckerna är av samma författare och följer, enligt min analys, samma 
mönster i sina böcker. De nämner kvinnor och deras bedrifter men alltid i förhållande till 
männens bedrifter. I boken ”Supersnabb” tar författarna upp kvinnornas världsrekord i 
förhållande till männens, de förklarar också att män har större lårmuskler och det är därför de 
springer snabbare. De tar ingen hänsyn till att en kvinna med större lårmuskel än en man 
skulle, enligt deras egna fakta, springa snabbare. Boken tar även upp rekordhållaren Stella 
Walsh, skriver om hur hon nästan var lika snabb som männen och avslutar med att skriva att 
vid hennes obduktion upptäcktes det att hon var en utklädd man. Detta skrivs utan att ta 
hänsyn till att Walsh var född med ett kromosomfel och att hon blev tilldelad könet kvinna 
vid födseln. I båda dessa faktaböcker nämns mer än dubbelt så många män som kvinnor, i den 
andra faktaboken ”Supersmart” nämns två av kvinnligt kön, varav en var forskare, där var nio 
av manligt kön och alla utom en var forskare. 
Dessa två böcker visar en stark underreprensation av kvinnor (Singh, 1998; Kåreland &Lind-
Munther, 2005; Hamilton et al, 2006) vilket kan tolkas i linje med Hamiltons et al (2006) 
studie där de drar parallellen att manliga karaktärer är intressantare än kvinnliga och det är då 
en anledning till att kvinnorna är underrepresenterade. Singh (1998) skriver att oavsett vilka 
böcker som väljs är det viktigt att de speglar en respekt för båda könen, här finns en risk att 
läsaren tolkar innehållet i böckerna som att män är bättre än kvinnor.  
ABC-böcker 
Den första ABC-boken har ett djurtema, alltså ett eller flera djur som börjar på en specifik 
bokstav att representera den bokstaven. Där är inga tecken på vilket kön djuren tillhör förutom 
på bokstaven L där det kan tolkas som att en lejonhona och en lejonhane illustreras 
tillsammans då den ena visas med en lejonman och det andra lejonet utan.  
I den andra ABC boken visas 55 karaktärer som antingen benämns ”han” eller har ett manligt 
kodat namn och manligt kodade kläder. Där visades 16 karaktärer som antingen benämns 
”hon” eller har ett kvinnligt kodat namn, kvinnligt kodade kläder och smink. Den här boken 
visade på ett tydligt underpresenterade av kvinnor och de kvinnor som visades illustrerades 
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stereotypt feminina. De manliga karaktärerna illusterades med en bredare variation men alla 
karaktärer som illusterades icke stereotypt benämndes ”han” i texten. 
Boken går i linje med Singhs (1998) studie som berättar om en tydlig underreprensation av 
kvinnor, i boken är där mer än dubbelt så många män som kvinnor i illustrationerna och i 
texten. Kvinnorna i boken nämndes sällan i texten vilket jag anser tyder på en passivitet, om 
de hade varit aktiva för berättelsen hade de lyfts fram i bokens text. Uttley och Roberts (2011) 
skriver att böcker skickar signaler till läsaren om manligt och kvinnligt och detta porträtterar 
inte kvinnor på ett rättvist sätt då de endast erbjuds ett visst utseende där klänning och smink 
står i fokus. 
Pekbok 
Pekboken handlar om diverse olika stora fordon med fotografiska bilder och ingen text. I 
bildernas bakgrund syns människor av vad som synes kan antas vara både män och kvinnor. 
Däremot om det var en människa som styrde fordonen var det manligt kodade personer. 
I pekboken kan det tolkas att det är männen som är de aktiva och utomhus (Anderson et al, 
2006) eftersom det är de som rent fysiskt gör någonting. Det är männen som kör maskinerna i 
bilderna medan andra människor endast syns i den suddiga bakgrunden. 
Andra böcker 
Boken som handlade om mindre populära och potentiellt farliga djur tog upp mygga, 
huggorm, geting, bärfis, fluga, igelkott, fästing, nässla och daggmask. Enda gången de tog 
upp kön var när de förklarade att hanmyggan suger nektar och honmyggan suger blod. 
Illustrationerna avslöjar inget om vilket kön djuren skulle kunna ha men vissa djur benämndes 
som ”mammor” i texten. 
Det är två djur som visas som ”mammor” i texten, de får den här rollen då författaren visar att 
djuren behöver blod för att deras ungar ska leva. Här är det alltså kvinnan som är den 
omvårdande medan pappan inte nämndes alls som Østerås (2009) samt Kåreland och Lind-
Munther (2005) lyfter fram i sina studier. 
I den sista boken presenteras flera olika händelser på rim. Flickorna är feminint illustrerade 
med rosetter i håret, klänning, kjol och smink medan männen illustreras maskulint med byxor, 
tröja och ansiktbehåring. 
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Även här visas en snäv, stereotyp bild av hur män och kvinnor ser ut. Det erbjuds inga 
alternativ och varken författaren eller illustratören visar på vad Chatton (2001) benämner som 
viljan att ge läsaren ett brett spektrum av vad kvinnligt och manligt skulle kunna vara. 
5.1.5 Sammanfattning 
Bokanalysen visade att kvinnor, majoriteten av gångerna, var underrepresenterade i böckerna 
i alla kategorier tillskillnad från männen. Majoriteten av gångerna var de manliga och 
kvinnliga karaktärerna stereotypa i böckerna. Även om där var dubbelt så många manliga 
huvudpersoner som kvinnliga så visade alla huvudkaraktärer oftare på icke stereotypiska 
personligheter än stereotypa. Trots detta var illustrationen av de manliga huvudpersonerna 
oftast stereotypa medan de kvinnliga hade en bredare illustration av feminint och maskulint. 
Bikaraktärerna i böckerna var främst stereotypa i både illustration och identitet. Där var oftast 
ingen nämnd familjesituation, förutom det var en modersgestalt vanligast. Böckerna utgick 
alltid efter en heteronorm i familjesituationen och ingen förälder var uttalat ensamstående 
eller skild från sin partner. 
5.2 Del 2, Intervjuerna 
Här presenteras andra delen av studien där tre pedagoger blivit intervjuade utefter sju stycken 
frågor (Bilaga 1). Frågorna har besvarats på olika vis av pedagogerna där vissa gett 
utvecklande svar och andra inte och därför valdes de svar som ansågs väsentligast. Jag har 
tolkat det som att respondenterna i intervjuerna har visat på samma grundsyn till genus men 
har kommit olika långt i sitt tänkande angående ett genusperspektiv i förskolan samt tankar 
kring genus i litteraturen. Där är enligt min tolkning främst en pedagog som visat på förståelse 
av ett genusperspektiv och därför pratat mer utvecklande om ämnet än sina kollegor. Det är 
därför hens resonemang och citat kommer användas och synas mest i resultatdelen. De andra 
tvås resonemang och citat kommer också tas upp för att visa på avdelningen som helhet men 
inte i samma utsträckning som ovannämnd.  Pedagogerna benämnas i texten som; Pedagog 1, 
Pedagog 2 och Pedagog 3. 
5.2.1 Urvalskriterier och ett genusperspektiv i böcker 
I frågan om urvalskriterier till böckerna på avdelningen påpekar alla tre pedagogerna att det 
främst är barnen som styr vilka böcker som lånas från biblioteket. Detta visar sig sedan på 
avdelningen då det främst är barnen som väljer vad pedagogerna ska läsa. 
Det är bara en av pedagogerna som lägger till att trots att det främst är barnens intresse som 
styr så försöker hen att välja böcker till avdelningen: 
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Än så länge när vi går till biblioteket så är det mycket barnen som styr och väljer men jag 
försöker att välja lite böcker. Och då kan det antingen va utifrån ett tema, eller utifrån 

nånting som vi läser eller asså håller på att prata om som är viktigt.  (Pedagog 3) 
Pedagog 3 nämner också att även om hen väljer några böcker så försvinner de lätt i mängden 
men att hen gör valet vid bokläsningen att läsa sina egenvalda böcker. Hen anser det viktigt 
att välja böcker med olika karaktärer och lägger vikt vid att böckerna har starka kvinnliga 
karaktärer och känslosamma manliga karaktärer. Pedagog 3 fortsätter med att berätta hur hen 
använder böcker som normaliserar för att skapa en diskussion med barnen. 
Detta är till skillnad från kollegorna som lägger en större värdering vid att alltid utgå från 
barnens intresse och vad barnen vill läsa eller diskutera. Vilket innebär enligt pedagog 1 att 
om de diskuterar blir det inte om karaktärerna utan snarare deras handlingar. 
Pedagog 3 pratar om hur viktiga böckerna är för att skapa en diskussion kring normer och 
påpekar att effekten blir större och gör det lättare för barnen att förstå när boken har både bild 
och text. Hen lägger även till att de på sin avdelning haft svårigheter att bryta den manliga 
normen vilket inneburit att böckerna blivit ett viktigt redskap för att resonera med barnen. 
När jag frågar om hur de tänker kring stereotypa roller i barnböcker och hur de tänker kring 
det svarar Pedagog 1 säger att de gamla stereotypiska böckerna finns kvar men även att de 
läser böcker som är icke stereotypiska. Pedagog 2 resonerar såhär: 

Jag ska inte påstå att jag går och kollar liksom, en bok som handlar om en flicka som håller 
på med pojkiga saker. Men man själv reagerar när man läser, oj hur kunde de göra den här 
boken? Man har ju det i huvudet helt enkelt man kan ju inte gå och ändra en bok som skrevs 
för kanske tio år sen. Ibland blir det näe den här tänker jag inte läsa för den är helt konstig 
typ. 

Medan Pedagog 3 förklarar hur viktigt det är att om temat är exempelvis superhjältar är det 
väsentligt att visa manliga och kvinnliga superhjältar och att tankesättet om att representera 
båda könen alltid måste finnas där. 
Pedagog 1 och 2 förklarar hur de tror att barnböckerna har börjat utvecklas genom åren och de 
förutspår båda en positiv utveckling från hur det såg ut förr. Båda två pratar om hur  böckerna 
blivit bättre med åren och att det numer skrivs mer historier och sagor som inte är 
stereotypiska. Pedagog 2 lägger dock till  att de gamla stereotypiska böckerna fortfarande är 
kvar och därför läses dem fortfarande. 
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5.2.2 Familjesituationen 
 Pedagog 3 berättar hur hen använder böckerna för att skapa en diskussion med barnen om 
exempelvis hur en man eller kvinna ska se ut men även att öppna upp en diskussion om hur 
familjer kan se olika ut: 

Sen tycker jag väll att det är lika viktigt till exempel med familjesituationerna. Det brukar jag 
tycka är bra att låna böcker som utmanar tankesättet där. 

Pedagog 3 pratar om hur viktigt det är att normalisera olika typer av familjesituationer då hens 
tanke är att om det normaliseras i förskolan blir det lättare för barnen att normalisera det i sin 
egen vardag. Tankesättet bland pedagogerna om att normalisera olika familjesituationer visar 
sig främst i barnens rollekar på avdelningen. Det har uppstått konflikter vid barnens rollekar 
där två stycken vill vara mamma när de leker mamma, pappa, barn. Pedagogerna har då löst 
konflikterna genom att förklara för barnen att de båda kan vara mamma eftersom det finns 
familjer med just två mammor. 
5.2.3 Att aktivt arbeta med genus och påverka uppfattningar 
Pedagog 3 pratar om hur könsroller är något socialt betingat och om hur de lyckas varje gång 
de lyckas bryta mönstret för hur pojkar och flickor ska vara. Hen berättar hur viktigt det är att 
komma till målet att alla respekterar alla och att acceptera att allting är okej:  

Jag tycker absolut det här med genus är ett jätteviktigt arbete eller överhuvudtaget för man 
måste lära sig att respektera alla, att alla är lika värda oavsett och då kommer genus 
jättemycket in för att det är det här med manligt och kvinnligt men det kommer även in det 
här med hudfärg och annat språk och vem du älskar. 

Även om pedagog 1 och 2 inte nämner genus på samma sätt som pedagog 3 har de alla tre ett 
tydligt liknande tankesätt om vad som ska uppnås och erbjudas i förskolan då de vill att allt i 
förskolan ska vara för alla. Pedagog 1 förklarar så här: 

Jag tror det gäller att bara vara öppen och inte fokusera så mycket på just manligt och 
kvinnligt utan att man kan va vem man vill, det finns inget manligt och kvinnligt man gör det 
man känner för. Man får göra vad man vill, man får leka med vad man vill, det spelar liksom 
ingen roll (Pedagog 1). 

Vidare i intervjun där de blir tillfrågade om genus och hur de nuvarande könsrollerna ser ut 
och hur de påverkar barnen, säger pedagog 3 hur hen stör sig på att det i dagens samhälle 
fortfarande finns en stark norm kring hur flickor ska vara söta, rara och klädda i rosa medan 
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pojkarna ska bufflas, brottas och klädda i blått. Pedagog 3 vänder sedan diskussionen till hur 
hen arbetar för att komma ifrån normerna och säger: 

Hur uttrycker vi oss exempelvis när en tjej kommer fram och visar att hon har en glittrig 
tröja? Säger vi: åh vad fin den är! Eller: vilken härlig tröja, har du valt den? Varför valde du 
den?  Lägga över perspektivet på nått helt annat. Du kan ju fortfarande bekräfta barnet men 
du säger ju inte det här med söt och fin eller cool och tuff till killar. För det är ju litegrann 
det hela tiden samhället trycker på våra barn och där är ju vårat förhållningssätt den 
starkaste, ja verktyget. 

5.2.4 Sammanfattning  
Det blir tydligt att det främst är barnen på avdelningen som styr vilka böcker som väljs och 
vilka som ska läsas i intervjuerna med pedagogerna. Där är bara en pedagog som säger att hen 
försöker välja böcker utifrån exempelvis ett specifikt tema och har en tanke bakom vilka 
böcker som tas med från biblioteket. Det är även bara en pedagog som framhäver böcker som 
ett verktyg till att skapa diskussioner kring könsroller, familjesituationer och genus. Denna 
pedagog fortsätter med förklaringen att hen tycker det är viktigt att visa kvinnor och män i 
olika roller samt att lära sig respektera andra människors val oavsett om de är innanför eller 
utanför könsnormerna. Den här pedagogen berättar också att varje gång de på avdelningen 
bryter en norm har de lyckats. I intervjun berättar hen hur störande det är att könsroller som 
att flickor ska vara söta och pojkar bråkiga fortfarande existerar som en stark norm i samhället 
och diskuterar hur barnen bemöts beroende på om de är flickor eller pojkar. Hellman (2010) 
skriver om hur pojkar som kategori kopplas till att vara bråkiga och protesterande i förskolan 
och att detta skulle vara deras naturliga beteende. Eidevald (2009) beskriver även hur 
förskollärarna hade ett behov att kategorisera pojkarna som aktiva samt uppmuntra de tystare 
pojkarna att yttra sig istället för att visa en acceptans för olika sorters maskuliniteter. Flickor 
som inte beskrevs som aktiva ansågs vara vanliga flickor och förskollärarna uttryckte inte 
samma behov att kategorisera dem (ibid.) Målet blir enligt pedagogen att bekräfta barnet utan 
att använda exempelvis ordet fin till tjejer och cool till killar och flytta över fokusen till om 
barnet exempelvis själv valt tröjan. Hen anser även att genus är viktigt att arbeta och att 
pedagogers förhållningsätt till genus är det starkaste verktyget. Då hen anser vidare att genus 
inte bara rör manligt och kvinnligt utan även rör acceptans kring homosexualitet och etnicitet. 
Hellman (2010) menar att det är de vuxna i förskolan som skapar tryggheten som behövs för 
att barnen ska våga utmana och omförhandla normerna samt att uppmuntra barnens 
nyfikenhet och ifrågasättande av de etablerade könsnormerna (ibid). De andra två 
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pedagogerna visar att de lägger en större värdering kring att barnen får välja vad de vill läsa, 
vad de vill diskutera och om de ska diskutera. De framhäver också att även om det fortfarande 
finns stereotypa karaktärer kvar i böckerna har det blivit bättre med tiden. 

6. Slutdiskussion 
Bokanalysen och intervjuerna visar att pedagogernas förhållningssätt till genus inte alltid 
stämmer överens med vad avdelningens böcker förmedlar. Studien visade även att arbetslaget 
inte var helt samspelta när det kom till avdelningens litteratur. 
Min studie visade tvärtemot den tidigare forskningen att både kvinnliga och manliga 
huvudkaraktärer var aktiva i berättelserna. Detta stämde även överens med att två av de 
intervjuade pedagogerna ansåg att böckerna blivit bättre på att porträttera karaktärerna på ett 
icke stereotypiskt sätt. Dock stämde inte pedagogernas iakttagelser i de andra kategorierna. 
När det kom till böckers bikaraktärer eller de böcker som klassades som böcker utan 
huvudperson. I dessa kategorier stämde all forskning in (Østerås, 2009; Anderson et al, 2006; 
Kåreland, 2005, Kåreland & Lind-Munther, 2005; Hellman 2010). Killarna var, trots sin 
bakgrundsroll, aktiva för att föra berättelsens handling framåt medan tjejerna var passiva. I sin 
aktiva roll var bakgrundskillarna ofta elaka och negativa vilket jag anser spär på stereotypen 
som både forskningen och pedagog 3 nämner som en bufflig, tuff roll där målet är att anses 
cool. 
Trots att en av pedagog framhärdade hur viktigt det var med att visa barnen olika 
familjesituationer var där inga böcker i analysen som visade på att det finns homosexuella par, 
skilda par eller ensamstående föräldrar bland barnböckerna. Familjesituationen var inte heller 
ofta något som var centralt för bokens berättelse men trots pedagogens åsikter kring ämnet 
gick böckerna efter antingen en tydlig heteronorm eller så porträtterades en modersgestalt i 
boken. 
Forskningen menar dock att stereotypa karaktärer inte bara är något dåligt då de kan användas 
för att diskutera med barnen kring normer (Østerås, 2009). Två av pedagogerna svarade att de 
inte använder böcker till att öppna upp diskussioner med barnen kring könsroller och normer. 
En av pedagogerna berättade dock att hen ibland känner att hen inte kan fortsätta läsa en bok 
om karaktärernas könsroller anses för starka men fortsätter sedan med att berätta hur det alltid 
är barnen som väljer böckerna som ska läsas.  
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En möjlig tolkning av intervjuerna är att det finns två problem: dels att pedagogerna inte 
tänker i likadana banor kring genus i litteraturen, dels att de lämnar ett sådant stort ansvar på 
att barnen ska välja böckerna till avdelningen. Speciellt när forskningen tydligt visar att det 
krävs en vuxen att lära barnen bli normkritiska till könsroller i litteraturen samt att vuxna i 
barnens omgivning behöver ta ett större ansvar och välja diverse olika böcker med en 
mångfald av karaktärer (Hamilton et al 2006; Uttley & Roberts, 2011). Detta blir speciellt 
viktigt när vissa barn endast får chansen att möta mångfald i förskolans verksamhet. Böcker 
beskrivs som ett användbart verktyg, av både forskning och en av pedagogerna, där text och 
bild samarbetar på ett unikt sätt för att förmedla en historia (Chatton, 2001; Uttley & Roberts, 
2011). Hellman (2010) menar att det är de vuxna i förskolan som skapar tryggheten som 
behövs för att barnen ska våga utmana och omförhandla normerna samt att uppmuntra 
barnens nyfikenhet och ifrågasättande av de etablerade könsnormerna (ibid). Om böcker nu är 
ett sådant bra verktyg för att visa på normer och diskutera kring dem är det synd att det inte 
används aktivt av hela arbetslaget samt att det är arbetslaget som skapar den trygga miljön 
barnen behöver för att utmana normer. 
Att bryta könsmönster och arbeta normkritiskt står i förskolans värdegrund (Skolverket, 2010) 
men om det bara är en av tre i arbetslaget som aktivt arbetar mot att bryta och diskutera olika 
normer inom genusspektrat i en sådan dagligen förekommande aktivitet som läsning blir det 
tydligt att värdegrunden inte genomsyrar hela verksamheten. Jag fann det problematiskt att så 
många karaktärer var låsta i sina snäva roller där flickor är passiva och pojkar aktiva oavsett 
om de hade en huvud- eller bikaraktärsroll. 
Sammanfattningsvis, och utifrån denna studies syften, visar mina analyser att avdelningens 
böcker främst förmedlar en heteronorm med stereotypiskt feminina eller maskulina karaktärer 
där majoriteten av karaktärerna är män. 
När det gäller pedagogernas resonemang kring valet av böcker utifrån ett genusperspektiv 
visade intervjuerna att alla tre pedagogerna resonerade att det var barnen som valde böckerna 
till avdelningen. Det var bara en pedagog som försökte välja böcker utefter olika teman eller 
för att visa på att det exempelvis finns både manliga och kvinnliga superhjältar. Det var också 
endast den pedagogen som hade ett tydligt utvecklat resonemang kring genus och ett 
genusperspektiv. Detta resonemang räckte heller inte hela vägen då det blev tydligt att 
majoriteten av böckerna var stereotypiska. 
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Med utgångspunkt i vad denna studie visar, skulle det vara intressant att i en framtida studie 
undersöka hur värdegrundsaspekten jämlikhet porträtteras från andra vinklar i barnböcker. 
Något som framgick i analysen men som inte var av vikt för den här studien, var avsaknaden 
av personer med diverse funktionsnedsättningar bland huvud- och bikaraktärerna. 
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Bilaga 1 
Här presenteras de sju huvudfrågorna som användes till intervjuerna. 
Frågeschema 
Det står i läroplanen att ni ska motverka stereotypa könsroller, hur ser du på detta i målet i 
förhållande till litteraturen ni använder på avdelningen? 
Vad har du för urvalskriterier när du väljer böcker till avdelningen/att läsa? 
Hur arbetar du för ett genus/normkritiskt perspektiv i väljandet av böcker till avdelningen?  
 Vad har du för syn, i din yrkesroll, på genus (alt. manligt/kvinnligt)? 
Är genus något som du aktivt arbetar med i förskoleverksamheten? 
Vad tror du påverkar barnens bild av manligt och kvinnligt? 
Hur kan ni på förskolan aktivt påverka barnens uppfattningar om manligt och kvinnligt? 
 
 
 
 


