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Abstrakt 

Könsnormen styr hur vi beter oss i mötet med andra människor och kan förhindra 

jämställdheten. Dessutom fostras barn in i könsroller i tidiga åldrar och därför blir 

det viktigt att redan i förskolan uppmärksamma och arbeta med ämnet genus. I den 

här studien undersöks det hur könsnormer problematiseras i boksamtal med 

förskolebarn genom en observation av hur barn och en vuxen samtalar om genus 

utifrån barnböcker. Därmed lyder forskningsfrågan: Hur samtalar barnen och den 

vuxne med varandra om genus utifrån barnböcker? Studien har utgångspunkt i ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Undersökningen genomfördes på en förskola i 

södra Sverige, i den valdes tre grupper ut som läste och samtalade om två böckers 

innehåll och budskap i relation till genus. Boksamtalen ljudinspelades och 

transkriberades, samt analyserades utifrån en innehållsanalys. I resultatet framgår det 

att barnens tolkning av könsnormen skiljer sig åt eftersom de har olika 

föreställningar om vad som är stereotypt för flickor och pojkar. Slutsatsen är att 

barnen och den vuxne samtalar om genus utifrån de kunskaper som redan är befästa, 

det vill säga sin egen förståelse av genus. I boksamtalen problematiseras könsnormer 

genom att den vuxne ställer utmanande frågor om normerna till barnen som de sedan 

fortsätter att diskutera i interaktion med varandra 

 

Nyckelord: Förskola – genus – könsnorm – normkritik – critical literacy – boksamtal – 

socialkonstruktionism  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Till att börja med att riktas ett stort tack till den förskola och de vårdnadshavare och barn som 

medverkat i undersökningen. Tack för ert engagemang! Jag vill även tacka Jonas Hansson 

och Lotta Fritzdorf som bidragit med handledning under skrivprocessen. Ännu ett tack går till 

de klasskamrater och vänner som kommit med kloka råd och stöttning längs vägen. Ni har 

hjälpt mig att lyckas slutföra den här studien. 

 

Tack för allt, 

Liza Mattsson 

Halmstad, 2019-06-29 
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1. Inledning 

I dagens samhälle finns det olika föreställningar om hur människor bör se ut och vara i 

förhållande till det biologiska kön som är givet vid födseln. Dessa föreställningar är sociala 

normer som styr hur vi beter oss i mötet med andra människor (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016a). Med andra ord har vi blivit tilldelade olika roller som vi förväntas 

leva upp till. Genom åren har människor anpassat sig till dessa könsroller och hur rollerna ser 

ut kan skilja sig åt inom olika kulturer, men de finns mer eller mindre i hela världen (ibid). 

Som följd av detta blir det svårt att nå ett jämställt samhälle, dessa förväntningar står i vägen 

för att alla individer ska kunna leva på samma villkor. Enligt Kim (2016c) har barn redan i 5-

årsåldern starka åsikter om hur flickor respektive pojkar bör se ut och bete sig. Med andra ord 

fostras barn in i könsroller i tidiga åldrar. Därför behövs ämnet genus uppmärksammas och 

arbetas med i förskolor. Även Skolverket (2018) skriver om betydelsen av att arbeta med 

genus i förskolan och att verksamheten ska motverka de könsmönster som begränsar barns 

utveckling, val och lärande. Med den reviderade läroplanen följer ett förtydligande på vad 

detta innebär, till exempel att förskolan ska organisera utbildningen så att barnen kan mötas, 

leka och lära tillsammans utifrån samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av 

könstillhörighet. Detta eftersom hur förskolan organiserar utbildningen samt hur barnen blir 

bemötta formar deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt (ibid). Med andra 

ord har uppdraget fått en större plats i läroplanen vilket betonar vikten av att implementera ett 

genusmedvetet tänk i dagens förskolor.  

 

Utefter tidigare erfarenheter har arbetet med genus sett olika ut på olika förskolor. En del 

förskolor arbetar medvetet och aktivt med genus, i andra förskolor arbetas det inte lika 

mycket med eller ens uppmärksammas. När genus väl uppmärksammas görs detta oftast i 

boksamtal och idag finns det en del normkritiska barnböcker att välja mellan. Det finns även 

många andra barnböcker, gamla som nya, och som innefattar en stor del av de könsroller som 

förskolan har i uppgift att utmana. Vare sig om böckerna främjar eller utmanar könsrollerna 

blir det viktigt att kritiskt granska dessa tillsammans med barnen.  Skolverket (2014) föreslår 

ett arbete som kallas för critical literacy vilket innebär att barnen erbjuds att analysera olika 

textformer som omger dem, till exempel barnböcker. Det handlar om att skapa förståelse för 
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ett innehåll, tolka och jämföra olika textformer, till exempel att kritiskt granska genus (ibid). 

Om och hur normkritik konstrueras i boksamtal får i min förståelse en betydelse för barns 

kritiska tänkande och i relation till genus kan det få betydelse för barns identitets- och 

genusskapande. Om pedagoger är genusmedvetna och ställer utmanande frågor till barnen 

kring olika könsroller i boksamtal finns det stora möjligheter i att utmana dessa. Skulle 

pedagogerna däremot inte vara det finns en risk att barnen går miste om att reflektera över, 

ifrågasätta och utmana böckernas innehåll och budskap i relation till genus. Denna studie 

kommer därför att rikta fokus mot hur förskolebarn tillsammans med en vuxen samtalar om 

genus utifrån barnböcker, detta för att skapa en förståelse för hur barn förstår och 

problematiserar könsnormer. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur könsnormer problematiseras i boksamtal med 

förskolebarn genom att observera hur barn och en vuxen samtalar om genus utifrån 

barnböcker. 

❖ Hur samtalar barnen och den vuxne med varandra om genus utifrån barnböcker?  

 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om studiens valda ämnen och detta har delats 

in i två olika delar. Första delen innehåller en presentation av critical literacy samt dess 

fördelar och utmaningar följt av en kort sammanfattning. Andra delen riktar fokus mot barns 

perspektiv på genus och berör hur barn samtalar om genus. Därefter följer en kort 

sammanfattning. 
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3.1. Critical literacy 

Norris, Lucas och Prudhoe (2011) skriver att all form av kommunikation är sociala och 

politiska handlingar som kan användas för att influera människor; handlingar som kan leda 

till förändring. Vidare skrivs det fram att arbetet med critical literacy uppmuntrar läsare att 

ifrågasätta, utforska och utmana det maktförhållande som finns mellan författare och läsare. 

På så vis skapas en förståelse för varför en viss författare skrivit om ett visst ämne och 

perspektiv eller valt att inkludera vissa idéer från ämnet samtidigt som andra exkluderas. Det 

handlar alltså om att läsa och reflektera utifrån ett kritiskt perspektiv och involverar ett 

tänkande utöver den skrivna texten. Critical literacy erbjuder barn att samla perspektiv genom 

att förstå texter eller situationer på nya och annorlunda sätt. Vidare förklaras det att barn är i 

behov av att läsa eller höra berättelser om människor som lever i liknande situationer som de 

själva. Men det är även viktigt för barn att få ta del av situationer som de inte är bekanta med 

för att kunna förstå att människor lever på olika sätt. Genom critical literacy erbjuds barn och 

vuxna att tillsammans utforska, förstå och uppskatta de likheter och olikheter som delas med 

varandra och andra människor (ibid).  

 

Kim (2016a) är inne på samma spår och skriver i sin studie utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv att läs- och skrivlärande är mer än bara ett förvärvande av lyssnande, läsning och 

skrivning. Därför bör läs- och skrivlärande erbjuda förskolebarn möjligheter att utveckla ett 

kritiskt tänkande och en förmåga att kunna relatera innehållet till deras egna liv. Förskollärare 

bör använda barnböcker inte bara för att hjälpa barnen i deras utvecklande av litterär 

kompetens, utan även för att utforska värdet och budskapet av olika mänskliga erfarenheter. 

Studien undersöker bland annat hur barn i mötet med bilderböcker innehållande genustema 

interagerar med varandra och sina lärare. I resultatet framgår det att bilderböcker som 

presenterar icke-traditionella könsroller erbjöd barnen möjligheter att undersöka 

underliggande genusideologier. Barnen erbjöds även att konfrontera könsföreställningar och 

lära sig om jämställdhet oavsett könstillhörighet (ibid). 

 

Kim (2016b) har i en annan studie observerat en lärare som använder critical literacy som ett 

verktyg för att lära barnen att undersöka olika perspektiv och analysera textideologier. 
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Genom arbetet kunde barnen kritiskt granska texter, utmana författarnas budskap och 

ifrågasätta det oförändrade. Critical literacy-arbetet bidrog även till att barnen utmanade 

genusideologier i texten samt utforskade olika sätt att se på könsroller. För att beskriva detta 

närmre skapade läraren en trygg atmosfär där barnen öppet kunde diskutera deras olika tankar 

om traditionella och icke-traditionella könsroller. Barnen kunde dekonstruera dominanta 

genusdiskurser i texten. Till exempel när barnet Andrew återskapande en berättelse och på så 

vis utmanade den traditionella könsrollen att det endast är kvinnor som sköter 

hushållssysslor. I Andrews återskapande skulle istället den manliga karaktären hjälpa till med 

hushållssysslorna så att det blev ett delat och gemensamt ansvar. Genom att könsrollerna på 

detta sätt kritiserades utmanade barnen sin egen förståelse kring dessa och skapade även nya 

tolkningar kring ämnet (ibid).  

 

Norris, Lucas och Prudhoe (2011) skriver inte endast om fördelar med critical literacy-arbetet 

utan förmedlar i sin studie även några utmaningar som förskollärarstudenter uttryckt sig om. 

Första utmaningen är förskollärarstudenternas personliga ångest för och obekvämhet i att 

samtala om svåra och känsliga ämnen med barnen. Andra utmaningen är den oro som finns 

angående hur vårdnadshavarna kommer att reagera på att dessa svåra och känsliga ämnen har 

tagits upp. Studenterna menar att de inte vill förolämpa vårdnadshavarna genom att “trampa 

någon på tårna”. Tredje och sista utmaningen handlar om att förskoleverksamhetens resurser 

och tid inte ska räcka till för att kunna genomföra ett critical literacy-arbete (ibid). 

 

I en studie av Earles (2017) lästes normbrytande böcker för 114 förskolebarn, det gjordes 

intervjuer med 20 föräldrar och totalt var det 20 förskolor som observerades. Böckerna som 

lästes var normbrytande på det viset att manliga hjältar byttes ut till kvinnliga och vice versa. 

Resultatet visar på vilka sätt barn interagerar med karaktärerna och berättelserna samt att de 

använder kategorisering och berättande konstruktion för att skapa en förståelse för genus. 

Vidare skriver Earles att barnlitteratur kan hjälpa barn att förstå genus, trots att böcker 

erbjuder barn en förmåga att skapa egna världar kan könsnormen ge uttryck i karaktärer och 

berättelser. Det som Earles utläst i sina observationer är att barnens världar inte alltid speglas 

i böckerna, barnen kan även bli en del av produktionsprocessen. Däremot behöver barnen 

fortfarande pedagogiska verktyg för att kunna förstå hur olika budskap och föremål kan 
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påverka deras val. Böcker som handlar om kärlek och äventyr, acceptans och trygghet, 

kroppslig agens och förändring, kollektivitet och självbestämmande kan hjälpa till att bryta 

ner de dikotomier mellan kön som främjar hegemoni och andra svårigheter (ibid). 

Även Bartholomaeus (2016) skriver i sin studie om hur böcker kan bryta ner en uppdelning 

av de olika könen. I studien undersöks det hur barn läser och tolkar de budskap en författare 

vill nå ut med, men även på vilka sätt barnen uppmärksammat oavsiktliga budskap och hur de 

läser budskapen på ett sätt som stöttar dominanta könsdiskurser. Även om barnens förståelse 

för genus var komplext ansågs böckerna vara användbara i diskussioner om genus. I 

undersökningen lästes feministiska bilderböcker för att skapa förståelse för barns tolkning av 

genus. Resultatet visar att barnen uppfattar oavsiktliga budskap i böckerna som i sin tur 

försvagar de feministiska budskapen. De böcker som var normbrytande och hade ett tydligt 

budskap var oftast de böcker som fick negativa reaktioner. När böcker syftade till att jämföra 

dominanta könsroller kunde det komplicera barnens förståelse för genus. I slutändan var 

böckerna trots allt användbara eftersom de erbjöd barnen nya sätt att förstå genus och dessa 

kom tillslut att bli positiva (ibid). 

 

3.2. Sammanfattning av critical literacy 

Norris, Lucas och Prudhoe (2011) förklarar critical literacy som ett arbete där skrivna texter 

ifrågasätts och utmanas. I likhet med detta skriver Kim (2016a) att critical literacy möjliggör 

kritiskt tänkande för barn samt en förmåga att relatera sina erfarenheter till ett innehåll och 

budskap. Kim (2016b) påstår att när barn ges möjlighet att diskutera, återberätta och kritisera 

texter kan exempelvis könsroller utmanas och på så vis skapar barn nya och personliga 

tolkningar av genus. Genom critical literacy kan alltså barn utmana texters budskap och 

ifrågasätta normer (ibid). Det finns dock en del utmaningar med critical literacy i förskolan 

(Norris, Lucas och Prudhoe, 2011). Till exempel att förskollärarstudenter inte känner sig 

säkra i att samtala om svåra och känsliga ämnen med barnen. Det finns även en rädsla för hur 

vårdnadshavare kommer att reagera på dessa samtal. Eller att det inte ska finnas tillräckligt 

med personal eller tid för att kunna utföra arbetet ordentligt (ibid). En annan nackdel är att 

böcker med tydliga normbrytande budskap i relation till genus oftast ger negativa reaktioner 

och förståelsen av dessa budskap kan bli mycket komplext för barnen (Bartholomaeus, 2016). 
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Dock skriver Bartholomaeus att böckerna ändå är användbara eftersom de erbjuder nya sätt 

att förstå genus. I likhet med detta skriver Earles (2017) att barnlitteratur kan hjälpa barn 

samla nya perspektiv på genus. Dock behöver barn pedagogiska verktyg för att kunna förstå 

texters budskap och för att kunna bryta ner de dikotomier som stärker exempelvis dominanta 

könsroller. 

 

3.3. Barns perspektiv på genus 

Hyltén-Cavallius (2012) har i sin studie undersökt hur barn i 8–11 årsåldern förhåller sig till 

könsnormen och hur de själva skapar sociala kön. Studien visar hur barn förstår världen ur 

termerna “tjejigt” och “killigt”. I resultatet framgår det att könsmönster är något som hela 

tiden formas och omformas. Barnen berättar om könsföreställningar som de anammat och 

många av dessa är till beskrivningen stereotypa. Dock ifrågasätter några barn dessa, till 

exempel uttrycker tjejerna i intervjun att de inte anser sig tillhöra den stereotypa bilden av hur 

tjejer bör vara. Sättet tjejerna och killarna pratar om “tjejiga” saker blir här gemensamt. De 

färger, leksaker och aktiviteter som anses vara “tjejiga” förmedlas som något barnsligt eller 

löjligt och får på detta vis en negativ laddning (ibid).  

 

Även Baker, Tisak och Tisak (2016) genomförde en undersökning om barns perspektiv på 

genus. Totalt intervjuades 99 barn som var mellan 3–6,5 år gamla. Barnen intervjuades 

individuellt om vem - pojkar, flickor eller båda - som kan utföra specifika yrken, aktiviteter 

och beteenden. Yrkena innefattade bland annat polis, sjuksköterska och lärare. Aktiviteterna 

gällde till exempel att reparera bilar, cykla, shoppa och laga mat. Beteendena delades upp i 

två olika teman - aggressiva beteenden som kunde vara att slåss, ta någon annans leksak, dra i 

hår och nypa. Det andra temat handlade om att hjälpa, dela med sig och inkludera andra i sin 

lek. Innan barnen intervjuades skriver Bisak, Tisak och Tisak att de hade en hypotes att både 

flickor och pojkar skulle uttrycka stereotypa könsföreställningar i lika hög grad, men det 

visade sig vara mestadels flickorna som gjorde detta. Majoriteten av flickorna svarade bland 

annat att det endast är kvinnor som kan bli lärare och sjuksköterskor samt att det endast är 

män som kan bli poliser. Pojkarna svarade istället att både kvinnor och män kan utföra dessa 

yrken. Angående vilka aktiviteter som kvinnor respektive män kan utöva så uttryckte även 
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pojkarna stereotypa könsföreställningar och tyckte, precis som flickorna, att det är män som 

reparerar bilar (ibid).  

 

Kim (2016c) som tidigare nämnts har publicerat ytterligare en studie som undersöker hur 

barn pratar om bilderböcker innehållande genustema. Fem bilderböcker lästes tillsammans 

med 16 5-åringar. I resultatet framgår det att barnen har starka åsikter om vad som anses vara 

“flickigt” och “pojkigt”. Till exempel att rosa är en “flickig” färg och något som pojkar bör 

undvika. Eller att dockor är något som endast flickor bör leka med och även dessa är något 

som pojkar helst ska undvika (ibid). I likhet med detta har även Mayeza (2018) i sin studie 

kommit fram till att barn anser att dockor är flickleksaker och något som pojkar inte bör leka 

med. Studien undersöker 5–7 år gamla barn i deras konstruktion och upplevelse av den fria 

leken. I resultatet presenteras en pojke som berättar om att det är flickor som leker med 

dockor medan pojkar inte får leka med dockor, istället ska de leka med bilar. När pojken 

sedan fick frågan om varför pojkar inte kan leka med dockor svarade han att pojkar som leker 

med dockor tycker om andra pojkar. Att ingen vill leka med pojkar som tycker om dockor 

(ibid).  

 

3.4. Sammanfattning av barns perspektiv på genus 

Hyltén-Cavallius (2012) skriver om hur barn förhåller sig till könsnormen och det 

framkommer att flickor inte känner sig tillhöra den könsroll som normen skapat. Både 

flickorna och pojkarna pratar om det “flickiga” som något barnsligt eller löjligt (ibid). Även 

Kim (2016c) presenterar i sin studie att det “flickiga” får en negativ laddning, till exempel att 

färgen rosa och leksaker som dockor är något för flickor och något som pojkar bör undvika. 

Däremot framkommer det i studien av Baker, Tisak och Tisak (2016) att det till största del är 

flickor som uttrycker sig om stereotypa könsföreställningar. I flickornas svar på 

intervjufrågorna framgick det att flickorna ansåg att vissa yrken, aktiviteter och beteende är 

mer “flickiga” och andra mer “pojkiga” (ibid). Även pojkar uttrycker stereotypa 

könsföreställningar, Mayeza (2018) skriver om en pojke som förklarar att ingen vill leka med 

pojkar som gillar dockor. Att det inte är okej för pojkar att leka med dockor, men det är helt 
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okej om flickor gör det. I studiens resultat framgår det att barns fria lek inte är så fri som vi 

tror eftersom även den styrs av könsnormen (ibid). 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i den normkritiska pedagogiken. I detta avsnitt 

presenteras denna pedagogik följt av en begreppsförklaring av studiens relevanta och centrala 

begrepp samt hur dessa används i analysmetoden.  

 

4.1. Normkritisk pedagogik 

Enligt Nationella sekretariatet för genusforskning (2012) etablerades begreppet ”normkritisk 

pedagogik” inte förrän i slutet av 2000-talets decennium och detta för att ringa in ett bredare 

perspektiv än den redan existerande queerpedagogiken. Skolverket (2016) beskriver 

queerpedagogik och queerteori som en grund för det normkritiska perspektivet. Det är något 

som undersöker könsnormen i olika sammanhang, till exempel i en undervisningskontext. 

Nationella sekretariatet för genusforskning (2012) skriver fram att i Sverige har den 

normkritiska pedagogiska inriktningen vidareutvecklats inom olika verksamheter och det är 

ett begrepp som kommit att bli väldigt populärt. På grund av populariteten riskerar den 

radikala maktkritiken att ersättas med en mer liberal sådan och det blir därför viktigt att vara 

medveten om att begreppet har olika betydelser i olika sammanhang (ibid). Något annat som 

behövs uppmärksammas är att normkritiken har hämtat kunskap från inte bara queerteori utan 

andra inspirationskällor som exempelvis genusvetenskap, frigörelsepedagogiken och anti-

oppressive education (Skolverket, 2016). Inom anti-oppressive education, även kallad 

antidiskriminerande undervisning, är Kevin Kumashiro en ledande forskare som menar att det 

inte finns en rätt metod för att arbeta antidiskriminerande eftersom förtryck är något som är 

föränderligt och dynamiskt. I takt med att förtryck förändras behöver metoderna göra likaså 

(ibid). Enligt (2019) handlar den normkritiska pedagogiken om att synliggöra normer, oftast 

könsnormer, samt dess medföljande makt och status. Fokus riktar sig mot att problematisera 

normen snarare än det som avviker från den. Det handlar om att bli normmedveten för att i 

sin tur välja nya sätt att möta människor på. Genom den normkritiska pedagogiken går det att 
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förebygga diskriminering och skapa en trygghet för alla människor (ibid). Då förskolan ska se 

till att inga barn blir utsatta för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck samt att verksamheten inte ska begränsas av könsstereotypa uppfattningar 

(Skolverket, 2018), blir den normkritiska pedagogiken viktig för förskolepersonal att beakta 

och ta hänsyn till. 

 

4.2. Centrala begrepp 

Det finns många olika begrepp som används för att tolka, ifrågasätta och diskutera ämnet 

genus. Begreppen kön och genus är mycket använda av samhället och betydelsen är inte alltid 

helt självklar, även genusvetare kan syfta till olika betydelser av begreppen. Andra begrepp 

liknar varandra och kan därav vara svåra att förstå, till exempel könsroller, 

könsföreställningar, könsmönster och könsnorm. Dessa begrepp är högst relevanta för studien 

då de är utgångspunkter för analysarbetet. Att veta vilken begreppslig innebörd som avses är 

förstås väsentlig för läsarens förståelse och kommer därför att redas ut här. 

 

4.2.1 Kön och genus 

Inom genusforskning är begreppen kön och genus högst centrala men även mycket komplexa 

och betydelsen av dessa har diskuterats många gånger om (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016b). Vidare förklaras det att begreppen är som sorteringsprinciper för 

människor men även för olika biologiska, sociala, kulturella och politiska fenomen. 

Tillsammans syftar begreppen kön och genus på relationen mellan motsatsparen kvinna och 

man, kvinnligt och manligt samt feminint och maskulint. För att förklara skillnaden mellan 

begreppen handlar kön om den biologiska skillnad som finns mellan kvinna och man. Genus 

syftar till relationen mellan de olika könen och de biologiska, sociala, kulturella och politiska 

faktorer som könen tillskrivs (ibid). Exempel på vad sådana relationer kan handla om är 

arbetsförhållanden och löner (politiska faktorer), att män i många yrken tjänar mer än 

kvinnor. Det kan även handla om utseende och beteende (sociala faktorer), vad samhället i 

stort förväntar sig av flickor respektive pojkar och hur detta påverkar individen. Genus berör 

alltså flera olika faktorer och sammanhang men fokuserar i den här studiens analys på sociala 
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faktorer, det vill säga de normer och förväntningar som styr individer in i olika roller. 

Oskrivna regler som berättar hur flickor/kvinnor respektive pojkar/män bör se ut och vara. Då 

bildas könsstereotyper. Det kan vara allt från vilka kläder och materiella ting som är okej för 

flickor och pojkar att bära och leka med, till vilket beteende som flickor och pojkar bör leva 

upp till. För att förtydliga ytterligare anses den rosa färgen, barbiedockor och klänningar vara 

stereotypt för flickor medan den blå färgen, bilar och actionfigurer är stereotypt för pojkar. 

Även intressen kan vara stereotypa, till exempel att flickor gillar hästridning, dans och 

vårdande lekar. Eller att pojkar gillar att spela fotboll, brottas och leka krig. Stereotypa 

beteenden och/eller egenskaper för flickor är tystlåtenhet, skötsamhet, svaghet och empati 

medan det för pojkar är mer stereotypt att vara högljudda, stökiga, starka och våldsamma. Att 

förväntas gilla dessa färger, leksaker och intressen samt att leva upp till dessa egenskaper styr 

individer in i roller som de själva oftast inte väljer eller kan relatera till. En konsekvens av 

detta är att det bildas diskrimineringar, förtryck och ojämlikhet. Det skapas en genusordning 

där det i många fall gör att ett kön, oftast det maskulina, får makt och status medan det andra 

könet, det vill säga det feminina, kopplas till något svagt och obetydligt. Hur förstår då 

barnen genus? Är barnen medvetna om de sociala faktorerna och hur de påverkas av dessa? 

Jag hoppas kunna få syn på om barnen ser de oskrivna reglerna – könsnormerna – och hur de 

i sådana fall tolkar och förstår normerna. Är det något som barnen förhåller sig till eller 

utmanar?  

 

4.2.2. Könsroller, könsföreställningar, könsmönster och könsnorm 

De här fyra begreppen är nära sammankopplade men har ändå olika innebörd. En närmare 

förklaring till begreppen följer nedan:  

1. Könsroller är olika roller som kopplas till människors sociala kön (genus) 

(Nationalencyklopedin, 2018). Det handlar om roller som flickor respektive pojkar 

antingen själva tar eller får. Detta sätts i relation till de förväntningar som finns av de 

olika könen.  

2. Könsföreställningar tolkas som stereotypa förväntningar på de olika könen. Lenz, 

Bodén och Ohrlander (2011) förklarar att stereotypa förväntningar berättar för flickor 
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och pojkar hur de bör vara och vilka de är. Könsföreställningar är alltså det som styr 

barnen in i olika könsroller. 

3. Könsmönster handlar om hur flickor respektive pojkar uppträder (Svaleryd, 2002). I 

studien förstås könsmönster som att flickor och pojkar lever upp till sina könsroller 

och på så vis beter sig på ett visst sätt. Det uppstår alltså ett mönster i hur flickor och 

pojkar uppträder. 

4. Begreppet könsnorm tolkas här som en helhet av ovanstående begrepp. Norm berör 

det som anses vara ett rätt eller lämpligt beteende i en social grupp och kan innefatta 

allt från utseende till agerande i olika sammanhang (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016c). 

 

Då studiens syfte är att undersöka hur barn problematiserar könsnormer i boksamtal kopplat 

blir dessa begrepp viktiga att ta hänsyn till. Det som barnen säger om dessa begrepp kommer 

att lyftas ut och på så vis belyser jag om och hur barnen blir normkritiska i samtalen. Det 

handlar bland annat om barnen är uppmärksamma på att flickor och pojkar förväntas se ut 

och bete sig på olika sätt. Att få syn på vad barnen anser vara ett rätt utseende, intresse 

och/eller beteende för flickor respektive pojkar. Lyssna in hur barnen pratar om könsnormer 

och analysera huruvida de är medvetna om att det finns sociala faktorer som påverkar deras 

sätt att leva. Hur barnen pratar om könsnormer samt om de förhåller sig till eller utmanar 

dem. Det handlar även om att synliggöra hur barnen anpassar sig till olika roller och om de 

intar könsstereotypa sådana i samtalen. Genom att lyfta ut det som barnen säger om 

könsnormer, könsmönster, könföreställningar och könsroller, om genus i helhet, går det att 

tolka analysera om och hur barnen blir normkritiska aktörer. Men även på vilka sätt barnen 

problematiserar normer, om det sker i interaktion med varandra eller om det i anslutning till 

den vuxnes frågor. Utmanar barnen varandra i sitt sätt att tänka kring genus?  

 

4.2.3. Normkritik 

Begreppet norm handlar om det som anses vara ett rätt eller lämpligt beteende i en social 

grupp och kan innefatta allt från utseende till agerande i olika sammanhang (Nationella 
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sekretariatet för genusforskning, 2016c). Vidare till begreppet normkritik som istället 

fokuserar på det som avviker från normen och innefattar olika metoder och teorier som 

kritiserar denna. Värt att nämna handlar det inte om att skapa sociala sammanhang där 

normer inte finns med utan snarare att kunna påverka normerna (ibid). Begreppet är hämtat 

från den normkritiska pedagogiken och i studiens analys undersöks det hur barnen och den 

vuxne kritiserar normer, i detta fall könsnormen. Det handlar om på vilka sätt barnen och den 

vuxne kritiserar och utmanar normen, hur de reflekterar över genusfrågor. Att synliggöra det 

normkritiska tänkandet genom att lyfta ut barnens tankar om genus. Det är så begreppet 

kommer att användas i analysen. Med andra ord handlar det om att få syn på hur 

normmedvetna barnen är samt om och hur de problematiserar könsnormen. Om de synliggör, 

kritiserar och utmanar de strukturer som försvårar livet för normbrytande individer.  

 

5. Metodologi 

Studiens metod presenteras i detta avsnitt och har delats in i 7 underrubriker – 

vetenskapsteoretisk ansats, val av metod, urval och tillvägagångssätt, etiska aspekter, 

insamling och bearbetning av data, analysmetod och trovärdighet. 

 

5.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien grundar sig även i socialkonstruktionism och enligt Bryman (2011) utgör 

perspektivet en ontologisk ståndpunkt, vilket här betyder att sociala objekt och kategorier är 

socialt konstruerade. Dessa kategorier använder människor för att skapa en förståelse av 

deras naturliga och sociala verklighet. Vidare skriver författaren att kategorierna konstrueras i 

och genom människans samspel och har därför inga självklara eller inbyggda essenser. I 

relation till studien kan exempelvis kategorier som manligt, maskulint, man och pojke samt 

kvinnligt, feminint, kvinna och flicka tolkas som sociala konstruktioner. Kategorierna blir 

alltså något som konstrueras i människors samspel med varandra och varierar utefter både tid 

och rum. Detta, menar författaren, är motsatsen till realismen eftersom konstruktionismen 

syftar till att förstå det obestämbara i människors kunskap om den sociala verkligheten.  
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Socialkonstruktionismen ifrågasätter alltså givna enheter och att de sociala aktörerna inte ska 

kunna påverka eller styra dessa (ibid).  

 

Då studiens syfte är att undersöka hur könsnormer problematiseras i boksamtal med 

förskolebarn genom att observera hur barn och en vuxen samtalar om genus utifrån 

barnböcker, lämpar sig socialkonstruktionismen bra eftersom det handlar om att inta ett 

kritiskt förhållningssätt. Detta stärker Burr (2003) och förklarar att inom det 

socialkonstruktionistiska perspektivet är en grundläggande syn att inta ett kritiskt synsätt. 

Vidare förklaras att språket ligger till grund för det som sker i vår omvärld, att aktörens 

sociala interaktioner och handlingar är det som skapar världen (ibid). Andrews (2012) är inne 

på samma spår och skriver att människans sociala interaktioner är en grundläggande aspekt 

inom perspektivet, fokus riktar sig då på de interaktioner som sker människor emellan samt 

hur språket används för att konstruera deras verklighet. Även detta blir relevant för studien 

eftersom arbetet syftar till att undersöka barns boksamtal, då blir språket och den interaktion 

som sker individer emellan avgörande för analysen av dessa samtal. 

 

Johnson (2001) skriver om aktörer och menar att all samhällsvetenskap bygger på 

metateoretiska förutsättningar som kan formuleras i termer av aktörer och strukturer. För en 

närmare förklaring syftar författaren på två typer av samhällsstrukturer. Den första är 

idéstrukturer som handlar om människans värderingar och verklighetsuppfattningar. Den 

andra är beteendestrukturer och innefattar de mönster som uppstår till följd av olika 

människors individuella och kollektiva handlanden. Vidare skriver författaren att dessa 

strukturer kan påverka aktören på olika nivåer, till exempel den normativa nivån och den 

kognitiva nivån. Inom den normativa nivån påverkas aktörerna genom att strukturerna 

upplyser om det som anses vara rätt, riktigt och/eller lämpligt i olika situationer. Det kan 

handla om roller, värderingar och ideologier. Den kognitiva nivån handlar mer om hur 

människans medvetande bestäms av den samhälleliga varan och detta innefattar bland annat 

tankescheman och sociala identiteter (ibid). Både strukturerna och nivåerna har 

implementerats i studien, till exempel idéstrukturen handlar i detta fall om människans 

verklighetsuppfattning och värderingar, om vad som anses vara rätt utseende, intresse och 

beteende för flickor respektive pojkar. Idéstrukturen leder till ett agerande, det vill säga att 
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flickor och pojkar blir bemötta på olika sätt i förhållande till de förväntningar som finns av 

dem. Då skapas ett mönster och nu berör detta även beteendestrukturen. På så vis blir flickor 

och pojkar upplysta om vad som anses vara ett rätt och lämpligt utseende, intresse och 

beteende för de olika könen, vilket leder till att flickor och pojkar intar olika könsroller. För 

många individer blir dessa roller som en social identitet, att identifiera sig som flicka eller 

pojke. Att om en flicka inte beter sig på ett ”normalt, flickigt” vis kan det vara svårt att 

identifiera sig som just flicka. Samma sak gäller för pojkar.  

 

5.2. Val av metod 

Denna studie är en kvalitativ undersökning och en sådan lämpar sig bra för studien eftersom 

det är boksamtal som analyserats och då riktar sig fokus mot språket, i detta fall det som 

barnen säger. Bryman (2011) förklarar att kvalitativa studier bygger på forskningsstrategier 

där språk är den viktiga aspekten. I likhet med detta skriver Ahrne och Svensson (2015) att 

kvalitativa data fokuserar på exempelvis intervjuer och observationer medan kvantitativa data 

utgör beräkningar och mätningar såsom antal, ålder, summa etc. (ibid). Eftersom syftet med 

studien är att undersöka hur könsnormer problematiseras i förskolebarns boksamtal samt hur 

barnen och den vuxne samtalar om genus blir språket en viktig aspekt i analysen. Genom att 

analysera barnens samtal, med fokus på det talade språket, går det att skapa en förståelse för 

hur de reflekterar över genus. 

 

5.3. Urval och tillvägagångssätt 

Till att börja med gjordes ett bekvämlighetsurval av vilken förskola som skulle vara med i 

undersökningen. Enligt Bryman (2011) innefattar ett sådant urval personer som för tillfället 

råkar finnas tillgängliga för forskaren. I den här studien handlar det om att det sedan tidigare 

har skapats relationer med både barn och vuxna på den valda förskolan. Denna befintliga 

relation underlättade för diskussionen i samtalen, dels för att det inte behövde sättas ut tid för 

att lära känna varandra. Men även för att jag upplevde att barnen kände sig trygga och 

därmed vågade medverka fullt ut i samtalen. Den förskola som medverkade i undersökningen 

har fått det fiktiva namnet Äppelträdets förskola med avdelningarna Roten och Blomman (1–
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3 år) samt Äpplet och Masken (3-6 år).  På förskolan gjordes ytterligare ett urval av vilka 

barn som fick lov att medverka i samtalen och då valdes de äldsta barnen ut, det vill säga 

barnen på avdelningarna Äpplet och Masken. Detta för att de äldre barnen kan föra en verbal 

diskussion på ett sätt som de yngre barnen inte kan. 

 

Första steget var att ta kontakt med Äppelträdets förskola och detta gjordes via mejl, här 

skickades även samtyckesblanketten med till förskolan. Blanketten skrev en av förskollärarna 

ut och satte upp till alla barn på Äpplet och Masken. Samtliga blanketter besvarades och 

lämnades tillbaka. Först då bestämdes det i mejlkontakten vilka datum som boksamtalen 

skulle äga rum. Grundtanken var att välja ut ett visst antal barn och dela in de i två olika 

grupper - en med flickor och en annan med pojkar för att se om det uppstår skillnader i sättet 

de talar om genus. Dock var det många sjukdomar som härjade på förskolan och även många 

barn som var lediga så den tanken kunde inte prioriteras. Istället skapades tre grupper där en 

bestod av endast flickor och detta av en slump. De andra två grupperna var blandade, det vill 

säga att både flickor och pojkar medverkade. Vilka barn som skulle medverka bestämdes på 

samma dag som boksamtalen ägde rum och detta för att det var få barn som var på plats i 

förskolan, det gick inte att i förväg veta vilka barn som skulle vara där just de dagarna. Lill-

Zlatan och morbror raring lästes i två grupper medan Kenta och barbisarna lästes i en grupp. 

I grupp A medverkade 6 barn (3 flickor och 3 pojkar) med de fiktiva namnen Sixten, Elton, 

Alvin, Enja, Ilsa och Mina. Några av dessa barn pratade om andra personer och även dessa 

personer har fått fiktiva namn - Sven, Ronja och Eddie. I grupp B medverkade 4 barn (endast 

flickor), Emily, Erika, Ellie och Millan. I grupp C medverkade 4 barn (3 flickor och 1 pojke), 

de fick namnen Wille, Nora, Thea och Jonna. Personligen har jag tagit an olika roller i detta 

arbete, främst är jag författare för uppsatsen och forskare i studien men även pedagog i 

boksamtalen. Därför har jag valt att behålla mitt namn i transkriberingen, min identifiering är 

med andra ord inte hemlig. 

 

5.4. Etiska aspekter 

I genomförandet av en undersökning finns det etiska aspekter som forskare bör ta hänsyn till. 

Bryman (2011) skriver om fyra viktiga aspekter att se över: 
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1. Informationskravet vilket innebär att forskaren måste informera undersökningens 

berörda personer om dess syfte. Personerna ska ges information om att deras 

deltagande är frivilligt och om de önskar avbryta har de rätt att göra så. De ska även få 

reda på vilka moment som ingår i undersökningen. 

2. Samtyckeskravet som innefattar ett godkännande från undersökningens berörda 

personer, det vill säga att personerna bestämmer själva över sin medverkan. Forskaren 

måste ha personernas samtycke för att undersökningen ska kunna genomföras. 

3. Konfidentialitetskravet som handlar om de personuppgifter forskaren samlat på sig, 

dessa ska behandlas med allra största och möjliga konfidentialitet. Detta innebär att 

personuppgifterna ska behandlas och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga personer 

inte kan komma åt dem. 

4. Nyttjandekravet vilket berör de uppgifter som samlats in om enskilda personer i 

undersökningen, dessa får endast användas för forskningsändamålet och inget annat. 

 

Dessa fyra krav är något som den här studien tagit hänsyn till. Eftersom deltagarna i studien 

är barn och därmed minderåriga har samtyckeskravet skrivits under av deras vårdnadshavare. 

Dock har även barnen fått information om undersökningen och har på så vis kunnat ge sitt 

samtycke. Barn och vårdnadshavare har även fått information om att deltagarna närsomhelst 

kan avbryta sin medverkan om så önskas. Både deltagare och förskola har givits fiktiva namn 

för att ingen utomstående ska kunna identifiera barnen eller förskolan. Jag som skriver detta 

arbete och även läser boken för barnen har däremot inte ett fiktivt namn. Samtalen spelades in 

med förskolans iPad och lämnade aldrig förskolan. Allt i syfte för att ingen obehörig ska 

komma åt barnens och förskolans identitet. Barnen och vårdnadshavarna har även fått 

information om detta samt att materialet endast kommer användas i utbildningsändamål, det 

vill säga att undersökningen kommer att presenteras i ett examensarbete. Det som påverkar 

studien ur en etisk synpunkt är att jag är studiens författare samtidigt som jag har deltagit i 

undersökningen. Som deltagare kan jag på ett omedvetet plan ha varit opartiskt och riktat 

frågorna i boksamtalen vilket därmed kan ha påverkat undersökningens resultat. Och med 

tanke på att ljudinspelningarna av säkerhetsskäl inte transporterats från förskolan har det varit 

svårt att bearbeta materialet. Materialet transkriberades på plats vilket gjorde att jag i 
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efterhand inte kunde gå tillbaka och lyssna på inspelningarna när det uppstod osäkerhet kring 

transkriberingarna. Att jag kände barnen sedan tidigare kan även det ha påverkat resultatet då 

det har inneburit en begränsning av deltagande förskolor. 

 

5.5. Insamling och bearbetning av data 

Alla boksamtal ljudinspelades med förskolans iPad. Ljudinspelningar har aldrig lämnat 

förskolan utan transkriberades istället på plats. Fördelarna med ljudinspelning, skriver 

Bjørndal och Nilsson (2005), är att ett pedagogiskt ögonblick aldrig går förlorat. Med endast 

loggboksskrivande som observation begränsar minnet situationen, men med hjälp av 

inspelningsverktyg kan observatören spola tillbaka och lyssna på samtalen om och om igen. 

Bjørndal och Nilsson skriver om en annan fördel som innebär att en stor rikedom av detaljer 

blir bevarad. Genom att lyssna på ljudinspelningen flera gånger kan observatören fokusera på 

olika saker vid varje uppspelning. Och för varje gång kan det upptäckas något nytt och 

intressant (ibid). Under transkriberingen har ljudinspelningarna spolats tillbaka och lyssnats 

på igen för att kunna höra vad vartenda barn i samtalen faktiskt säger. Ljudinspelning som 

observationsmetod fungerar på så vis bra för den kommande analysen. Det som däremot 

behöver kritiseras är att det i ljudinspelningarna kunde uppstå osäkerhet kring vad barnen 

berättade. Vid några tillfällen var det svårt att höra det barnen sa vilket medför en risk av 

förlorat material. Värt att tillägga är att de tillfällen som det var svårt att höra det som barnen 

sa var oftast i ett sammanhang som inte varit relevant för studiens ämne. Om undersökningen 

hade använt sig av videoinspelning istället hade det som barnen sa kunnat förstärkas med 

kroppsspråk. Det hade i och för sig skapat större utrymme för tolkning vilket också hade 

kunnat påverka resultatet, kanske inte till det positiva. Ju mer utrymme för egen tolkning 

desto svårare är det att vara opartisk.  

 

5.6. Analysmetod 

Den valda analysmetoden för studien är innehållsanalys vilket Boréus och Kohl (2018) 

beskriver som en relevant analysmetod när texter och dess innehåll ska analyseras. Den syftar 

till att undersöka textens innebörd samt olika mätningar av texten. Fortsättningsvis skriver 
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Boréus och Kohl att innehållsanalys är en bra metod i att jämföra texter med varandra samt 

kunna hitta likheter mellan dem. Den här studien syftade till att undersöka hur könsnormer 

problematiserades i boksamtal med förskolebarn genom att observera hur barnen och den 

vuxne samtalar om genus utifrån barnböcker. Det insamlade materialet bestod av 

ljudinspelningar av barnens samtal, materialet har sedan transkriberats på förskolan. Med 

andra ord har boksamtalen överförts till texter som i sin tur går att koda, tematisera och 

slutligen analysera. I studiens analys har dessa texter jämförts med varandra för att på så vis 

kunna hitta gemensamma teman och dessa togs fram genom att leta efter likheter i barnens 

sätt att tala om genus i relation till studiens analysbegrepp. Det barnen sa om genus, 

könsnormer, könföreställningar, könsroller och könsmönster lyftes ut och på så vis gick det 

att sålla bort det som var irrelevant för studien. Genom tematiseringen kunde jag utöver 

likheter även urskilja olikheter och som följd av detta gick det att jämföra och ställa teman 

mot varandra. Olika teman blev synliga varav det första – en föränderlig genuskonstruktion – 

handlar om hur barnen uppmärksammar könsnormen och att genus är något som formas och 

omformas. Andra temat – normkritiska aktörer – berör de barn som ifrågasätter det givna och 

blir till normkritiska aktörer. Det tredje och sista temat – en rädsla för det normbrytande – 

riktar fokus mot den rädsla som uppstår mot det normbrytande och där barn tar avstånd från 

”det flickiga”. En närmare förklaring av analysbegreppens betydelse och användning 

redogörs för under avsnittet ”4. Teoretisk utgångspunkt”. Begreppen användes i det 

transkriberade materialet för att analysera hur barnen och den vuxne samtalar om och förstår 

genus samt hur normkritik konstrueras i boksamtalen.  

 

5.7. Trovärdighet 

För att en uppsats ska kunna få genomslag både i forskarvärlden och i det omgivande 

samhället måste forskningen vara trovärdig (Ahrne och Svensson 2015). Det innebär att 

forskningen är empirisk och trovärdigheten blir i synnerhet viktig inom kvalitativ forskning. 

Fortsättningsvis skriver Ahrne och Svensson att det finns tre olika sätt att göra en kvalitativ 

uppsats trovärdig varav ett av dessa är relevant för studien. Det första sättet gäller textens 

transparens vilket innebär att redogöra för forskningsprocessen så att läsaren kan ta del av 

tankar och resonemang av metodvalet. Om det funnits tvivel bör även dessa presenteras för 

att höja trovärdigheten (ibid). I relation till detta har textens forskningsprocess redogjorts i 
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metodavsnittet för att höja studiens trovärdighet. Det som har problematiserats och kritiserats 

är bland annat studiens etiska synpunkter så som att vara både författare och deltagare i 

studien, bekvämlighetsurvalet och ljudinspelning som insamling av material. På vilka sätt 

dessa problematiseras går att läsa om i tidigare avsnitt ”5.4. Etiska aspekter” och ”5.5. 

Insamling och bearbetning av data” men även mer djupgående i avsnittet ”9.3. 

Metoddiskussion”. 

 

6. Bokval 

Till boksamtalen valdes två böcker ut varav den första heter ”Lill-Zlatan och morbror 

raring” och den andra heter ”Kenta och barbisarna”. Båda två är skrivna av Pija 

Lindenbaum och berör på ett eller annat sätt genusfrågor. Nedan följer en förklaring av 

respektive boks handling men även en egen tolkning av dessa.  

 

6.1. Lill-Zlatan och morbror raring 

Den första boken som valdes heter Lill-Zlatan och morbror raring och är skriven av Pija 

Lindenbaum och den innehåller många bilder som öppnar upp för diskussion. Bokens 

innehåll och budskap kan tolkas på olika sätt och ses från olika perspektiv, utöver 

genusfrågor handlar boken även om avundsjuka och utanförskap. Lill-Zlatan, som egentligen 

heter Ella, tycker om att spela fotboll och umgås med sin morbror Tommy. De brukar umgås 

bara de två. Men en dag följer Steve med, han är Tommys vän. Steve följer med på allt det 

som Lill-Zlatan och Tommy ska göra vilket Lill-Zlatan tycker är jobbigt. Hon vill umgås med 

Tommy helt själv. Avundsjukan växer och Lill-Zlatan hittar på hyss mot Steve, till exempel 

slänger ner hans badhandduk i bassängen eller häller vatten på toapappret han ska använda. 

Men så en dag när Tommy blir krasslig och tvingas vila i soffan måste Lill-Zlatan umgås med 

Steve helt själv. Det slutar med att de spelar fotboll tillsammans på gården och verkar ha 

blivit vänner. Bokens innehåll och budskap går som tidigare nämnt att se ur olika perspektiv. 

Fokus verkar dock rikta sig mot Lill-Zlatans avundsjuka och hennes beteende gentemot 

Steve. Genom det perspektivet går det att med barnen samtala om hur en bra kompis bör vara 

eller hur det är att känna sig utanför. Men det går även att rikta fokus mot genus och prata om 
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Ella som Lill-Zlatan, hur hon är normbrytande till både utseende och agerande i förhållande 

till hur en normativ flicka bör vara. Även Tommy är normbrytande, han klär sig i rosa 

skjortor vilket, enligt könsnormen, inte anses vara maskulint. Det finns ytterligare en aspekt 

av genus i boken som inte är helt självklar och det handlar om vem Steve är. En tolkning är 

att Steve är Tommys vän, men det finns även funderingar kring relationen mellan Steve och 

Tommy. Är de bara vänner eller är de partners? Hur uppfattar barnen denna relation? Boken 

berör helt enkel normbrytande könsroller och hur olika familjer kan se ut men inte på ett 

sådant sätt att fokus endast riktar sig ditåt. Istället blir mångfalden av genus något naturligt i 

bokens handling. Kanske för att avdramatisera det normbrytande och göra det till något 

normalt. 

 

6.2. Kenta och barbisarna 

Den andra boken som valdes ut heter Kenta och barbisarna och även denna är skriven av Pija 

Lindenbaum. Boken handlar om pojken Kenta och hur förskolans vardag ser ut för honom. 

Kentas pappa tycker om fotboll och vill gärna att Kenta också gör det. Kenta tycker dock att 

det börjar bli lite tjatigt. Under en viss tid får bokens läsare följa Kenta i hans vardag på 

förskolan och pojkarna som leker där framställs som stereotypa pojkar. De gillar att brottas, 

leka krig, spela fotboll och har svårt att sitta stilla. Flickorna framställs som stereotypa flickor 

genom att de sitter stilla, är lugna och sköter sig samt tycker om att leka med barbiedockor. 

En dag lämnar Kenta fotbollsspelet där ute och går in till flickorna istället. De leker med 

barbiedockor och Kenta plockar upp sin egen docka från ryggsäcken och sätter sig bredvid 

flickorna. Han försöker vara med i leken men flickorna bryr sig inte riktigt om honom. Sakta 

men säkert uppmärksammar de Kenta och låter honom tillslut vara med i leken med 

barbiedockorna. Leken övergår sedan till att klä ut sig i klänningar, kjolar och klackskor, i 

samma veva kommer pojkarna som spelat fotboll in och Kenta gömmer sig på toaletten. Efter 

en lång stund tittar Kenta efter om pojkarna gått ut igen men upptäcker till sin förvåning att 

de också har klätt ut sig i klänningar, kjolar och klackskor. Alla barnen dansar balett och efter 

dansen spelar de fotboll tillsammans. Handlingen går att tolka som att Kenta hellre vill leka 

med barbiedockor än att spela fotboll men att han inte vågar berätta det varken för sin pappa 

eller pojkarna på förskolan. Istället smyger han in och på ett diskret sätt börjar leka med 

barbiedockor tillsammans med flickorna. När sedan pojkarna kommer in springer Kenta och 
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gömmer sig på toaletten vilket kan förstås som att han är rädd för vad de ska tycka och hur de 

ska reagera på att Kenta har klänning på sig. Kanske är han rädd för att inte bli accepterad då 

han bryter den normativa bilden av hur en pojke bör vara. När han sedan tittar efter om 

pojkarna gått har även de anslutit sig till leken vilket visar på att de inte bryr sig om det 

normbrytande eller ens ser det som något normbrytande. I sin helhet är både text och bilder i 

boken något som bjuder in till diskussioner om genus. 

 

7. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat kombinerat med analysen. Det har delats upp i tre 

teman - en föränderlig genuskonstruktion, normbrytande aktörer och en rädsla för det 

normbrytande. Den förstnämnda handlar om hur barnen uppmärksammar könsnormen och att 

genus är något som formas och omformas. Andra temat riktar fokus mot de barn som 

ifrågasätter det givna och blir till normkritiska aktörer. Tredje och sista temat lyfter fram en 

rädsla mot det normbrytande och där barn tar avstånd från ”det flickiga”. 

  

7.1. En föränderlig genuskonstruktion 

Följande exempel belyser hur kategorierna ”flicka” och ”pojke” förstås i samtalet mellan 

barnen och den vuxne. Kategorierna är socialt konstruerade och används av barnen för att 

förstå sin sociala verklighet av genus. En förhållning till könsnormen blir här synlig i deras 

sätt att tala om ämnet. Det intressanta är dock att Ellies och Sixtens tolkning av och förståelse 

för könsföreställningar skiljer sig åt vilket tyder på att konstruktionen av genus är föränderlig. 

Genus är alltså något som formas och omformas genom tider och kontexter. 

 

Exempel 1, grupp B 

(...) 

Liza: Ja, det är Lill-Zlatan. Vet ni vad Lill-Zlatan heter på riktigt? 

Alla barn: Nej... 

Liza: Nej? Det här barnet- 

Erika: -Zlatan! 
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Liza: Ja.… ja, det var en bra gissning ju. För det här barnet kallas bara 

för Lill-Zlatan men heter något helt annat. Har ni någon gissning? 

(...) 

Millan: Kanske Oskar. 

Liza: Oskar, mm. 

(...) 

Liza: … Så vi har gissningar på Oskar och vi har gissningar på Zlatan. 

… Varför tror ni att det är en pojke? 

Ellie: För det ser ut som det. 

Liza: Det ser ut som en pojke? Hur… vad är det som gör att det ser ut 

som en pojke? 

Ellie: Håret. 

 

När Liza frågar om Lill-Zlatans riktiga namn ger barnen exempel på Zlatan och Oskar. 

Därefter frågar Liza om varför barnen tror Lill-Zlatan är en pojke varpå Ellie säger att 

karaktären ser ut som en pojke för att håret är likt en pojkes. Det framgår i Ellies svar att Lill-

Zlatans frisyr är stereotypt för pojkar. Lill-Zlatan är med andra ord “pojkig” eller “maskulin”. 

Ellie visar med sina ord en förståelse för att det finns en föreställning om hur pojkar bör se ut. 

”Pojke” blir här exempel på hur språket används för att konstruera Ellies sociala verklighet. 

Som aktör påverkas Ellie av samhällsstrukturer på den normativa nivån genom att 

strukturerna berättar för henne vad som anses vara ett lämpligt utseende för flickor respektive 

pojkar. Även Liza påverkas på den normativa nivån då hon utefter namnförslagen Zlatan och 

Oskar, frågar barnen varför de tror Lill-Zlatan är en pojke. Namnen Zlatan och Oskar förstås 

här som pojknamn. Även i andra gruppen samtalade barnen om Lill-Zlatans hår och 

refererade till detta när de förklarade varför de trodde Lill-Zlatan var en flicka eller pojke. 

Exemplet nedan visar att Sixten först tror att Lill-Zlatan är en pojke men efter en närmare titt 

på håret ångrar han sig och säger att det är en flicka. Återigen, det intressanta är att Ellie 

tolkar Lill-Zlatans hår som stereotypt för pojkar medan Sixten anser att håret är stereotypt för 

flickor. Deras tolkning av könsstereotyper skiljer sig åt, å andra sidan går det att tolka barnens 

svar som att de båda två förstår att det finns föreställningar om hur flickor respektive pojkar 

bör se ut och vara.  

 

Exempel 2, grupp A 
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Liza: Vad tror ni Lill-Zlatan heter egentligen? 

Enja och Alvin: Lill-Zlatan! 

Sixten: Eh... han heter Lill... 

Enja: Zlatan. 

Elton: Nej, han heter Zlatan. 

Liza: Tror ni att det är en pojke? 

Sixten: Ja, Lill-Zlatan. 

Liza: Varför tror ni att det är en pojke då? 

Sixten: Neeej, det är en tjej! Håret är ju så... Det är en tjej. 

 

Då Ellies och Sixtens uppfattning av könsföreställningar ser olika ut verkar det inte vara helt 

självklart utan barnen har skapat egna verkligheter av könsnormen. Därav blir det svårt att 

säga om de förhåller sig till eller utmanar könsnormen och det väcker nya frågor som 

exempelvis: Finns det endast en könsnorm? Eller en föreställning om vad en stereotyp flicka 

respektive pojke är? I vilken grad är könsföreställningar kulturellt betingade? Och hur olika är 

egentligen bilderna av könsstereotyper? Utefter dessa två exempel verkar det inte finnas några 

gemensamma föreställningar om hur pojkar bör se ut vilket leder ämnet vidare till tankar om 

att normer är föränderliga och genus är under en pågående konstruktion. 

 

7.2. Normkritiska aktörer 

Diskussionen om Lill-Zlatans hår fortsätter i grupp A och sker här i en interaktion mellan 

Sixten och Alvin. De två barnens förståelse av genus ser olika ut genom att de har olika tankar 

om huruvida långt hår är ”flickigt” eller ”pojkigt”.  

 

Exempel 3, grupp A 

(...) 

Sixten: Jag vet faktiskt att det är en tjej. 
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Alvin: Men det kan också vara en kille för killar kan också ha det så. 

Sixten: Jag vet, men det är nog en tjej. För killar brukar inte ha håret 

så. Så det är en tjej. 

Liza: Kan man se på någon, hur man klär sig, om man är en pojke 

eller flicka? 

Enja: Eller en tjej! 

Sixten: Ja, pojkar brukar inte ha så långt hår men tjejer- 

Alvin: -men- 

Sixten: -har ner till fötterna. 

Alvin: Men, ehm killar kan också ha- precis som Sven, han är ju en 

kille fast han har en toffs. 

Sixten: Jag vet, men killar kan inte ha till fötterna, så långt hår. 

Alvin och Liza samtidigt: 

Liza: Varför tror du inte att de kan ha det? 

Alvin: Men det har inte tjejer med. För man kan inte ha så långt hår.  

 

Till en början är Sixten helt säker på att Lill-Zlatan är en flicka eftersom håret utifrån hans 

sociala verklighet är stereotypt för flickor. Precis som för Ellie så berättar 

samhällsstrukturerna för Sixten att flickor och pojkar bör inta olika roller och se ut på ett visst 

sätt, men föreställningarna om hur de ska se ut blir återigen oklar. Det verkar som att Sixtens 

verklighet av könsnormen är att flickor har långt hår och pojkar kort. I exemplet framgår det 

att Alvin utmanar könsnormen och ställer sig mot föreställningen av att pojkar inte kan ha 

långt hår. Han bryter strukturerna när han förklarar att pojkar också kan ha sitt hår likt Lill-

Zlatan. På så vis utmanas även Sixtens förståelse av genus och som aktör måste han 

ifrågasätta sina tidigare konstruerade bilder av genus. Genom språket tydliggör dock Sixten 

att han förstår att killar kan ha långt hår men att det inte är så vanligt så därför måste Lill-

Zlatan vara en flicka. När Alvin sedan berättar om Sven, en man som har långt hår i en toffs, 

stärker Alvin sitt argument genom att knyta an till sin erfarenhet av genus. Alvin konstruerar 

på så vis ett normkritiskt synsätt och delar med sig av detta i interaktionen med de andra 

barnen. Han ifrågasätter det givna och kan som aktör påverka andra aktörers syn på genus. 
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Även Thea från en annan grupp ifrågasätter könsnormen genom att berätta för sina kompisar 

att klänningar och kjolar är kläder som pojkar också kan använda. 

 

Exempel 4, grupp C 

Liza: Finns det speciella saker som är till bara för tjejer och bara för killar? 

Thea: Nää. 

Wille: Jaa. 

Nora: Kjolar! 

Liza: Är det bara för tjejer? 

Wille: Mm… 

Thea: Nää och klänningar kan också pojkar ha. Och kjolar. 

 

Både Nora och Wille menar att kjolar är till för bara tjejer och förhåller sig då till en 

könsnorm. De har en gemensam föreställning av att pojkar inte klär sig i kjolar och 

konstruerar därför ingen normkritik då denna föreställning faller inom könsnormen. Theas 

syn skiljer sig däremot åt, hon kritiserar normen. I samtalet berättar Thea att klänningar och 

kjolar inte bara är något som även pojkar kan ha. Likt Alvin i andra gruppen delar Thea med 

sig av ett normkritiskt synsätt och kan som aktör utmana sina kompisars syn på genus. Även 

Ellie, som i ett tidigare exempel pratat om att Lill-Zlatans hår är likt pojkars, ifrågasätter 

könsnormen när hon berättar att även flickor kan heta Erik. 

 

Exempel 5, grupp B 

Ellie: Jag tror att han heter… ehm… ehm… Erik. 

Liza: Erik, mm. 

Ellie: Tjejer kan också heta det. 

Liza: Mm, precis… 

 



 

 

 

 

Liza Mattsson, Examensarbete för förskollärare, 2019-06-29 26 

Genom Ellies konstaterande att flickor kan heta Erik delar hon med sig av sin förståelse av 

genus samtidigt som den normativa bilden av flickor och pojkar utmanas. I hennes sociala 

verklighet finns inga specifika namn för flickor respektive pojkar. Detta skiljer sig från första 

den första transkriberingen där Ellie säger att Lill-Zlatan är en pojke på grund av att håret är 

likt pojkars. Hon både förhåller sig till könsnormen och utmanar den. Det kan vara så att Ellie 

håller på att konstruera en ny bild av genus och därav blir ändringen i hennes sätt att tala om 

ämnet synligt. Ilsa från den andra gruppen utmanar också det normativa och lyfter in ett helt 

nytt perspektiv av ämnet genus. 

 

Exempel 6, grupp A 

Ilsa: Ehm Eddie, han som jag har Eddie... 

Liza: Mm? 

Ilsa: Han var kille innan och han har blitt tjej och så han heter Ronja. 

Liza: Ja, att han har bytt namn? Det kan man faktiskt också göra. 

Sixten: Hur kan man vara först en kille och sen en tjej? 

Liza: Vad tror du? 

(...) 

Liza: Det finns ju de som känner att det är lite fel...  att det känns inte 

riktigt rätt i kroppen. 

 

Ilsa berättar att hon känner någon som förut hette Eddie men som bytt namn till Ronja och 

som numera identifierar sig som en flicka/kvinna. Detta resulterade i att barnen fick diskutera 

genus ur ett nytt perspektiv. Sixten fick återigen utmana sin bild av genus då han reflekterade 

över hur en person först kan vara en pojke och sedan bli en flicka. Här faller dock samtalet 

platt tack vare att den vuxne svarar på frågan istället för att uppmuntra Ilsa till att prata vidare 

om ämnet i fråga. Det hade kunnat bli en större diskussion där könsföreställningar och 

könsroller problematiserats ytterligare.  

 



 

 

 

 

Liza Mattsson, Examensarbete för förskollärare, 2019-06-29 27 

7.3. En rädsla för det normbrytande 

Exemplet nedan visar hur ett barn (Wille) inte bara förhåller sig till könsnormen utan även 

stärker föreställningen om att pojkar inte leker med dockor. Wille visar ett motstånd gentemot 

barbiedockor och vill inte förknippas med denna leksak eftersom det vore konstigt. Dockor 

blir här något ”flickigt” och det ”flickiga” förmedlas som något löjligt. En tolkning är att det 

uppstår en rädsla för det normbrytande. 

 

Exempel 7, grupp C 

Jonna: Vem är Kenta? 

Liza: Vem tror ni är Kenta? 

Nora och Wille samtidigt: Barnet. 

Liza: Barnet ja, precis. 

Thea: En vuxen. 

Wille: Han har en barbiedocka och han är bara en kille. 

Liza: Mm, precis. 

Wille: Vad konstigt! 

Liza: Är det konstigt tycker ni? 

Wille: Jag vill aldrig i livet ha det! 

 

I det här exemplet uppmärksammar Wille att Kenta har en Barbiedocka på bilden. Den vuxne 

lägger ingen värdering i uppmärksammandet utan bekräftar endast det som Wille säger. Det 

är Wille själv som uttrycker att det är konstigt samtidigt som han visar ett tydligt motstånd, 

att han inte vill associeras med dockor. Det tyder på att Wille är medveten om vilka leksaker 

som är stereotypa för flickor och att där finns en könsnorm som säger att pojkar inte ska med 

dockor. I anslutning till detta går det att i Willes motstånd tolka det som att dockor är något 

löjligt och mindre värt. Likt andra barn från tidigare exempel påverkas Wille av 

samhällsstrukturerna på den normativa nivån genom att strukturerna upplyser honom vad 

som anses vara ett lämpligt beteende, det vill säga att pojkar inte ska leka med barbiedockor. 

Wille förhåller sig till könsnormen på ett sådant sätt att han även stärker strukturerna. 
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Könsföreställningen om att pojkar inte leker med dockor bekräftas och stärks samtidigt som 

en rädsla för det normbrytande skapas. Wille intar en könsroll som normen förväntar att han 

ska göra. Även i exemplet nedan syns det att Wille tar avstånd från barbiedockor. 

 

Exempel 8, grupp C 

Liza: Men tycker ni som Wille att det är lite galet eller konstigt att Kenta sitter med en 

barbiedocka? 

Jonna: Ja! 

Nora: Asså... det är inte konstigt, men jag sitter med barbiedockor. 

Liza: Aa, jag tänkte på det som Wille så fast att det är en pojke. Just att det är en pojke som 

leker med barbiedockor. 

Thea: Han kanske tycker om barbiedockor. 

Wille: Det gör jag inte alls! Du gör det! 

 

Den vuxne frågar de andra barnen om även de tycker det är konstigt att Kenta leker med 

barbiedockor. Jonna håller med Wille medan Nora säger att det inte är konstigt samtidigt som 

hon berättar att hon leker med dockor. Thea säger att han kanske tycker om barbiedockor, 

min förståelse pratar Thea om Kenta eftersom det är i anslutning till frågan. Detta missar 

Wille och tolkar det som att Thea menar han själv, det vill säga att Wille skulle tycka om 

barbiedockor. Wille reagerar snabbt och uttrycker att det gör han inte alls och verkar vilja 

vända påståendet åt andra hållet, att det är Thea som istället gillar dockor. Återigen uppstår 

en rädsla för att tycka om barbiedockor och Wille tar avstånd från leksaken. Han vill inte 

associeras med barbiedockor utan stärker den normativa bilden av att pojkar inte leker med så 

kallade ”flickleksaker”. På så vis förhåller han sig till könsnormen och konstruerar således 

ingen ny bild av genus. I exemplet nedan framgår det att även de andra barnen förstår att det 

finns en rädsla för att bli associerad med ”det flickiga”. Jonna undrar varför Kenta springer 

och gömmer sig på toaletten. Thea delar med sig av sin förståelse: Kenta gömmer sig för att 

han är rädd för killarna och att de inte ska tycka han är fin i kjolen. 

 

Exempel 9, grupp C 
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Liza: Jag är lite nyfiken- 

Jonna avbryter och säger: Varför måste han gå på toa?  

Liza: Jag skulle precis fråga er det! Varför tror ni att Kenta springer iväg på toa när killarna 

kommer? 

Thea: För att han inte vill det, han vill bara vara på toan så inte dem ser han så han tror nog att 

dem inte tycker att han är fin. 

Liza: För att han har kjolen? 

Thea: Mm... Han trodde nog det att dem inte skulle tycka det.  

 

I Theas svar framgår det att hon kan sätta sig in i Kentas perspektiv, att det finns en rädsla för 

vad andra ska tycka. En rädsla för det normbrytande. Att Thea förstår detta tyder även på att 

hon är medveten om könsnormen och att det finns föreställningar av att pojkar inte ska leka 

med dockor. Även om Thea förstår att det finns föreställningar om hur flickor och pojkar bör 

se ut och vara så verkar hon inte hålla med dessa. I exemplet nedan berättar Thea att hon inte 

tycker Kenta är konstig som leker med barbiedockor och har på sig kjol. I samma exempel 

bekräftas även tolkningen att Wille inte konstruerat sig en ny bild av genus utan han fortsätter 

att förhålla sig till normen och dess strukturer.  

 

Exempel 10, grupp C 

Liza: Tycker ni fortfarande det vore konstigt om en pojke leker med en docka då? 

Wille skrattar. 

Thea: Nej, det tycker inte jag. 

Liza: Wille, har du ändrat uppfattning? 

Wille: Nää. 

 

7.5. Sammanfattning 

För att sammanfatta resultat och analys ser barnens förståelse av genus olika ut och det blir 

tydligt att genus är socialt konstruerat. Barnens tolkning av könsnormen skiljer sig åt 
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eftersom de har olika föreställningar om vad som är stereotypt för flickor och pojkar. 

Konstruktionen av genus är alltså föränderlig, något som omformas genom tiden och i olika 

sammanhang. I analysen väcks frågor om hur många olika könsföreställningar och 

könsnormer det finns samt hur det ser ut ur kulturella aspekter. I resultatet framgår det att 

några barn förhåller sig till könsnormen genom att de bekräftar de könsföreställningar som 

finns. Andra barn konstruerar en ny bild av genus, de problematiserar könsnormer och 

utmanar på så vis sina kompisars syn på genus. Det lyfts även in ett helt nytt perspektiv på 

genus som handlar om könsbyte vilket även detta utmanar kompisarnas syn på genus. Hos 

andra barn uppstår en rädsla mot det normbrytande och det tas avstånd från ”det flickiga”. 

Konsekvenserna av detta blir att ”det flickiga” får en negativ laddning. Det tyder på att de 

barn som visar rädslan intar en könsstereotyp roll och konstruerar således ingen ny bild av 

genus. Istället bekräftas könsföreställningarna och genom att förhålla sig till normen stärks 

könsstereotyperna. 

 

8. Diskussion 

Syftet med studien var att synliggöra hur barn problematiserar könsnormer tillsammans med 

en vuxen i boksamtal. Detta undersöktes utifrån frågeställningen: Hur samtalar barnen och 

den vuxne med varandra om genus utifrån barnböcker? I detta avsnitt presenteras en 

diskussion av studiens resultat och analys med stöd av dess inledning och tidigare forskning. 

 

8.1. Normkritik i boksamtal 

Då underökningens ena bok (Lill-Zlatan och morbror raring) tolkas som normbrytande på ett 

subtilt vis och handlar mycket om avundsjuka och utanförskap så är det genusrelaterade 

budskapet inte helt synligt eller uppenbart. Men som Earles (2017) skriver behöver barn 

pedagogiska verktyg för att kunna förstå böckernas budskap, bryta ner uppdelningen av 

könen och därigenom utmana könsnormen. I boksamtalen blev barnen erbjudna att diskutera 

genus och ifrågasätta könsföreställningar genom att den vuxne ställde utmanande frågor. 

Däremot var det barnen själva som till största del fortsatte diskussionen, utefter sina egna 

erfarenheter utmanade barnen varandra samt deras sätt att tala om och förstå genus. Och det 
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är precis vad critical literacy handlar om, Norris, Lucas och Prudhoe (2011) beskriver att 

arbetet med critical literacy ska uppmuntra läsaren till att ifrågasätta, utforska och utmana 

författares budskap. I undersökningens boksamtal kunde barnen inte bara ifrågasätta 

könsföreställningar utan de erbjöds även att lära sig förstå situationer på nya och annorlunda 

sätt. Barnen relaterade ofta till sina redan befästa kunskaper och lyfte fram egna erfarenheter i 

diskussionen. Till exempel när Alvin refererade till Svens långa hår eller när Ilsa delade med 

sig av Ronjas könsbyte. På så vis blev de andra barnen erbjudna nya perspektiv av genus. 

Precis som Kim (2016a) skriver innefattar bokläsning mer än bara läsa och lyssna, det 

handlar även om att utveckla ett kritiskt tänkande och att kunna relatera bokens innehåll till 

sin egen erfarenhetsvärld. Allt detta hade kanske inte hänt om det inte vore för att den vuxne 

ställde utmanande frågor utifrån böckerna. Dock är det inte tvunget att ett normkritiskt 

tänkande måste utgå ifrån böcker eftersom ett critical literacy-arbete även innefattar att 

analysera andra saker såsom foton, serietidningar, datorspel och TV-program (Skolverket, 

2014). Många av boksamtalen utgick dessutom ifrån bokens bilder snarare än bokens text, 

kanske för att det var lättare för barnen att relatera till bilderna. Utöver att barnen verkade 

kunna relatera till innehållet upplevdes atmosfären som trygg, därför har barnen vågat prata 

om genus på ett väldigt öppet vis. Kim (2016b) stärker detta och menar att för en diskussion 

ska kunna blomma ut krävs en trygghet som grund.  

 

Som tidigare nämnt möjliggjordes ett normkritiskt tänkande genom att den vuxne ställde 

utmanande frågor, dock fanns det tillfällen där samtalen kunde ha vidareutvecklats. Till 

exempel när barnen samtalade om könsbyte kunde den vuxne problematiserat ännu mer, ställt 

öppna frågor och uppmuntrat barnen till att reflektera kring könsnormen. Anledningen till att 

det inte blev så kan ha att göra med de nackdelar som Norris, Lucas och Prudhoe (2011) 

tidigare nämnt. Det vill säga att det finns en rädsla att uppröra föräldrar till barnen och att det 

ska bli en stark, negativ reaktion till det ämne som diskuterats med barnen. Det kan uppstå en 

obekvämhet i att samtala om svåra och känsliga ämnen (ibid). Det som åsyftas här är det 

exempel när Ilsa berättade om Eddie som bytt namn till Ronja. Ilsa delade med sig av sina 

egna kunskaper och sin egen erfarenhetsvärld, därigenom utmanade hon Sixtens och kanske 

de andra barnens förståelse av genus. Sixten var tvungen att ifrågasätta sin redan 

konstruerade bild av genus och reflekterade över hur en någon kan först vara en pojke och 

sedan bli en flicka. Istället för att uppmuntra Ilsa till att berätta mer om detta så svarar den 
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vuxne på Sixtens fråga väldigt kort. Det skulle kunna vara den vuxnes rädsla i att prata om 

könsbyte, ett svårt och känsligt ämne, som gjorde att den delen av samtalet snabbt avslutades.  

 

Arbetet med critical literacy har fört med sig få negativa reaktioner men det blir tydligt att 

könsstereotyper fortfarande lever sig kvar. I exemplet med Wille och hans rädsla för det 

normbrytande och avståndstagande till ”det flickiga”, blir det tydligt att genus är ett mycket 

komplext ämne. I likhet med det som Hyltén-Cavallius (2012) upptäckte i sin studie får ”det 

flickiga” en negativ laddning och blir till något mindre värt. Detta genom Willes rädsla för att 

associeras till barbiedockor och kjolar, men även när barnen i samma grupp gör kopplingen 

att Kenta gömmer sig på toaletten i rädsla för vad de andra ska tycka om honom. Något annat 

som bidrar till att ”det flickiga” får en negativ laddning är när Sixten och Alvin diskuterar 

huruvida långt hår är ”flickigt” eller ”pojkigt”. I Sixtens svar framgår det som ”flickigt” och 

blir därav något som pojkar inte ska associeras med. Att pojkar inte vill eller bör associeras 

med det som är ”flickigt” ger en negativ bild gentemot ”det flickiga”, detta tänk är något som 

förekommer inom könsnormen. Trots att könsnormen hos vissa barn redan funnit sina rötter 

har det i den här studien blivit synligt att genus är föränderligt. I boksamtalen utgår barnen 

ifrån sin egen erfarenhetsvärld och redan befästa kunskaper, i samspelet mellan barnen och 

den vuxne problematiseras könsnormer genom att den vuxne ställer utmanande frågor. 

Reflektioner kring genus fortsätter i samspelet barn emellan och de utmanar varandras sätt att 

tala om och förstå genus. Som när Alvin utmanar Sixten i hans sätt att se på långt hår som 

något ”flickigt”.  

 

8.2. Återkoppling 

Den här studien inleddes med att könsnormer styr oss människor i mötet med andra och att 

dessa normer kan begränsa ett jämställdhetsarbete. Resultatet stärker det som tidigare 

forskning kommit fram till, att barn i 5-årsåldern redan bildat sig en uppfattning om 

könsstereotyper (Kim, 2016c). Det blir här tydligt att barnen har starka åsikter om hur flickor 

respektive pojkar bör se ut och bete sig, ibland skiljer sig dock åsikterna åt.  När barn lär sig 

att barbiedockor och kjolar ”flickigt” och något som pojkar inte ska associeras med begränsas 

barns utveckling, val och lärande vilket är motsatsen till det som förskoleverksamheten ska 
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sträva efter (Skolverket, 2018). Det blir oerhört viktigt att använda sig av den normkritiska 

pedagogiken för att undvika diskriminering och förtryck. Självklart är det okej att som barn 

inte vilja leka med barbiedockor, men det ska också vara helt okej att vilja det vare sig man är 

en flicka eller pojke. Därför måste dessa föreställningar om flickor och pojkar 

uppmärksammas och kritiseras. Att vara begränsad i sina val är inget en 5-åring ska behöva 

vara, de ska inte heller tänka att vissa färger, leksaker, kläder, intressen, uttryck och 

egenskaper är tabu bara för att man är en flicka eller pojke. För då bildas förtryck och 

diskriminering.  

 

8.3. Metoddiskussion 

Det som behöver problematiseras här är det faktum att jag som författare och forskare även 

var en pedagog för barnen. I aktiviteterna (boksamtalen) var jag samtalsledaren och kan 

därmed ha påverkat undersökningen genom att mina frågor blev riktade. Frågorna jag ställde 

blev som en förlängd arm av min egen tolkning av boken. Detta har även gjort det svårt att 

vara opartisk i analysen eftersom jag skriver om mitt eget agerande och för att jag under tiden 

som boksamtalen ägde rum även har tolkat det som barnen säger. Framförallt med tanke på 

att jag även kunde avläsa icke-verbal kommunikation, det vill säga barnens kroppsspråk. 

Genom att avläsa barnens kroppsspråk är det lätt att lägga in personliga värderingar och 

tolkningar i koppling till det barnen säger. Därför var jag noga med att endast analysera 

barnens verbala kommunikation och undvika att lägga någon värdering eller tolkning som jag 

kan ha uppfattat under själva boksamtalen. För att underlätta att hålla mig opartisk skrev jag 

om mig själv i tredje person i analysen. Det finns en intressant aspekt att tillägga här och det 

är om jag vore observatör istället för samtalsledare kunde resultatet ha sett annorlunda ut. En 

annan problematik berör ljudinspelningar, var att de inte fick lov att lämna förskolan därav 

var jag tvungen att transkribera materialet på förskolan. Under analysen kunde det ibland 

uppstå osäkerhet kring det transkriberade materialet som gjorde att jag ville lyssna på 

ljudinspelningarna igen. Dock var detta omöjligt eftersom materialet var fastlåst på förskolan.  

 

Det går även att problematisera bekvämlighetsurvalet eftersom det bidrog med begränsningar 

i vilka förskolor som skulle medverka i undersökningen, det var bara en förskola som 
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medverkade. Om undersökningen hade genomförts på fler förskolor hade det funnits mer 

transkriberat material och tillförlitligheten hade därav stärkts. Jag hade då inte behövt 

begränsa mig till en slutsats som endast berör en specifik förskola. Å andra sidan finns en stor 

fördel med bekvämlighetsurvalet och det är att barnen kände trygghet och kunde därav 

diskutera väldigt öppet i boksamtalen. I urval och tillvägagångssätt har det skrivits fram en 

begränsning i vilka barn som kunde medverka i boksamtalen, att det var många barn som inte 

var på förskolan på grund av sjukdomar och ledighet. Det finns tankar om att denna 

begränsning har påverkat mitt undersökningsresultat på så vis att om det varit fler barn på 

förskolan hade boksamtalen kunnat göras med fler grupper. Då hade det funnits mer material 

till analysen vilket i sin tur hade höjt trovärdigheten.  

 

9. Avslutning 

I följande avsnitt skrivs en slutsats fram i anslutning till studiens frågeställning: Hur samtalar 

barnen och den vuxne med varandra om genus utifrån barnböcker? Därefter diskuteras de 

didaktiska implikationer som slutsatsen tillför följt av förslag på vidare forskning. 

  

9.1. Slutsats och didaktiska implikationer 

Slutsatsen är att barnen och den vuxne samtalar om genus utifrån de kunskaper som redan är 

befästa, det vill säga sin egen förståelse av genus. I boksamtalen problematiseras könsnormer 

genom att den vuxne ställer utmanande frågor om normerna till barnen som de sedan 

fortsätter att diskutera i interaktion med varandra. De utgår från sin tidigare konstruerade bild 

av genus och delar med sig av den i mötet med varandra. Därigenom utmanar de varandras 

sätt att tala om och förstå genus. Barnen och den vuxne samtalar om genus på ett öppet sätt. 

Allt detta får betydelse för barnens vardag i förskolan; precis som det är skrivet i studiens 

inledning styr könsnormen hur vi beter oss i mötet med andra människor och detta kan ställa 

till det för jämställdheten. Det blir av stor betydelse att i tidiga åldrar prata om genus och 

bryta ner uppdelningen mellan de olika könen. Genus är med andra ord ett viktigt ämne att 

uppmärksamma i förskolan. Att läsa böcker med barnen eller på andra sätt arbeta med critical 

literacy kan främja jämställdheten men också ta upp andra rättvise- och maktfrågor. Det är 
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viktigt att pedagoger är medvetna om innehållet i de böcker och bilder som introduceras i 

förskolan, vare sig om materialets innehåll är normbrytande eller inte öppnar de upp för 

diskussion och nya sätt att se på innehållet. Den normkritiska pedagogiken är av stor vikt. Det 

framgår i den här studien att det krävs en pedagog som uppmuntrar barnen i sitt normkritiska 

tänk genom att ställa utmanande, öppna frågor om genus och stötta barnen i deras samtal med 

varandra. De har själva så många erfarenheter då de redan har påbörjat att konstruera sin bild 

av genus och kan därför vara delaktiga i samtalen och bidra med nya perspektiv. Det mest 

utmanande kan vara för pedagogerna att vara genusmedvetna och öppna i sina frågor och 

faktiskt våga ta sig an svåra och känsliga ämnen.  

  

9.2. Vidare forskning 

För att ge förslag till vidare forskning vore det intressant att utveckla denna undersökning, det 

vill säga att läsa fler böcker med fler grupper bara för att samla in mer material och en större 

tillförlitlighet. Därefter vore det intressant att ta steget vidare och gå utanför böckerna, dagens 

samhälle är digitaliserat och media har en stor roll i barns vardag. Med det sagt vore det 

intressant att undersöka barns perspektiv på genus i relation till digitala medier och 

populärkultur. Det finns redan en del studier kring detta men det vore spännande att rikta 

fokus mot barns perspektiv på genus. Med tanke på att det i den här studiens resultat skiljde 

sig ganska mycket i barnens tolkning av könsnormer vore det intressant att intervjua ett större 

antal barn om hur deras syn på könsföreställningar och könsroller ser ut. Detta för att få en 

djupare inblick i hur barnen sammankopplar materiella ting med könsnormer. I sin helhet 

önskar jag att i framtiden få läsa studier som i större utsträckning inkluderar barns perspektiv 

i genusforskning. 
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utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. uppl.) Stockholm: Liber.  

Burr, V. (2003). Social constructionism. 2 uppl. London: Taylor & Francis Group. 

Earles, J. (2017). Reading Gender: A Feminist, Queer Approach to Children's Literature and 

Children's Discursive Agency. Gender and Education, 29(3), 369–388. 

Hyltén-Cavallius, C. (2012). “Tjejigt” och “killigt” - om hur kön görs och förstås av yngre 

barn. RIG, 95(2), 65–77.  

Johnsson, B. (2001). Aktörer, strukturer och sociala konstruktioner. Statsvetenskaplig 

tidskrift, 104(2), 97–114. 

Jämställt. (2019). Normkritik och normkritisk pedagogik, vad är det? Hämtad 2019-05-11 

från https://jamstallt.se/material/forskola/  

Kim, S. J. (2016a). Expanding the Horizons for Critical Literacy in a Bilingual Preschool 

Classroom: Children's Responses in Discussions with Gender-Themed Picture Books. 

International Journal of Early Childhood, 48(3), 311–327.  

Kim, S. J. (2016b). Possibilities and challenges of early critical literacy practices: Bilingual 

preschoolers’ exploring multiple voices and gender roles. Journal of Early Childhood 

Research, 14(4), 370–388.  



 

 

 

 

Liza Mattsson, Examensarbete för förskollärare, 2019-06-29 37 

Kim, S. J. (2016c). “Pink is a Girl's Color”: A Case Study of Bilingual Kindergarteners' 

Discussions about Gender Roles. Critical Inquiry in Language Studies, 13(4), 237–260.  

Lenz, T. H., Bodén, L., & Ohrlander, K. (2011). En rosa pedagogik: 

Jämställdhetspedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber. 

Mayeza, E. (2018). ‘It’s not right for boys to play with dolls’: young children constructing 

and policing gender during ‘free play’ in a South African classroom. Discourse, 39(4), 590–

602.  

Nationalencyklopedin. (2018). Könsroll. Hämtad 2018-12-21, från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/k%C3%B6nsroll  

Nationella sekretariatet för genusforskning. (2016a). Om kön och genus. Hämtad 2018-05-24, 

från https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/  

Nationella sekretariatet för genusforskning. (2016b). En introduktion till genusvetenskapliga 

begrepp. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Nationella sekretariatet för genusforskning. (2016c). Norm/normkritik. Hämtad 2018-12-18, 

från https://www.genus.se/ord/normnormkritik/  

Norris, K., Lucas, L., & Prudhoe, C. (2011). Preparing Preservice Teachers to Use Critical 

Literacy in the Early Childhood Classroom. Multicultural Education, 19(2), 59–63.  

Skolverket. (2014). ”Critical literacy” synliggör maktrelationer och motiverar. Hämtad 

2018-11-20, från  https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-

utvarderingar/forskning/critical-literacy-synliggor-maktrelationer-och-motiverar  

Skolverket. (2016). Normer, normmedvetenhet och normkritik. Hämtad 2019-05-02 från 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/3-

skolansvardegrund/Grundskola/302_Framja_likabehandling/del_05/ 

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Hämtad från 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=4001 

 

 



 

 

 

 

Liza Mattsson, Examensarbete för förskollärare, 2019-06-29 38 

11. Bilagor 

HEJ ALLA VÅRDNADSHAVARE! 

Mitt namn är Liza Mattsson och jag läser förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. 

Just nu läser jag sista kursen av utbildningen och har precis påbörjat mitt examensarbete. I det 

kommer jag att skriva om barns normkritiska tänkande i boksamtal. Jag kommer att läsa två 

olika böcker tillsammans med barnen vid olika tillfällen. Därefter kommer vi att samtala om 

böckernas innehåll och budskap för att jag ska få syn på deras normkritiska tänkande kring 

genus. 

  

Medverkan i studien är frivillig vilket betyder att barnen närsomhelst kan avbryta sin 

medverkan om de önskar. Boksamtalen kommer att ljudinspelas för att jag sedan ska kunna 

transkribera och analysera dessa. Ljudinspelningarna kommer inte att lämna förskolans plats 

och när arbetet är klart raderas dessa. I examensarbetet ges barn och förskola fiktiva namn för 

att ingen obehörig ska kunna identifiera barnen eller förskolan. Ljudinspelningarna kommer 

endast användas i ett utbildningsändamål, dvs. att de kommer presenteras i mitt 

examensarbete och ingen annanstans. 

  

Om ditt/ert barn får lov att medverka i undersökningen var vänlig fyll i raderna nedan. 

Vill du/ni veta mer om undersökningen kontakta mig genom följande alternativ: 

Mejl: lizmat15@student.hh.se  

Telefon: 0728 - 51 23 67 

  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Med vänlig hälsning, 

Liza Mattsson 

  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

– –   

  

□   JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn medverkar i undersökningen 

□   NEJ, jag/vi vill inte att mitt/vårt barn medverkar i undersökningen 
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 Barnets namn  

___________________________________________________________________________ 

 

Målsmans namnteckning 

__________________________________________________________________________ 
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