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Abstrakt
Vi har i föreliggande studie undersökt hur tillgänglig barnlitteratur från 2010-talet,
framställde karaktärers genus. Samt hur förskolepedagoger, i Sverige, positionerade sig till
genus med barnlitteraturen som medel. Studien utmanade förskoleverksamhetens
positionering till genusarbetet och hur de använde barnlitteratur i sitt arbete med att
konstruera en vidgad syn hos barnen till genus och stereotypa könsroller.
I en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder genomfördes textanalyser av
barnlitteratur och intervjuer på två förskolor i en medelstor stad i Sverige. Resultaten visade
att förskolepedagoger var osäkra på hur de skulle använda barnlitteraturen för att vidga barns
positioneringar till genus. Osäkerheten ledde till att genusarbetet med barnlitteratur som
medel var något som föll bort i verksamheten.
I diskussionen framkom kopplingen mellan förskolepedagogernas könsblindhet och
det innehåll som barnlitteraturen förmedlade, vilket kan tolkas på flera olika sätt utifrån hur
djupgående analys av innehållet som görs. Resultat visade också att flickor var
underrepresenterade i barnlitteratur, däremot hade flickor samtidigt ett större utrymme att ha
en vidgad könsroll - vilket skapade större förutsättningar för flickor än för pojkar.
Utan en planerad strategi för verksamhetens arbete med barnlitteratur, ur ett
genusperspektiv, leder det till att förskolans verksamhet reproducerar de könsroller som de
ska motverka enligt läroplanen. Utan denna strategi är det risk att förskolepedagoger drabbas
av könsblindhet, vilket ytterligare kan försvåra arbetet med barnlitteraturen som medel i
verksamhetens genusarbete.

Keywords: Barnlitteratur, Bokval, Genus, Könsblindhet, Textanalys av barnlitteratur
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Förord
Vi vill rikta ett speciellt tack till våra handledare Jeanette Sjöberg och Carina Stenberg som
har väglett oss i hela processen runt vårt examensarbete. Vi vill även tacka förskolorna som
ställde upp och gjorde denna studie möjlig, för ett gott samarbete och uppvisat engagemang.
Speciellt tack riktas till de förskolepedagoger som ställde upp på våra intervjuer. Även våra
kamrater i vår handledningsgrupp tackas för givande respons och med uppmuntrande ord när
det varit kämpigt med skrivprocessen. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete,
uppmuntran och roliga stunder under hela skrivprocessen.

Arbetsfördelning
Under hela arbetsgången har vi fördelat arbetet jämt mellan oss. Det som skrivits av en har
diskuterats av oss båda vid samma eller ett senare tillfälle, så att vi hela tiden har haft
helheten klar för oss. Reflektioner och öppna diskussioner runt arbetet har nästan dagligen
varit en del av vår skrivprocess och gett oss båda mycket ny erfarenhet. De reflektioner och
diskussioner kring textmaterial vi har haft under arbetsgången har producerat ett så bra arbete
som vi anser oss kunna producera och med ett innehåll som vi hoppas att
förskollärarstudenter och pedagoger ska ha nytta av.

Halmstad den 7 januari 2016

Erika Wallin och Tobias Linde
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1. Inledning
I svenska förskolor är användandet av barnlitteratur en stor del av verksamheten.
Barnlitteratur används både som ett verktyg i språkutvecklande syfte och i vardagssituationer
för att till exempel samla barnen, njuta av en lugn stund - det finns många
användningsområden (Simonsson, 2004). Barnlitteraturen är en inkörsport för att konstruera
en bra värdegrund och positionering till genus hos förskolebarnen, för barnlitteratur ger stora
möjligheter att arbeta med dessa normer (Mantzicopoulos & Patrick, 2011; Hawkins, 2014;
Reutzel & Gali, 1998; Trepanier-Street & Romatowski, 1999). Samtidigt så visar den
forskning som Simonsson (2004) utfört att högläsningen i hemmen minskar, vilket på
samhällsnivå får flera följder för barnen. Dels hävdar Simonsson att yngre barn som sällan får
barnlitteratur läst för sig i hemmet har det svårare att lyckas i skolan och tappar snabbare
intresset för de texter de hör eller läser själva. Samt om läsningen minskar i hemmen påverkar
det förskolepedagoger i förskolorna, då deras roll som högläsare av barnlitteratur blir så
mycket viktigare. Risken är att om vi tappar läsintresset hos barnen i hemmen, förlorar vi
förutsättningarna att skapa en vidgad bild av barnens omvärld och detta medför i sin tur att vi
får begränsningar i förskolorna på hur vi kan använda barnlitteratur som medel till att arbeta
med barns positionering gentemot exempelvis genus.
Barnlitteratur är ett forum där barn matas med könsstereotypa roller (Kortenhaus &
Demarest, 1993; Tepper & Wright Cassidy, 1999; Roberts & Hill, 2003). I tidigare studier
och forskningsresultat har tidigare forskning kommit fram till att, trots att verksamheten har
varit präglat av genusarbete av olika former och trots att barnlitteratur används kontinuerligt i
verksamheten - har barnlitteraturen förbisetts, ur ett genusperspektiv, och därmed fortsatt att
reproducera könsstereotypa normer (Taber & Woloshyn, 2011; Evans & Davies, 2000; Smith,
2014; Adams, Walker & O'Connell, 2011; DeWitt, Cready & Seward, 2013; Jackson, 2007;
Crabb & Bielawski, 1994). Forskning har visat att barns konstruerade positioneringar i
barnlitteratur (alltså hur karaktärerna i barnlitteraturen framställs) kan påverka barn antingen
negativt eller positivt beroende på om de är könsstereotypa eller inte (Trepanier-Street &
Romatowski, 1999; Hamilton, Anderson, Broaddus & Young, 2006; Evans & Davies, 2000;
Bienvenue Bray, 2015; Kortenhaus & Demarest, 1993; Karniol, Reichman & Fund, 2000).
Trepanier-Street & Romatowski (1999) menar att då förskolepedagoger är osäkra på
hur de ska använda sig av barnlitteratur, ur ett genusperspektiv, har barnens positioneringar
till könsstereotypa normer och roller inte utmanats. Detta är någonting som går emot
förskolans läroplan som förespråkar att:
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“Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller samt att flickor och pojkar
ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan
begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (s.5 Skolverket, 2010).

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver jämställdhet som en del i skolväsendets värdegrund.
Jämställdhet i skollagen (SFS 2010:800) innefattar arbetet med genus och de uppfattningar om
manligt och kvinnligt som tas upp i skollagen, samt de förväntningar på flickor och pojkar som
medföljer dessa uppfattningar. Den tar även upp att barn i skolväsendet inte ska begränsas utifrån
könsspecifika krav och förväntningar. Detta tar läroplanerna till förskola (Skolverket, 2010) och
grundskolan (Skolverket, 2011) upp i sina snarlika formuleringar om vad skolväsendet ska arbeta
efter i sitt arbete med att utmana de gällande könsnormerna. Detta innebär att lärare inom
skolväsendet måste ha en kunskap om jämställdhet och inte bara en vardagsförståelse. Utan denna
kunskap motverkas skolväsendets jämställdhetsmål, då det fokuseras för mycket på kön och att
genus inte sätts in i ett större sammanhang (Hedlin, 2010).
Utan möjligheter att utmana de stereotypa könsrollerna som förekommer i
barnlitteratur, innebär det sämre förutsättningar för barn att konstruera en vidgad
positionering till genus. Även om barnlitteratur har förändrats i takt med hur samhället
förändrats, visar resultaten inte på några större förändringar under lång tid (Marshall, 2004;
Smith, 2014; DeWitt, Cready & Seward, 2013; Ringrose, 2007; Parsons, 2004; Diekman &
Murnen, 2004; Crisp & Hiller, 2011). Resultaten har visat att kvinnors positioneringar i
barnlitteratur har konstruerats annorlunda i takt med samhällets positioneringar på så vis att
kvinnors förutsättningar har vidgats en del - samtidigt har mäns positioneringar och makt varit
den samma.
Detta innebär att många stereotypa könsroller fortfarande förmedlas till barnen genom
barnlitteraturen. Dessa könsstereotypa könsroller kan i sin tur begränsa barns syn på sina egna
förutsättningar och möjligheter samt att de kan hindra barn från att göra saker som inte ryms
inom ramen för “sin” könsroll. Traditionella sagor framställer kvinnor som svaga,
undergivna, beroende och uppoffrande medan män framställt som mäktiga, aktiva och
dominanta (Parsons, 2004). I barnlitteratur är män vanligtvis framställda som kompetenta och
prestationsorienterade samtidigt som bilden av kvinnan är att de är begränsade i vad de gör
och mindre kompetenta i sin förmåga att åstadkomma saker. Kvinnliga karaktärer är
involverade i färre aktiviteter och är tilldelade få av de karaktärsdrag eller mål som stämmer
överens med prestige i vårt samhälle, även om sådana mål och aktiviteter är sådana som
kvinnor i affärsvärlden och arbetslivet vardagligt sysslar med (Kortenhaus & Demarest,
1993). I Evans & Davies (2000) studie där de analyserade och jämförde 182 karaktärer i 83
sagor med avsikten att jämföra deras personlighetsdrag visade resultatet att män överlag
beskrevs som mer aggressiva, debattlystna och tävlingsinriktade än kvinnor. De var även
beskrivna som mindre kärleksfulla, emotionella, uttrycksfulla, passiva och ödmjuka än
kvinnor.
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Även om Simonsson (2004) hävdar att användandet av barnlitteratur i förskolan är
vanligt förekommande i verksamheten, framkommer det i hennes forskning att förskolan är
mindre benägen att använda barnlitteratur i arbetet med värdegrunden, speciellt ur ett
genusperspektiv. Att använda barnlitteratur som medel till att nå könsstereotypa normer och
roller är mindre prioriterat än andra ämnen. Utifrån detta ville vi undersöka hur
förskolepedagoger positionerade sig till att använda barnlitteraturen som ett medel för att
arbeta med könsstereotypa normer, samt hur den positioneringen överensstämmer med den
positionering som tillgänglig barnlitteratur (från 2010-talet) förmedlar.

2. Syfte & Frågeställningar
Syfte:
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskolepedagoger, i Sverige, positionerar
sig gentemot genus med barnlitteraturen som medel. Vi vill även lyfta hur karaktärer i ett
urval av dagens tillgängliga barnlitteratur framställs för att kunna föra en diskussion kring hur
pedagogernas positioneringar kring barnlitteraturen ur ett genusperspektiv kan skapa eller
begränsa förutsättningar för barn.

Frågeställningar:
Hur framställs karaktärers genus i tillgänglig barnlitteratur från 2010-talet?
Hur positionerar sig förskolepedagoger, i Sverige, till barnlitteratur, ur ett genusperspektiv?

3. Tidigare forskning
I följande avsnitt presenterar vi forskning som vi anser är relevant för vår studie. Forskningen
delas in under de tre rubrikerna: Kvinnor och pappor är underrepresenterade i barnlitteratur,
Barnlitteratur innehåller könsstereotypa roller och reproducerar könsstereotypa normer och
Bokurvalets påverkan på barns positionering till genus.
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3.1 Kvinnor och pappor är underrepresenterade i barnlitteratur
Huvudrollsinnehavare i barnlitteratur är vanligtvis män. Kvinnor är alltså underrepresenterade
(Hamilton, Anderson, Broaddus & Young, 2006; Crips & Hiller, 2011; Gooden & Gooden, 2001;
Taber & Woloshyn, 2011; Adams, Walker & O'Connell, 2011). Samtidigt som
huvudrollsinnehavarna vanligtvis är män talar forskningen om en kategori av män som är
oroväckande frånvarande i barnlitteratur – nämligen pappor (Anderson & Hamilton, 2005;
DeWitt, Cready & Seward, 2013). Även forskning lyfter vikten av att barn har samkönade
karaktärer i barnlitteratur att se upp till (Ochman, 1996).
Vi hävdar att detta får konsekvenser för barnens förutsättningar att relatera till
barnlitteraturen, då de kvinnliga huvudrollsinnehavarna är underrepresenterade. Utan en jämställd
fördelning av manliga och kvinnliga huvudkaraktärer riskerar barnen konstruera en bild av genus
som reproducerar könsstereotypa könsnormer och fördelningen av dessa könsnormer. Vi anser att
det är viktigt att det förekommer kvinnliga huvudkaraktärer i barnlitteratur i större utsträckning, på
samma vis är det viktigt att även papparollen förekommer i barnlitteraturen. Förebilder med
samma kön som läsaren kan ge en positiv effekt för barns självkänsla - därför är det viktigt för
både flickor och pojkar att ha lika mycket tillgång till starka karaktärer med samma kön i
barnlitteratur (Ochman, 1996).

3.2 Barnlitteratur innehåller könsstereotypa roller och reproducerar
könsstereotypa normer
Roberts & Hill (2003) hävdar att redan vid tre år ålder kan barn skilja på en pojke och en flicka,
men har ännu inte skapat sig en bild av vad genus innebär. Roberts & Hill (2003) beskriver också
att barnlitteratur är en källa till att förmedla kunskap om vårt samhälles kulturnormer, en sådan
kulturnorm är genus och stereotypa könsnormer. Det är genom barnlitteratur som barn får uppleva
och konstruera sin världsbild om många olika saker, bland annat om könsroller och genus.
Trots detta skriver Roberts & Hill (2003) att det fortfarande är könsstereotypa könsroller
som förmedlas till barnen genom modern barnlitteratur, som till exempel att manliga karaktärer
porträtteras som mindre känsliga och har mer makt, samt att kvinnliga karaktärer är omsorgsfulla
och mer passiva. Mantzicopoulos & Patrick (2011) hävdar att barnlitteratur är ett medel, för att
konstruera förutsättningar hos barnen att förstå vad könsstereotypa normer och genus innebär.
Detta instämmer även Hawkins (2014), Reutzel & Gali (1998) och Trepanier-Street &
Romatowski (1999) med i sin forskning. De skriver även att boksamtalet och bokstunden är
betydande delar i förskolans arbete med värdegrunden. Bokstunden är ett bra tillfälle då
förskolepedagoger kan diskutera skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga karaktärer
och deras roller i barnlitteraturen.
Skillnaden mellan manliga och kvinnliga karaktärer i barnlitteratur är dock stor.
Forskningen visar på att de manliga och kvinnliga karaktärerna har könsstereotypa roller i
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barnlitteraturen, vilket ofta innebär att de har motsatta egenskaper och sysselsättningar, till
exempel är stereotypa manliga egenskaper att vara tuff och stark och ha ett fysiskt påfrestande
jobb som exempelvis mekaniker, medan stereotypa kvinnliga egenskaper är ödmjukhet och
omvårdande och med ett yrke som är omvårdande exempelvis hemmafru (Hamilton, Anderson,
Broaddus & Young, 2006; Crips & Hiller, 2011; Gooden & Gooden, 2001; Taber & Woloshyn,
2011). Barns konstruerade positioneringar i barnlitteratur kan påverka barn negativt eller positivt
beroende på om de är könsstereotypa eller inte (Trepanier-Street & Romantowski, 1999;
Hamilton, Anderson, Broaddus & Young, 2006; Evans & Davies, 2000; Bienvenue Bray, 2015;
Kortenhaus & Demarest, 1993; Karniol, Reichman & Fund, 2000).
Trots att forskning lyfter fram att det är möjligt att påverka barns positioneringar i
förhållande till genus samt att det skulle ge barn fler förutsättningar (Trepanier-Street &
Romatowski, 1999; Bienvenue Bray, 2015; Hamilton, Anderson, Broaddus & Young, 2006)
används barnlitteratur framförallt för att upprätthålla stereotypa könsrollsmönster (Marshall, 2004;
Parsons, 2004; Crisp & Hiller, 2011; Taber & Woloshyn, 2011; Evans & Davies, 2000; Smith,
2014; Adams, Walker & O'Connell, 2011; DeWitt, Cready, Seward, 2013; Jackson, 2007; Crabb
& Bielawski, 1994; Diekman & Murnen, 2004; Kortenhaus & Demarest, 1993; Tepper & Wright
Cassidy, 1999).
Könsstereotypa positioneringar i barnlitteratur utesluter förutsättningar för barn och kan
framförallt påverka flickors självförtroende negativt eftersom kvinnor är underrepresenterade i
barnlitteratur. Barnlitteratur ger heller ingen möjlighet för pojkar att vara annat än pojkar med
könsstereotypa mönster eftersom det ges större utrymme för flickor att utmana sina stereotypa
mönster, men samma möjlighet ges inte för pojkar (Kortenhaus & Demarest, 1993; Karniol,
Reichman & Fund, 2000).

3.3 Bokurvalets påverkan på barns positionering till genus
Reutzel & Gali (1998) och Chapman, Filipenko, McTavish & Shapiro (2007) belyser i sin studie
det breda urvalet av olika böcker som finns inom förskolan idag och de förutsättningar det ger
förskolepedagoger att erbjuda barn litteratur som utmanar de stereotypa könsnormerna. Då urvalet
av barnlitteratur på förskolorna ökar, leder detta till ett ökat inflytande hos barnen. Dock hävdar
Reutzel & Gali (1998), Dutro (2002) och Chapman, Filipenko, McTavish & Shapiro (2007) att
även om urvalet av böcker ökar, så väljer barn ofta böcker under påverkan av samhällets
stereotypa könsnormer. Zeece (1999) förespråkar i sin studie hur förskolepedagoger kan använda
barnlitteratur till att introducera lärande kring normer, värden och åsikter.
Genom barnlitteratur och deras könsnormer kan vi ge barnen förutsättningar att tänka
kritisk kring de könsstereotypa normerna som finns i mycket barnlitteratur, speciellt i den
litteratur som har populärkulturella inslag. McNair (2011) hävdar i sin studie att de pojkar som
hon studerade, ”skrämdes” bort från ”flick-böckerna” inte så mycket utifrån bokens omslag eller
innehåll, utan hur de skulle uppfattas av gruppen om de valde en sådan bok. Studiernas resultat
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visar att det är viktigt att inte välja böcker utifrån barnens kön, utan individualisera valet av
böcker. Det är även viktigt att förskolepedagoger visar barn och vårdnadshavare till bokval som
utmanar de gällande könsnormerna i samhället (Roberts & Hill, 2003). Roberts & Hill hävdar att
läsning av böcker och diskussioner kring vad som läses, är en väg till ökad förståelse hos barnen
för deras omvärld och även de sociala beteenden och könsroller som finns i samhället. Det är
utifrån denna introduktion av könsroller som barnlitteraturen konstruerar, som förskolepedagoger
sedan kan arbeta vidare med exempelvis barns positionering till genus.
Sammanfattningsvis skapar samhällets ramar förutsättningar för hur förskolebarn väljer
barnlitteratur och hur barnlitteratur som är mer könsneutral kan skapa förutsättningar för barnen
att konstruera en mer vidgad positionering till genus och könsroller. Samtidigt kan de
könsstereotypa normer och ramar som samhället har, begränsa dessa förutsättningar.

4. Teori
4.1 Genusteoretiska begrepp
Vi tar teoretisk utgångspunkt i ett genusperspektiv som inkluderar ett antal genusteoretiska
begrepp vilka förklaras i följande avsnitt.

Genus:
I vår studie utgår vi ifrån att genus är socialt konstruerat. Genus ses som det “sociala könet”, eller
som vi kallar det - för manligt och kvinnligt (Eidevald, 2009). Hirdman (1988) uttrycker att genus
kan förstås som föränderliga tankefigurer, män och kvinnor, där den biologiska skillnaden alltid
utnyttjas. Dessa “tankefigurer” ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker som
sedan i sin tur kan påverka det som ses som biologiskt hos en människa. Det vill säga de saker
som vi ser som manliga och kvinnliga, till exempel karaktärsdrag som anses tillhöra en kvinnas
eller en mans biologiska kön - egentligen är föreställningar som går att förändra. Samtidigt
förändras föreställningarna om vad de “biologiska egenskaperna innebär”. Föreställningar om
kvinnligt och manligt påverkar hur vi beter oss mot varandra, vilka förväntningar vi har på
varandra och vilka konsekvenser dessa förväntningar får. Vi utgår ifrån att genus är det som ger
sociala konsekvenser, inte könet i sig (Eidevald, 2009).

Kön och Könsroller
Eidevald (2009) och Thurén (2003) menar att kön relaterar till det biologiskt givna i motsats till
det konstruerade (jämförelsevist med genus). Däremot används ofta kön i allt för många fall som
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en synonym för genus vilket gör frågan kring kön och genus mer komplicerad och lättare att
blanda ihop (Thurén, 2003).
Begreppet könsroller innebär att förvänta sig att barn eller vuxna ska bete sig på ett
specifikt sätt utifrån kön och inte individ. Ordet kön i könsrollsteorin är förknippat med en social
roll eller värdering som människor mer eller mindre medvetet lever med. Könsroller är också
något som vi mer eller mindre frivilligt tvingas in i redan från födseln. I förskolans verksamhet
leder detta ibland till att förskolepedagoger förväntar sig vissa behov och brister hos flickor
respektive pojkar och inte ser till individen. Utifrån begreppet könsroller anser vi att vår studie
lyfter förutsättningarna att använda barnlitteraturen till att utmana dessa stereotypa könsroller
(Nordberg, 2005; Regeringen, 2006)

Könsstereotyp/Könsneutral:
Att vara könsstereotyp innebär enligt Hirdman (1988) att till exempel en könsroll bekräftar de
mönster som är förväntade av dem, efter vad som är manligt eller kvinnligt. Till exempel att män
ska vara tuffa och starka och att kvinnor porträtteras i vissa sammanhang som rädda och veka.
Att vara könsneutral innebär att könsstereotypa mönster bryts och utmanas. Könsneutralitet
förknippas inte med en specifik könsroll utan används individuellt utan anspråk på kön.

Könsblindhet:
Enligt Olofsson (2007) innebär könsblindhet att man inte ser de könsmönster som förekommer,
utan bara undantagen från dessa mönster. Dessa könsmönster är djupt rotade i vår personlighet
och är nästan osynliga för oss. Att flickor till exempel är lugna och lämnar plats åt pojkar är något
som vi inte ser, utan reagerar först när flickorna exempelvis är utagerande och högljudda. Vi
uppfattar dessa undantag från könsmönstret och upphöjer dem till en regel, trots att de endast är
undantag. De flesta individer anser att undantag är intressanta och diskuterar dem gärna, men
samtidigt saknas insikten att det är undantagen vi talar om och inte könsmönstren (Olofsson,
2007).

Reproducera:
Hirdman (1988) talar om att reproducera genus könsroller och könstereotypa mönster på så vis att
dessa könsroller och mönster “återskapas” och tillämpas hos oss människor genom tre olika
processer. Dessa processer är; kulturell överlagring, social integration samt socialisering.
● Kulturell överlagring är den reproduceringsprocess där de kulturella övergripande
normerna bestäms och ryms.
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● Social integration är den reproduceringsprocess där normerna från den kulturella
överlagringen når våra institutioner och vår arbetsfördelning, till exempel. Alltså hur vi
tillämpar dessa normer på en samhällsnivå, i arbetslivet och så vidare.
● Socialisering är den reproduceringsprocess som når individen direkt. Då vi som vuxna lär
och överför dessa normer till våra barn och varandra.
I vår studie reflekterar vi över hur dessa normer kan reproduceras mellan barn och pedagoger,
alltså hur könsstereotypa normer kan överföras och återskapas i mötet mellan barn och
pedagoger. Vi lyfter även hur barnlitteratur kan reproducera dessa normer.

Positionering:
Positioneringsteorin utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där man utgår från att
sociala företeelser sker i sociala interaktioner mellan människor. Positioneringsteorin utgår från
hur människor positionerar sig själva och andra genom kommunikation. Positioneringarna uppstår
genom hur vi kommunicerar med andra människor i sociala interaktioner enligt Harré och van
Langenhove (1999). I teorin ses position och positioneringar som en aktiv process, där individer
inkluderas och exkluderas via de positioneringar de tar, tilldelas eller tillåts ta av kontexten de
befinner sig i. Utifrån dessa positioneringar får sedan varje individ speciella funktioner eller
handlingsmönster som de är mer eller mindre medvetna om (Harré & van Langenhove, 1999).
Positionering är en diskursiv process där fokus ligger på handlingarna hos individer och
vad dessa handlingar kommunicerar och det är vid handlingstillfället som dessa diskursiva
positioner konstrueras. Diskurser är de sammanhang som styr våra uppfattningar om vad som är
rätt eller fel eller vilka normer vi förväntas rätta oss efter. Det är normerna som bestämmer vad
som är accepterat eller icke accepterat att säga eller att göra i den rådande diskursen (Harré & van
Langenhove, 1999).

5. Vetenskapliga utgångspunkter
5.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv
Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt inspireras av det socialkonstruktionistiska
perspektivet. Burr (2003) hävdar att vi konstruerar kunskap om verkligheten genom språket och
att vi skapar förståelse genom social interaktion med andra människor. Burr anser även att all
kunskap är konstruerad beroende på hur man ser på den utifrån olika perspektiv och
underliggande intresse. Kunskap enligt Burr är inte något man har eller inte har utan något vi
skapar tillsammans i sociala interaktioner och språket är även en förutsättning för våra tankar
(Burr, 2003).
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Då vi undersöker innehållet i tillgänglig barnlitteratur, ur ett genusperspektiv och
förskolepedagogers positioneringar i förhållande till genus i den svenska förskolans verksamhet,
anser vi att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är relevant för vår studie eftersom
genuskonstruktioner och positioneringar, i allra högsta grad, konstrueras genom social interaktion
samtidigt som språket har en stor del i hur genus konstrueras och positioneras (Burr, 2003).

6. Metod & Forskningsdesign
För att kunna besvara forskningsfrågan: Hur framställs karaktärers genus i tillgänglig
barnlitteratur från 2010-talet? Valde vi att använda oss dels av en kvalitativ textanalys som
metod samtidigt som vi valde att komplettera denna undersökning med en kvantitativ
litteraturundersökning. Den kvalitativa textanalysen utgick ifrån genus som specifikt fokus.
Den kvantitativa litteraturundersökningen undersökte vilka kön huvudkaraktärerna hade i
barnlitteraturen.
För att undersöka forskningsfrågan: Hur positionerar sig förskolepedagoger, i
Sverige, till barnlitteratur, ur ett genusperspektiv? Valde vi att använda oss av kvalitativ
forskningsmetod, då vi ville undersöka förskolepedagogers positionering till genus genom att
utföra en semistrukturerad intervju. Vi intervjuade förskolepedagoger på två olika förskolor,
vi valde att genomföra våra intervjuer med förskolepedagoger som arbetade eller hade arbetat
med de barn som är tre år eller äldre. Detta urval av förskolepedagoger gjorde vi då Roberts
& Hill (2003) fastställde att det är från tre års ålder som de flesta barn delar in människor i
olika genus, det är därför mindre relevant för vår studie, att intervjua de förskolepedagoger
som arbetade med de yngre barnen (vilket i vår studie innebär barn mellan 1-3 års ålder), då
de barnen oftast ännu inte delat in människor i genusfack.
Det material vi samlade in reducerade vi sedan till att innehålla tre huvudrubriker.
Dessa huvudrubriker kom vi fram till genom att först läsa igenom det transkriberade
materialet ett flertal gånger för att hitta mönster. Sedan färgmarkerade vi i materialet vilka
stycken som pratade om vår forskningsfråga på något sätt och kategoriserade dessa i mindre
grupperingar. Dessa grupperingar samlade vi efter ytterligare genomläsning under
underrubriker och samlade materialet i stycken i ett sammanslaget dokument med allt
insamlat material. Utifrån underrubrikerna kunde vi sedan urskilja huvudteman som fick var
sin egen huvudrubrik som sammanfattade det insamlade materialet som låg under den
huvudrubriken (Bryman, 2011; Elo & Kyngäs, 2007). Utifrån våra huvudrubriker analyserade
vi sedan innehållet i empirin och arbetade med det vi upptäckte där, i relation till vår tidigare
forskning, för att undersöka vår forskningsfråga.
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6.1 Kvantitativ litteraturundersökning
6.1.1 Urval för kvantitativ litteraturundersökning

Vi valde att använda oss av ett urval som innefattade 100 böcker. Dessa böcker är utvalda ur
tillgänglig barnlitteratur från 2010-talet. Med tillgänglig litteratur menar vi den barnlitteratur
som finns på förskolor och bibliotek.
Urvalet av dessa barnböcker gjordes på ett bibliotek. Detta bibliotek var, enligt våra
erfarenheter, bibliotek dit förskolor i kommunen gick regelbundet för att låna böcker.
På biblioteket hade de barnlitteraturen sorterad efter författarnas efternamn. Vi valde
medvetet ut de barnböcker som först kom upp, från 2010-talet. Vi valde detta
tillvägagångssätt eftersom vi inte ville att vårt tyckande angående titel, omslag eller liknande
skulle påverka urvalet av barnlitteraturen, vilket i sin tur skulle kunna ge ett missvisande
resultat. Dessa 100 böcker har blivit undersökta genom att vi har tagit reda på vilka kön
huvudkaraktärerna hade i böckerna. Könsneutrala huvudkaraktärer inräknade.
Anledningen till att vi valde att undersöka barnlitteratur från just 2010-talet är att
tidigare forskning (Marshall, 2004; Smith, 2014; DeWitt, Cready & Seward, 2013; Ringrose,
2007; Diekman & Murnen, 2004) pekar på att barnlitteratur förändras i takt med hur
samhället förändrats. Dessutom är den tidigare forskningen baserad på undersökningar av
äldre barnlitteratur (mellan åren tidigt 1900tal -2000).
Vi använde oss av ett protokoll vi utformade själva för att samla in materialet och
sedan sammanställde vi resultaten av litteraturundersökningarna (se bilaga 2 & 3).

6.2 Kvalitativ textanalys
Eftersom vi, i vår studie, har valt att undersöka hur karaktärer framställs i tillgänglig
barnlitteratur från 2010-talet har vi valt att använda oss av en kvalitativ textanalys. I första
hand studerade vi inte texterna för att förstå texten som sådan utan för att förstå texten ur ett
specifikt sammanhang (Boréus, 2011). Vi ville förstå texten ur ett genusperspektiv.
I vår kvalitativa textanalys utgick vi från Boréus (2011) så kallade forskningssteg i
forskningsprocess för textanalys. Detta innebar att vi först formulerade ett problem till
intresse, existerande forskning och teoretisk litteratur och sedan formulerade vi
forskningsfrågor. Sedan reflekterade och diskuterade vi vilka analysfrågor vi ville ha, som
bäst kunde ge oss svar på vår forskningsfråga. Efter det diskuterade och reflekterade vi med
vilka tekniker som vi skulle kunna besvara analysfrågorna.
Efter mycket reflektion och omprövningar kom vi fram till att de analysfrågor som
bäst kunde ge oss svar på vår forskningsfråga var:
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1. Vad påstås uttryckligen i texten?
(Till exempel att karaktärerna är tuffa, snälla med mera)
2. Vad underförstås?
(Till exempel Vad kan man läsa “mellan raderna”)
3. Vilka kategorier av människor/karaktärer omtalas i texten?
(Till exempel: Barn, föräldrar, djur)
3a. Hur framställs de?
(Vad gör de för handlingar som visar på olika karaktärsdrag till exempel)

Dessa textanalysfrågor var beskrivna som frågor som passade de flesta textgenres som
nämnde människor (Boréus, 2011). Eftersom vår ena forskningsfråga berörde hur karaktärer
framställdes i barnlitteratur så ansåg vi att dessa frågor passade för vår kvalitativa textanalys.
Vi har genom våra kvalitativa textanalyser samlat in datamaterial från åtta barnböcker.
Vi har valt att reducera och kategorisera vår insamlade data efter det som är mest relevant för
forskningsfrågan: Hur framställs karaktärers genus i tillgängliga barnböcker från 2010talet?

6.2.1 Urval för kvalitativ textanalys

Urvalet till den kvalitativa textanalysen bestod av åtta böcker. Dessa böcker var ett urval från
de 100 som var urvalet till vår kvantitativa litteraturundersökning. Detta urval av två böcker
ur varje ”könskategori” gjordes slumpmässigt ur de böcker som föll under varje sådan
kategori.
Vi reflekterade över att det vore intressant, eftersom vår kvantitativa
litteraturundersökning undersökte könsfördelningen på huvudkaraktärerna i böckerna, att
undersöka två böcker från varje “könskategori”. Syftet till detta var för att kunna jämföra
karaktärerna med varandra beroende på kön för att sedan kunna reflektera kring skillnader
och likheter, ur ett genusperspektiv. Vi valde att analysera två böcker från varje könskategori
(inklusive könsneutral) samt två böcker med fler huvudkaraktärer än en. Att analysera böcker
med fler huvudkaraktärer än en valde vi för att kunna jämföra skillnader och likheter mellan
de karaktärerna samt mellan de andra böckerna med bara en huvudkaraktär.

6.3 Intervju
Eftersom vi var intresserade av att undersöka förskolepedagogers positionering till barnlitteratur,
ur ett genusperspektiv, ville vi använda oss av intervju som undersökningsmetod, en intervju gav
oss möjlighet att genom det språkliga mötet uppfatta olika nyanser och detaljer som mer sällan
framkommer i en enkätundersökning eller vid en observation (Bjørndal, 2005). Vi valde att arbeta
utifrån en semistrukturerad intervju, eftersom vi i förväg skapat specifika frågor och teman som vi
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ville ha svar på, men vi var även öppna för mer utvecklande svar och följdfrågor. Utförandet av en
intervju ger stora möjligheter att få fram positioneringar hos den som intervjuas, men å andra
sidan tar Bryman (2011) upp att socialkonstruktionistiskt orienterad forskning kan påverka dessa
positioneringar utifrån den kontext som den sociala interaktionen genomförs i.
Utifrån våra intervjufrågor (se Bilaga 1) som utgick från två olika delar, dels hur
förskolepedagoger väljer och läser barnlitteratur samt hur förskolepedagoger arbetar med
barnlitteraturen i sitt genusarbete, valde vi att intervjua förskolepedagogerna vid två olika
tillfällen och dela upp intervjun i de olika delområdena. Vi genomförde intervjun på två tillfällen
då vi ville ha möjlighet att anpassa frågor och följdfrågor på andra delintervjun utifrån de svar
förskolepedagogerna gett oss i den första delintervjun. Genom att anpassa intervjutillfälle två efter
svaren på första delintervjun ansåg vi att vi kunde få en mer fullständig uppfattning om hur
förskolepedagogerna arbetade med barnlitteratur i deras verksamhet, sett ur ett genusperspektiv.
Vi utgick ifrån att om vi genomförde hela intervjun vid samma tillfälle kunde
förskolepedagogerna färgas av sina tidigare svar och därmed ge svar på den del vi valt att kalla
delintervju 2, som passade deras tidigare svar i den del som vi valde att kalla delintervju 1. Denna
påverkan av svar ville vi begränsa, därför valde vi att genomföra intervjun på två separata tillfällen
och därmed ansåg vi att denna påverkan av tidigare svar kunde minskas, då förskolepedagogerna
inte borde styras lika mycket av tidigare givna svar på intervjufrågorna i delintervju 1. Att vi
intervjuare kan påverka informanter tar Bjørndal (2005) upp som en risk i intervjusituationer.
Även om intervjun delades upp på två tillfällen genomfördes den med samma förskolepedagoger
vid båda tillfällena.
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv anser vi att även om förskolepedagogerna
begränsades av ett visst ämne i vår studie vid varje intervjutillfälle, så reflekterar vi över att
förskolepedagogerna kunde vara tydligare i sina svar om de inte styrdes av tidigare
svarsformuleringar. Genom att vi arbetade utifrån en semikonstruerad intervjumetod, så fick
informanterna ge uttömmande svar och samtidigt bibehöll vi fortfarande en kontext där
förskolepedagogerna kunde konstruera sitt perspektiv på hur barnlitteraturen används i deras
genusarbete, samt hur de anser att de positionerade barnen gentemot genus och de könsstereotypa
könsnormerna.

6.3.1 Urval för semistrukturerad intervju

Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval, när vi utförde de kvalitativa intervjuerna på
förskolor som vi hade personlig kännedom om (Bryman, 2011). Fördelen med detta var att
diskussionen hade förutsättningar att bli mer inriktad på frågorna och att det gav oss en
undersökningsmiljö där vi kunde föra en diskussion med förskolepedagogerna på förskolorna om
våra intervjutillfällen och hur de skulle genomföras. Vi motiverade vår urvalsmetod utifrån att
bekvämlighetsurval var en passande urvalsmetod för vår studie, då vi valde att dela upp vår
intervju i två olika delintervjuer och därmed behövde få möjlighet att intervjua
förskolepedagogerna en andra gång, vid ett senare tillfälle. Vi ville även öka chansen till att vi fick
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komma och intervjua på de förskolor vi kontaktade och genom ett bekvämlighetsurval ansåg vi att
denna chans ökade. Å andra sidan kan ett bekvämlighetsurval inte generaliseras, då det urval vi
utgått ifrån gav oss ett skevt urval. Skevt urval innebär att de svar vi fick på vår intervju inte
kunde anses vara representativa för yrkesgruppen i fråga (Bryman, 2011). Utifrån detta kunde vi
utgå från att det skeva urvalet är en felmarginal i vår studie, men då studien är begränsad i
omfattning är det en felmarginal vi fick arbeta utifrån i vår studie. Även om vi inte kunde
generalisera resultatet av våra intervjuer, men det gav oss ändå en uppfattning om hur
förskolepedagogerna arbetade med barnlitteraturen, sett ur ett genusperspektiv, som vi kunde
jämföra med tidigare forskning.

6.3.2 Presentation av förskolepedagogerna och förskolorna i studien

Vi har intervjuat fyra kvinnliga pedagoger på två olika förskolor i en medelstor stad i södra
Sverige. Vid varje intervjutillfälle har vi presenterat oss för barngruppen och andra
förskolepedagoger om de varit närvarande. Efter presentationen gick den förskolepedagog
som skulle intervjuas in i ett angränsande rum tillsammans med oss och där genomfördes
intervjun. Det förekom ibland att intervjuerna avbröts på grund av yrkesrelaterade frågor till
den förskolepedagog som intervjuades. Vid varje intervjutillfälle svarade informanten på alla
de etiska ställningstagandena och gav sitt bifall till ljudupptagningen. Förskolorna som
medverkade i studien var, förskolan Berget som är förlagd i centrum och förskolan Dalen som
är placerad en bit utanför samhället. Båda dessa förskolors namn är fingerade och
förskolepedagogerna benämns som förskolepedagog 1-4 i vår resultatdel.
Förskolan Berget är en fristående förskola med annan pedagogisk inriktning och
förskolan drivs som ett föräldrakooperativ. På Berget jobbar förskolepedagog 1 som är 43 år
och utbildad förskollärare med 20 års yrkeserfarenhet. Förskolepedagog 2 som också jobbar
på Berget är 46 år och utbildad förskollärare med 25 års yrkeserfarenhet. Båda
förskolepedagogerna jobbar i nuläget på samma avdelning med barn i åldrarna tre till fem år.
Förskolan Dalen är en kommunal förskola utan speciell pedagogisk inriktning. På
Dalen jobbar förskolepedagog 3 som är 44 år och utbildad fritidspedagog, med ytterligare
påbyggd utbildning som gett henne förskollärar- och grundskollärarlegitimation, hon har varit
yrkesverksam inom förskole- och skolverksamhet i 23 år. Förskolepedagog 4 jobbar också på
förskolan Dalen, men på en annan avdelning. Hon är 37 år och utbildad förskollärare med två
års yrkeserfarenhet som förskollärare och 10 yrkesår innan dess som barnskötare. Båda
förskolepedagogerna jobbar i nuläget med barn i åldrarna tre till fem år.

6.3.3 Analysverktyg

Då vi utgick från ett socialkonstruktionistiskt vetenskapsperspektiv som är inriktad på att vi
konstruerar vår förståelse genom språket, ville vi använda ett analysverktyg som passade att
använda till att både analysera språk och transkriberad text. Genom att välja intervju som
13

Halmstad Högskola
Förskollärarutbildningen
Examensarbete för förskollärare
2016-01-07

Erika Wallin & Tobias Linde
860711 & 750617
Kristina Holmberg

insamlingsmetod hade vi fått språket, men vi ville ha text att analysera också. Vi valde att använda
oss av induktiv kvalitativ innehållsanalys, då detta analysverktyg arbetade med tematisering på ett
sätt som vi ansåg passade vår studie (Elo & Kyngäs, 2008), då vi inte visste på förhand vad det
insamlade materialet skulle ge oss för tematiseringar att arbeta efter. Att arbeta efter induktiv
innehållsanalys gav oss analysverktyget vi behövde för att reducera vårt material. Att arbeta efter
en induktiv innehållsanalys var relevant för oss då det analysverktyget inte har begränsningar i
vilken insamlingsmetod vi använde oss av, vilket vi reflekterade kunde göra vårt arbete mer
flexibelt om vi skulle behöva tänka om angående intervju som insamlingsmetod (Elo & Kyngäs).

6.4 Kvalitativ innehållsanalys
Elo & Kyngäs (2008) skriver i sin forskning att kvalitativ innehållsanalys passar bra som
analysmetod då det inte finns någon liknande forskning, eller om forskningen är fragmenterad.
Utifrån våra efterforskningar har det förekommit en del forskning gällande förskolepedagogers
positionering till genus via barnlitteraturen som medel. Dock inte där det i samma studie
undersöks tillgänglig barnlitteratur, från 2010-talet utifrån hur karaktärernas genus framställs i den
barnlitteraturen. Någon forskning som undersöker dessa infallsvinklar och hur de kan samarbeta
för att konstruera en vidgad positionering hos barnen, har vi inte hittat.
Kvalitativ innehållsanalys är ett sätt att analysera muntlig, skriftlig och visuell information.
Genom våra intervjuer fick vi den audiella och muntliga informationen och transkriberingen gav
oss den skriftliga informationen vi behövde för att komma fram till de huvudrubriker vi
reducerade vår empiri till (Elo & Kyngäs). Induktiv innehållsanalys arbetar med att reducera
innehållet, i vårt fall transkriberade intervjuer, till att falla under ett fåtal huvudrubriker (Elo &
Kyngäs, 2008).
För att öka validiteten förespråkar Elo & Kyngäs (2008), att forskaren behöver visa läsaren
en länk mellan resultatet och det insamlade materialet. Andra sätt att ytterligare öka validiteten är
att beskriva analysprocessen så tydligt som möjligt, så att en annan forskare ska kunna följa
samma arbetsgång. Citeringar är också en del av att öka validiteten, då de ger tyngd till arbetets
trovärdighet och i en innehållsanalys ska mängden citeringar inte vara mer än analysen av dem,
men ändå vara en betydande del av innehållsanalysen.

6.5 Etiska aspekter
I vår studie utgick vi från de etiska grundprinciperna - informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). I studien
som utfördes på vuxna myndiga personer innebar detta att vi informerade informanterna om
hur vår empiri kommer att behandlas, samt att vi samlade in samtycke från de inblandade
informanterna innan intervjuerna startade. Vi informerade även de deltagande informanterna
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att vi kommer fingera namn på deltagarna och deras förskolor, samt att empirin enbart
kommer att användas för vår studie och inte andra arbeten. Vi var även tydliga att svaren på
intervjufrågorna var konfidentiella även för förskolepedagogernas kollegor, då vissa av våra
frågor ställdes som aktivt ställningstagande till förskolledningens prioritering av genusarbetet.
Under intervjun var det tillåtet att välja att inte svara på våra frågor och att avbryta intervjun i
förtid om förskolepedagogen så önskade. (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002)

7. Resultat & Analys
I resultatdelen kommer vi att presentera våra resultat utifrån det material vi analyserat. Vi
delar upp resultaten i de tre metoderna vi använt oss av och under dessa har vi underrubriker
som motsvarar de uppdelningar vi gjort av vårt insamlade material.
Kvantitativa litteraturundersökningen, Tillgänglig barnlitteratur från 2010-talet
underrepresenterar huvudkaraktärer med kvinnligt kön och Könsneutrala huvudkaraktärer
får stå på egna ben
Kvalitativa textanalysen, Tillgänglig barnlitteratur kan bredda karaktärers
möjligheter att vara könsneutrala, Föräldrakaraktärer, Är barnlitteratur som representerar
huvudkaraktärer av både manligt och kvinnligt kön mer könsneutrala? och Böcker med
könsneutrala huvudrollsinnehavare ger dubbla budskap
Analys av intervjuer, Bakgrund till arbetet med barnlitteratur på förskolorna, Genus
som värdegrund eller eget fokusarbete? och Bokval – Förskolepedagoger och barns urval av
böcker, ur ett genusperspektiv.
Under de flesta av våra underrubriker citerade vi exempel ur vårt material som tog upp
vår analysståndpunkt eller utmanade den. Dessa exempel analyserade vi sedan och
reflekterade hur detta relaterade till vår studie.

7.1 Kvantitativ litteraturundersökning
I de 100 barnböcker vi analyserade utifrån vilket kön böckernas huvudkaraktärer hade, så
analyserar vi här fördelningen under kategorierna, Tillgänglig barnlitteratur från 2010-talet
underrepresenterar huvudkaraktärer med kvinnligt kön och Könsneutrala huvudkaraktärer
får stå på egna ben.
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7.1.1 Tillgänglig barnlitteratur från 2010-talet underrepresenterar huvudkaraktärer
med kvinnligt kön

Resultatet av den kvantitativa litteraturundersökningen visade att 52 av 100 böcker har
huvudkaraktärer med manligt kön. 44 av 100 böcker har huvudkaraktärer med kvinnligt kön.
Det visar alltså 8 % skillnad där kvinnor blir underrepresenterade.
Däremot så visar resultaten samtidigt på att 39 av 100 böcker har huvudkaraktärer som
är manligt kön och ensamt representerade. 28 av 100 böcker har huvudkaraktärer som är
ensamt representerade av kvinnligt kön. Det visar alltså 11 % skillnad, en minskning på 2 %,
där kvinnor blir underrepresenterade.
Resultaten visade nämligen att 16 av 100 böcker innehar flera huvudkaraktärer. 10 av
100 böcker har både manliga och kvinnliga huvudkaraktärer.

7.1.2 Könsneutrala huvudkaraktärer får stå på egna ben

Vad det gäller könsneutrala huvudkaraktärer visade resultaten på att 22 av 100 böcker har
könsneutrala huvudkaraktärer. 17 av 100 böcker representerar ensamma könsneutrala
huvudkaraktärer. 1 bok av 100 har både manliga och könsneutrala huvudkaraktärer. 2 av 100
böcker har huvudkaraktärer som är manliga, kvinnliga och könsneutrala. 3 av 100 böcker har
huvudkaraktärer som är både kvinnliga och könsneutrala.
Resultaten visar alltså på att könsneutrala huvudkaraktärer sällan har sällskap av andra
huvudkaraktärer. Endast 6 av 100 böcker representerar både könsneutrala huvudkaraktärer
och huvudkaraktärer med manligt eller kvinnligt kön.

7.2 Kvalitativ textanalys
Utifrån de 100 barnböcker vi analyserade i den kvantitativa litteraturundersökningen, valde vi
ut två barnböcker i varje grupp. Som vi nämnde ovan så valde vi att dela upp böckerna i
“könskategorierna”, Manlig huvudkaraktär, Kvinnlig huvudkaraktär, Könsneutral
huvudkaraktär och Flera huvudkaraktärer.
Dessa böcker citerade vi och analyserade under kategorierna, Tillgänglig
barnlitteratur kan bredda karaktärers möjligheter att vara könsneutrala, Föräldrakaraktärer,
Är barnlitteratur som representerar huvudkaraktärer av både manligt och kvinnligt kön mer
könsneutrala? och Böcker med könsneutrala huvudrollsinnehavare ger dubbla budskap.

7.2.1 Tillgänglig barnlitteratur kan bredda karaktärers möjligheter att vara könsneutrala

Utdrag ur boken: Sagan om den underbara familjen kanin och Djupsjönshemlighet

16

Halmstad Högskola
Förskollärarutbildningen
Examensarbete för förskollärare
2016-01-07

Erika Wallin & Tobias Linde
860711 & 750617
Kristina Holmberg

“Han tycker speciellt inte om att bada i Djupsjön, för där lurar allt möjligt läskigt under ytan”

Lillebror kanin framställs som rädd och försiktig. Han tycker inte om att bada för att det lurar
läskiga saker under ytan. Att vara rädd och försiktigt är ofta egenskaper som, enligt
samhällets normer, tillskrivs flickor - inte pojkar.
“- Kan du slåss eller skjuta med harpun? frågar de Lillebror.
- Nä, säger lillebror, så det är nog bäst att jag stannar här.
- Kommer inte på fråga! Något kan du väl?
Lillebror tänker efter. - Jag kan faktiskt kittlas, säger han!”

Då Lillebror Kanin får frågan om han kan slåss eller skjuta med harpun så uttrycker han att
han inte kan, samtidigt som vi underförstått kan förstå att han inte vill följa med ut och slåss då han även säger att det är bäst att han stannar. Det som Lillebror kommer på att han kan, i
sammanhanget, alltså att kittlas, är inte heller av våldsam natur. Vilket vi anser tyder på att
hans karaktär, även här, snarare framställs som snäll och försiktig än våldsam och tuff.

“När man fångar djur måste man släppa ut dem igen, annars blir de ledsna! säger Lillebror”

Detta uttalande från Lillebror Kanin, reflekterar vi, är av en omsorgfull karaktär. Han har
empatiska och sympatiska förmågor då han uttrycker att djur blir ledsna som man inte släpper
ut dem. Att vara omsorgsfull och att ha sympatiska förmågor är ofta förknippat med kvinnliga
karaktärsdrag, alltså kvinnliga könsroller. Samtidigt säger han detta uttalande till ett sjöodjur,
vilket i sig är mycket modigt gjort. Mod är ofta någonting som är förknippat med manliga
könsstereotypa roller.
Utdrag ur boken: Min vän räven och jag
”- Du måste visa att du kan sitta still först, säger jag. Då sätter sig räven fint på bänken.
– Duktig räv, säger jag och sätter mig bredvid.
När maten är slut och magen är mätt, bestämmer jag att vi ska vila på bänken.”

Citatet visar på en huvudkaraktär med omhändertagande och uppfostrande karaktärsdrag.
Dessa karaktärsdrag är ofta förknippade med kvinnliga karaktärsdrag, alltså kvinnliga
könsroller.
”Plötsligt hoppar räven för högt. Ända upp i ett träd som bara har ett päron kvar. Jag klättrar upp i
trädet. – Hur ska du komma ner? Frågar jag. Rävar kan ju inte klättra. Då fnyser den bara. – Det finns
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ingenting jag inte kan. Jag kan faktiskt klättra ända till månen. – Det går väl inte, säger jag och ser på
månen som är uppe fast det är dag. – Jo, det går visst! Säger räven.”

I detta citat följer huvudkaraktären med räven högt upp i ett träd, genom att klättra. Samtidigt
ifrågasätter huvudkaraktären rävens uttalanden. Vi reflekterar över att detta citat visar på att
huvudkaraktären framställs som modig. Vilket till skillnad från citatet ovan är karaktärsdrag
som ofta förknippas med manliga könsroller.
Utdrag från boken: Dagen då jag förlorade mina superkrafter
“Efter det tränade jag jättemycket på att förbättra mina superkrafter. I början gick det inte alltid så
bra… men jag gav inte upp. Och till slut lyckades jag”.
”Jag gillar också att ta mig genom väggar.. att gå på taket.. prova nya saker”
…” när plötsligt. PANG! Superkrafterna var borta. Slut! Jag fick ont i knäet, och jag började gråta.”

Dessa tre citat framställer huvudkaraktären (Jag) som tålmodig och envis då hen tränade
jättemycket på sina superkrafter och inte gav upp. Hen visade även prov på mod då hen vågar
prova nya saker, gå på taket och gå genom väggar. Samtidigt framställs huvudkaraktären som
sårbar och känslig genom det nedersta citatet. Detta är egenskaper som ofta är
uppdelade/separerade i könsstereotypa barnböcker.
Det som är gemensamt för dessa tre böcker är att samtliga karaktärer tillskrivs
egenskaper som både anses vara “manliga” och “kvinnliga”. Vi reflekterar över att dessa
egenskaper tillskrivs karaktärerna utan att kompromissa antingen manliga eller kvinnliga
egenskaper, vilket annars är vanligt i barnlitteratur enligt tidigare forskning (Diekman &
Murnen, 2004). Diekman & Murnen (2004) hävdar att karaktärers egenskaper endast är
antingen “manliga” eller “kvinnliga” beroende på karaktärernas kön, specifikt då det gäller
karaktärer med manligt kön. I dessa exempel möjliggörs det för karaktärerna att vara till
exempel fartfyllda och modiga, samtidigt som de tillåts vara sårbara och omsorgsfulla. Vi
reflekterar över att detta resultat är någonting som vi ser som positivt eftersom det kan ge
barn en bredare bild av hur man kan vara, oavsett vilket kön man har. Parsons (2004) och
Smith (2014) menar att barnlitteratur etablerar "lämpliga" begär samtidigt som "lämpligt"
beteende. Medan läsaren eller lyssnarens uppmärksamhet är riktade till begär, värderingar och
sanktionerade beteenden tillämpar pojkar och flickor dem till sina egna. Med "lämpligt"
menar Parsons och Smith lämpligt enligt samhällets normer och könsroller. Vi reflekterar
över att genom att vidga dessa könsroller genom att erbjuda karaktärer i barnlitteratur som är
mer könsneutrala (som i exemplen ovan) kan dessa “lämpliga” beteenden vidgas. Vi väljer att
kalla dessa karaktärer i exemplen ovan könsneutrala på grund av de breda egenskaperna
karaktärerna har tillskrivits.
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7.2.2 Föräldrakaraktärer

Dessa exempel är utdrag från våra textanalyser. De representerar böcker med tre olika
huvudkaraktärer - en med manligt kön, en med kvinnligt kön och en könsneutral
huvudkaraktär. Dessa exempel lyfter framförallt hur föräldrakaraktärer i dessa böcker
framställs:
Ur boken: Pappaffären
I början av boken:
”… här är Birgers pappa. Och här är han inte. Birgers pappa har nämligen träffat en ny kvinna som
han tycker bättre om än Birgers mamma. Och så flyttar han med två väskor och en tennisracket.”
I slutet av boken:
“Birger får syn på sin pappa som går runt på gatorna och letar. Birger hinner upp sin pappa lätt som
en plätt. Hinner upp honom och blir omfamnad av honom. - Var har ni varit, frågar Birgers pappa
Birger”.
“Du behöver bara lära dig ta bussen själv, säger Birgers pappa. Så kan du komma till mig så ofta du
vill.”

Ur boken: Min vän räven och jag
I början av boken:
“Mamma stressar. Hon säger att jag sölar. Hur kan jag vara så långsam? Det undrar både mamma
och jag.”
“Jag vill inte gå, men mamma säger att vi måste. Plötsligt är hon redan långt nere i trappan.”
“Bussen och mamma är borta.”
I slutet av boken:
“Längre ner på gatan ligger dagis och väntar. Mamma är där, med massor av kramar och tårar.”

Ur boken: Dagen då jag förlorade mina superkrafter
I slutet av boken:
”Mamma kom och gav mig en magisk puss och då, konstigt, alltså… då blev det direkt mycket bättre..”

Det som är gemensamt för alla föräldrakaraktärer är att de har ett litet utrymme i böckerna.
Föräldrarna möter man en stund i början och i slutet, eller bara i slutet. Däremot så lyfter
dessa böcker situationer som är relevanta i dagens samhälle - stressade föräldrar, föräldrar
som lever ensamma och föräldrar som skiljer sig. Att föräldrar inte är lika delaktiga i sina
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barns liv, i dagens samhälle, skulle kunna reflekteras i föräldrarnas mindre utrymme i
böckerna. Marshall (2004), Smith (2014), DeWitt, Cready & Seward (2013), Ringrose (2007)
samt Diekman & Murnen (2004) bekräftar att barnlitteratur förändras efter samhällets
förändringar. Vi reflekterar även över att föräldrarna framställs olika i dessa exempel. Några
gemensamma övergripande karaktärsdrag hos de olika föräldrakaraktärerna framgår inte,
vilket visar på att böckerna visar olika sidor hos föräldrar. Föräldrar kan vara olika. Detta är
någonting som säger emot Adams, Walker & O'Connell (2011), Anderson & Hamilton (2005)
samt DeWitt, Cready & Seward (2013) vilka lyfter hur just föräldrars roller i barnlitteratur är
könsuppdelade och könsstereotypa - alltså att mammor respektive pappor har en specifik
könsroll att följa med de karaktärsdrag, egenskaper och skyldigheter som tillhör denna
könsroll. Vi reflekterar över att detta är en positiv skillnad eftersom resultatet visar på att den
tillgängliga barnlitteraturen, från 2010-talet kan skapa förutsättningar att vidga perspektivet
om hur föräldrar “bör” vara.

7.2.3 Är barnlitteratur som representerar huvudkaraktärer av både manligt och kvinnligt
kön mer könsneutrala?

Dessa citat kommer ifrån två böcker, från urvalet, vilka representerar både en huvudkaraktär
med manligt och kvinnligt kön.
”Vita och Öjvind har varandra. Och nu leker de. Det blir spår. Det är roligt. Vildare och vildare
springer de. Plötsligt far hinken omkull. Men Vita och Öjvind märker inget Inte förrän det är försent.”
”Sen går vi balansgång på ett staket och klättrar upp på några lådor så vi kommer upp på ett tak”.

Dessa två exempel lyfter hur huvudkaraktärerna leker på lika villkor, efter samma
förutsättningar. Båda karaktärerna framställs med samma egenskaper oavsett biologiskt kön.
Den vilda leken, som vanligt vis, är förknippad med stereotypa manliga karaktärer (Evans &
Davies, 2000; Gooden & Gooden, 2001; Taber & Woloshyn, 2011), tillskrivs här till båda
karaktärerna. Samtidigt reflekterar vi över att ingen av karaktärerna bryr sig om hinken som
faller omkull vilket, vanligtvis, antagligen en könsstereotyp kvinnlig karaktär skulle göra eftersom kvinnor, generellt sätt, enligt samhällets normer har ett större ansvar för att vara
ordningssamma och ansvarsfulla (Evans & Davies, 2000; Hamilton, Anderson, Broaddus &
Young, 2006).
Vi reflekterar över att karaktärer som dessa visar på ett vidgat perspektiv kring
könsroller samtidigt som vi anser att dessa roller endast skapar större utrymme för de
huvudkaraktärerna med kvinnligt kön. Däremot så förblir karaktärsdragen manligt stereotypa
och på grund av det så breddar de inte huvudkaraktärerna av manligt köns utrymme eller
könsroller. Att flickor har större utrymme att vidga sina könsroller, i barnlitteratur, är
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någonting som Diekman & Murnen (2004) stödjer. Så även om dessa exempel lyfter hur
pojkar och flickor kan leka likadant och ha samma förutsättningar så är de samtidigt mer
fördelaktiga för flickor än för pojkar.

7.2.4 Böcker med könsneutrala huvudrollsinnehavare ger dubbla budskap

Dessa exempel är utdrag från våra textanalyser. De representerar barnlitteratur med en
könsneutral huvudkaraktär:
“Efter det tränade jag jättemycket på att förbättra mina superkrafter. I början gick det inte alltid så
bra… men jag gav inte upp. Och till slut lyckades jag”.
”Jag gillar också att ta mig genom väggar.. att gå på taket.. prova nya saker”
…” när plötsligt. PANG! Superkrafterna var borta. Slut! Jag fick ont i knäet, och jag började gråta.”
”Mamma kom och gav mig en magisk puss och då, konstigt, alltså… då blev det direkt mycket bättre..”

Dessa exempel lyfter hur den könsneutrala huvudkaraktärens och huvudkaraktärens mammas
egenskaper skiljer sig åt på så vis att den könsneutrala huvudkaraktären framställs som
tålmodig och envis samtidigt som hen framställs som sårbar och känslig. Detta är
karaktärsdrag/egenskaper som ofta är uppdelade i könsstereotypa barnböcker och tillskrivna
till manliga respektive kvinnliga karaktärer beroende på kön (Evans & Davies, 2000).
Samtidigt framställs huvudkaraktärens mamma som omvårdande och kärleksfull, vilket är
könsstereotypt enligt samhällets normer och vanligtvis framställt i barnlitteratur (DeWitt,
Cready & Seward, 2013).
Vi reflekterar över att genom att reproducera mammans könsstereotypa könsroll så
skulle möjligheterna för denna bok att vidga perspektivet kring könsroller begränsas.
Samtidigt som den könsneutrala huvudkaraktärens egenskaper skulle kunna vidga barns
perspektiv kring hur man kan vara och vad som är möjligt för dem så kan deras tankar
begränsas kring hur en mamma bör vara.
Däremot reflekterar vi även över att denna bok bryter mönstret på hur den flesta
barnlitteratur framställer sina karaktärer, enligt tidigare forskning. Just detta skulle kunna
skapa förutsättningar för att skapa diskussioner i en barngrupp, ur ett genusperspektiv.

7.3 Analys av intervjuer
I följande avsnitt kommer vi att redovisa och analysera det material vi fick från vår
semistrukturerade intervju med fyra förskolepedagoger. Detta material redovisas under
underrubrikerna Bakgrund till arbetet med barnlitteratur på förskolorna, Genus som
värdegrund eller eget fokusarbete? och Bokval – Förskolepedagoger och barns urval av
21

Halmstad Högskola
Förskollärarutbildningen
Examensarbete för förskollärare
2016-01-07

Erika Wallin & Tobias Linde
860711 & 750617
Kristina Holmberg

böcker, ur ett genusperspektiv. Dessa underrubriker representerar den uppdelning vi gjorde av
empirin utifrån de huvudrubriker vi samlade vårt material under i vår analysprocess.

7.3.1 Bakgrund till arbetet med barnlitteratur på förskolorna

Exempel 1:
Pedagog 2: ”… det är ju oftast när man tar emot barn på morgonen, när man är först, så kan det vara
vissa som man vill ha… runt sig och samla, få en lugn stund och start på morgonen, men det kan även
vara att man vid något mellanmål ibland har man läst, läst någon bok… för att få en lugn stund och
sitta och njuta av en bok. Eh, sen turas vi ju om när vi har läsvilan mitt på dan, där är liksom
förutbestämt under alla veckans fem dagar vem som har den vilan…”

Utifrån de intervjuer vi genomförde på de två förskolorna Berget och Dalen, har vi kunnat
urskilja följande positionering till användandet av barnlitteraturen i verksamheten. Det
framkommer på de olika förskolorna att barnlitteraturen användes för att konstruera en miljö
som var “lugnande” för barngruppen och där fokus kunde variera mellan att vara en bokstund,
språkutvecklande arbete, temarelaterat arbete eller enbart för att lugna ner barngruppen, då
vissa barn sov och andra fick lyssna på en bok under tiden.
Utifrån de svar förskolepedagoger gav oss på frågorna om barnlitteraturens
användande i förskolornas verksamhet, kunde vi utläsa hur förskolepedagoger använde
barnlitteratur till att anknyta till teman och lugna ner en orolig barngrupp. Vi såg däremot
inga mönster i vårt material att förskolepedagogerna arbetade med genusarbetet genom
barnlitteraturen, utom i de fall då det önskades från vårdnadshavare, trots att alla
förskolepedagoger som tillfrågades ansåg att barnlitteraturen är ett bra medel att använda för
att konstruera en vidgad syn på genus och könsroller i samhället.

7.3.2 Genus som värdegrund eller eget fokusarbete?

Exempel 1:
Förskolepedagog 4: ”… Vi jobbar med det (genus) hela tiden! I vår verksamhet jobbar vi med att
pojkar och flickor har lika stort inflytande. Vår miljö tilltalar både pojkar och flickor. Vi särbehandlar
inget kön, alla får göra det som intresserar dem…”

Förskolepedagogen på förskolan Dalen är tydlig i sitt engagemang att arbeta med genusfrågor
och hon visar ett grundat intresse för problematiken som finns på förskolan och samhället i
övrigt under vår intervju. Det hon och andra förskolepedagoger återkom till var
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värdegrundsarbetet, att alla barn ska ha lika stora förutsättningar att göra alla saker. Att arbeta
med värdegrunden är en viktig del av förskolans verksamhet, men för att kunna arbeta med de
könsroller som porträtteras i barnlitteratur och som barnen översköljs av i media, bör barnen
få en undervisning i vad könsroll, genus och stereotyp innebär. Utan dessa begrepp förklarade
för sig riskerar de barn som inte får dessa begrepp förklarade för sig hemifrån i ett underläge,
när det kommer till att konstruera en positionering till genus som är förenlig med läroplanens
vision. Detta tar Olofsson (2007) upp, då hon skriver om “könsblindhet”, vilket innebär att
förskolepedagoger på förskolan blir blinda för könsmönstren i till exempel barnlitteraturen
och bara ser undantagen. Könsblindhet är det som vi anser är framträdande i exemplet ovan
och annan data vi samlat in. Där vi ansåg att arbetet med genus som värdegrund var en form
av könsblindhet hos förskolepedagogerna och tyder på sämre insikt och att
förskolepedagogerna var osäkra hur de skulle positionera sig till genusarbetet.

Exempel 2:
Förskolepedagog 1: ”… det gör vi ju hela tiden i vårt grundläggande värdearbete, eh… det ligger ju
där… vi har det inte som… vi har inte haft det som några stora teman, eller att, i år ska vi verkligen
tänka på genus eller så, men vi diskuterar det emellanåt…

Det vi såg som ett mönster i de flesta av våra intervjuer var att pedagogerna på förskolorna
hade en god kunskap om vad genus innebar, men att de inte arbetade med ett faktiskt
genusarbete. Den data vi analyserade gav en bild av att förskolorna behövde positionera sig
annorlunda för att utmana de gällande stereotypa könsrollerna i barnlitteratur, för att med
barnlitteraturen som medel arbeta utifrån ett genusperspektiv i verksamheten. I nuläget visade
vår insamlade data att arbetet med genus var lågprioriterat och ingick i värdegrundsarbetet i
så hög grad att det inte blev en egen del av barnens lärande.
Nyttan med vår studie är att belysa ett sätt att arbeta med den befintliga
barnlitteraturen - där förskolepedagoger och barn ges förutsättningar att välja och arbeta med
barnlitteratur som utmanar gällande könsroller och därigenom arbeta utifrån ett
genusperspektiv förenligt med läroplanens mål gällande stereotypa könsroller.

Exempel 3:
Förskolepedagog 2: ”… Jag tror inte att vi egentligen någon gång, som jag kan liksom nu här och nu,
tänka att vi har haft ett medvetet sätt att jobba med det. Vi har aldrig liksom suttit ner tillsammans att
nu ska vi liksom ha fokus på detta. Inte vad jag ko… kan liksom… erinra mig… ”

Exempel 2 och 3 är från förskolepedagoger på förskolan Berget, men det framkom i
intervjuerna att förskolepedagogerna på förskolan Dalen inte heller arbetade med genus och
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stereotypa könsroller som tema eller som ett av sina fokusmål. Att förskolepedagogerna inte
kan erinra sig att de arbetat med genus som fokusmål eller som tema anser vi är intressant, då
förskolepedagogerna vi intervjuat har en lång gemensam yrkeserfarenhet i skola eller
förskoleverksamhet. Detta anser vi påvisar hur låg prioritet arbetet med genus har i
verksamheten, detta gäller både de kommunala och fristående förskolorna. Förskolepedagog 2
har i våra intervjuer sagt att hon tänker på förskolans läroplansmål runt genus (Skolverket,
2010), när hon ska relatera genus till förskolans verksamhet, men hon kan inte säga att hon
aktivt jobbat med det i barngruppen. Det framkommer i intervjufrågorna om
genusperspektivet i förskolans verksamhet, hur genusperspektivet och konstruerandet av
könsrollerna faller inom värdegrundsarbetet och inte får stå för ett eget lärande.
Det vi reflekterar över är hur förskolepedagoger kan arbeta med genus som en del i sitt
värdegrundsarbete, om de inte aktivt diskuterat hur de förhåller sig till genus i sin verksamhet
eller aktivt arbetat med begreppen könsroller, eller andra genusrelaterade begrepp i
verksamheten.

Exempel 4:
Förskolepedagog 2: ”… Ibland så får man analysera sig själv när man står där, ”varför tar jag för
givet att flickor är mer kompetenta, kapabla än pojken?”… bara det lilla, ehm… sen tycker jag att det,
det kom upp på sista utvecklingssamtalet, var det en förälder som lyfte frågan hur vi jobbade med
genus… eh… tänket. Eh… så sa jag att det är egentligen något som ska genomsyra från det, den
tidpunkten barnet kliver in till den lämnar…”

Förskolepedagogen i exempel 4 reflekterar över hur lätt det är att falla in i stereotypa
könsroller även som förskolepedagog. Utdraget är från hennes erfarenhet i kapprummet, där
hon reflekterar att det är i kapprummet som den könsstereotypa symboliken är som mest
tydlig. Det är även där förskolepedagoger bör tänka på hur de agerar för att inte förstärka,
utan motverka de gällande könsrollerna. Det vi reflekterar över är att förskolepedagoger kan
arbeta med barnlitteraturen som medel gällande barnens positioneringar till genus och
könsroller och på så vis läsa om och diskutera olika situationer i förskolans miljö, till exempel
situationen i kapprummet.
Förskolepedagogen i exempel 4 anser att genus är något som vi förskolepedagoger ska
arbeta med kontinuerligt i verksamheten på förskolan, men samtidigt så nämns det i
intervjuerna hur låg prioritet som genusarbetet har i förskolans verksamhet. Vi anser att i
relation till den könsstereotypa situationen som är i hallen på många förskolor, är arbetet med
barnlitteratur för att konstruera en positiv genussyn hos barnen extra viktigt. Genom
barnlitteraturen kan vi påverka barns positioneringar till genus och ge dem fler
förutsättningar, men trots att forskningen visar detta (Trepanier-Street & Romatowski, 1999;
Bienvenue Bray, 2015; Hamilton, Anderson, Broaddus & Young, 2006) så används
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barnlitteratur framförallt för att upprätthålla stereotypa könsrollsmönster (Marshall, 2004;
Parsons, 2004; Crisp & Hiller, 2011; Taber & Woloshyn, 2011; Evans & Davies, 2000;
Smith, 2014; Adams, Walker & O'Connell, 2011; DeWitt, Cready, Seward, 2013; Jackson,
2007; Crabb & Bielawski, 1994; Diekman & Murnen, 2004; Kortenhaus & Demarest, 1993;
Tepper & Wright Cassidy, 1999).

7.3.3 Bokval – Förskolepedagoger och barns urval av böcker, ur ett genusperspektiv

I denna underrubrik hävdar vi att förskolorna bör bli bättre på att använda bokstunden som en
lärande aktivitet, för att arbeta med genusfrågor i barngruppen. För att kunna göra detta anser
vi att förskolepedagoger i förskolans verksamhet behöver arbeta mer med att välja böcker
utifrån andra teman än deras fokusmål.

Exempel 5:
Förskolepedagog 1: ”… jag har nog aldrig medvetet valt bok utifrån, ehm… *paus* utifrån att den ska
vara utmanande från genusperspektiv, nej det kan jag inte säga att jag gör, men när vi väljer böcker, så
väljer vi utifrån *lång paus* att det ska passa alla, alltså… att man väljer i ett brett spektra så att det
ska finnas lite böcker som alla är intresserade utav…”

Exempel 5 visar hur en av de intervjuade förskolepedagogerna anser att hon inte kommer ihåg
någon gång då hon har valt bok utifrån ett genusperspektiv, utan hon går synligen enbart efter
barnens och det egna intresset för barnlitteraturen. Det är endast förskolepedagog 4 av de
intervjuade förskolepedagogerna som medvetet anser sig ibland välja bok utifrån ett
genusperspektiv. Samtidigt visar forskningen att barn kan påverkas negativt eller positivt, om
de positioneras i barnlitteraturen utifrån könsstereotypa roller eller inte (Trepanier-Street &
Romantowski, 1999; Hamilton, Anderson, Broaddus & Young, 2006; Evans & Davies, 2000;
Bienvenue Bray, 2015; Kortenhaus & Demarest, 1993; Karniol, Reichman & Fund, 2000).
Tar som i exemplen 5 ovan förskolepedagoger inte i beaktande de stereotypa könsrollerna i
barnlitteraturen de erbjuder barnen, så är risken att de kommer att konstruera en positionering
till genus som inte är förenlig med det förskolans läroplan föreskriver.
Det vi reflekterar över är att valet av barnlitteratur kan vara mer än enbart en bok man
läser för barnen. Genom att undersöka vad för innehåll barnens val av barnlitteratur
konstruerar för positionering till genus kan förskolepedagoger arbeta med genusperspektivet,
samtidigt som de utvecklar språket hos barnen. Det finns ett flertal titlar i populära
barnboksserier som konstruerar en positiv positionering till genus, exempelvis är böckerna
om Alfons Åberg, med dess både utmanande och reproducerande av stereotypa könsroller.
Utifrån vår empiri har vi utläst en okunskap och bristande vilja till att undersöka
barnlitteraturen som finns på förskolorna utifrån dess innehåll, sett ur ett genusperspektiv,
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detta möjliggör att stereotypa könsroller kan reproduceras även under bokstunderna på
förskolorna.
Exempel 6:
Förskolepedagog 2: ”… Men bokbussen har ju samlat ihop en stor kasse… och en kasse till lilla, men
de barnen man tar med sig får också låna en mängd böcker, så de är med och får göra sitt urval de som
följer med just då. Ja, och jag gör lite extra om jag vill ha lite kapitelböcker, jag kanske vill ha någon
annan, så jag kompletterar med det som kommer där då…”

På förskolan Berget är det bokbussen som levererar böcker till förskolan varje månad, ibland
är det även besök på biblioteket som kompletterar urvalet av barnlitteratur på förskolan. Det
är vid dessa tillfällen som barngruppen kan påverka urvalet av barnlitteratur utifrån deras
egna intressen. Även om ovanstående förskolepedagog har möjligheten att påverka innehållet
i bokkassarna som bokbussens personal samlar ihop, så framkommer det att så sällan är fallet
och nästan uteslutande med tillskott till ett aktivt temaarbete på förskolan. Det framkommer
inte heller att de väljer barnlitteratur ur ett genusperspektiv eller vad för innehåll
barnlitteraturen förmedlar, sett ur ett genusperspektiv.
Roberts & Hill (2003) belyser i sin forskning att det är utifrån det bokval vi väljer till
barngruppen, som vi kan föra samtal kring innehållet. (Reutzel & Gali (1998) och McNair
(2011) hävdar i sin forskning att vi förskolepedagoger bör vara aktsamma på vilka faktorer
som styr barnens bokval. Deras forskning visar att samhällets genussyn påverkar i många fall
barnens bokval och barn väljer bok utifrån, inte vad de vill läsa, utan hur de skulle uppfattas
av omgivningen utifrån sitt bokval. Det är därför av betydelse, att förskolans pedagoger
individualiserar bokvalet och utbudet av böcker i förskolan, då förskolans verksamhet ska
vara fri från samhällets åsikter om barnens bokval. Utan tanke på det innehåll som presenteras
i de barnböcker som lånas till förskolorna kommer de stereotypa könsrollerna reproduceras
för barnen i förskolan som (Marshall, 2004; Parsons, 2004; Crisp & Hiller, 2011; Taber &
Woloshyn, 2011; Evans & Davies, 2000; Smith, 2014; Adams, Walker & O'Connell, 2011;
DeWitt, Cready, Seward, 2013; Jackson, 2007; Crabb & Bielawski, 1994; Diekman &
Murnen, 2004; Kortenhaus & Demarest, 1993; Tepper & Wright Cassidy, 1999) påpekar i sin
forskning.
Det vi reflekterar över är den brist på inflytande som barnen har i valet av
barnlitteratur till förskolans verksamhet. Deras intresse finns med som en del av urvalet av
böcker, men det är förskolepedagogerna tillsammans med bokbussens personal som väljer ut
merparten av barnlitteraturen.
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7.4 Sammanfattning av vårt resultat
Resultaten visar att förskolepedagoger är osäkra på hur de skall använda barnlitteraturen för
att vidga barns positioneringar till genus. Osäkerheten kan innebära att arbetet med genus
med barnlitteratur som medel faller bort i verksamheten. På samma vis som arbetet med
genus föll bort i verksamheten, så togs det sällan någon notis om de könsroller som
barnlitteraturen förmedlade och urvalet av böcker var mest koncentrerat till
förskolepedagogerna och inte valda utifrån ett genusperspektiv.
Resultaten visade också att flickor är underrepresenterade i barnlitteratur, däremot
hade flickor samtidigt ett större utrymme att ha en vidgad könsroll - vilket skapade större
förutsättningar för flickor än för pojkar. I de böcker med en könsneutral huvudkaraktär
framkom det att den könsneutrala barnlitteraturen kunde ge dubbla budskap, då
huvudkaraktären ibland hade en annan karaktär med i berättelsen och denna karaktär var mer
könsstereotyp. Å andra sidan var föräldrakaraktärer i barnlitteraturen vi undersökte mer
könsneutrala i sitt agerande och positionerade sig mer könsneutralt till hur föräldrar “bör”
vara. Tillgänglig barnlitteratur från 2010-talet innehöll huvudkaraktärer som både fick ha
“manliga och kvinnliga” egenskaper och detta ger dem en mer könsneutral positionering
gentemot genus i barnlitteraturen. Utifrån detta kan barns positioneringar till genus vidgas då
de erbjuds mer könsneutrala huvudkaraktärer att se upp till.

8. Diskussion
Förskolans uppdrag enligt läroplanen (Skolverket, 2010) är att motverka stereotypa
könsmönster och könsroller. Vi ser i vårt resultat hur förskolepedagoger är osäkra på hur de
ska arbeta med genus och könsroller som en del av verksamheten. De urskiljer inte genus från
värdegrundsarbetet, utan låter det vara en mindre synlig del i värdegrunden och inte som ett
läroplansmål att arbeta aktivt med. Utifrån detta ifrågasätter vi hur förskolepedagoger ska
kunna konstruera en positionering till genus förenlig med läroplanens uppdrag, om de inte
arbetar aktivt med det i verksamheten. Detta gör också att de inte arbetar med barnlitteraturen
som medel, som ett alternativ till genusarbetet.
I vår studie fokuserar vi på hur förskolepedagoger positionerar sig till genus genom
sitt arbete med barnlitteratur som hjälpmedel. Samtidigt anser vi att den osäkerhet som finns
med att arbeta med stereotypa könsroller, som viss barnlitteratur konstruerar, har mer
djupgående verkningar än så. Utan diskussion om genus och vad förskolan har för värderingar
kring könsroller, riskerar förskolepedagoger att konstruera en felaktig (i relation till
läroplanen) positionering till genus i barngruppen. Samtidigt visar Mantzicopoulos & Patrick
(2011), Hawkins (2014), Reutzel & Gali (1998) och Trepanier-Street & Romatowski (1999)
hur barnlitteratur kan användas till att arbeta med samhällets positioneringar till könsroller
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och genus. Där barnlitteratur kan konstruera en vidgad syn på hur barn konstruerar sin syn på
könsroller, utifrån hur innehållet är författat.
10 % av barnlitteraturen i vår kvantitativa litteraturundersökning representerade
huvudkaraktärer med både manligt och kvinnligt kön. I vår textanalys av denna litteratur såg
vi hur de böcker som representerade både huvudkaraktärer med manligt och kvinnligt kön var
mer könsneutrala i sitt innehåll, även om det i vissa fall berodde på att de olika stereotyperna
balanserade ut varandra. Däremot visade även resultatet på att samma litteratur skapade större
förutsättningar för flickor än för pojkar eftersom de karaktärsdrag som framställdes var
manligt könsstereotypa. Samtidigt visade barnlitteraturen med könsneutrala huvudkaraktärer
att de ibland ackompanjerades av en könsstereotyp karaktär. Detta härleder vi till den
“könsblindhet” som Olofsson (2007) hävdar förekommer bland förskolepedagogerna.
Könsblindheten leder till att förskolepedagoger ser den avvikande karaktären i
barnlitteraturen och inte den/de karaktärer som uppvisar en könsstereotyp. Kan inte
förskolepedagoger se helheten i barnlitteraturen anser vi att det konstruerar förutsättningar för
en könsstereotyp bild av könsrollerna hos barnen i verksamheten, vilket Roberts & Hill
(2003) instämmer i.
Samtidigt så har vi sett i vårt resultat att föräldrars roller har vidgats i tillgänglig
barnlitteratur, från 2010-talet, genom att dess roller inte har generella karaktärsdrag utan
snarare individuella, oavsett kön. Dessa individuella roller är även anknutna till, som vi ser
det, vardagliga situationer som är relevanta i dagens samhälle. Dessa roller och situationer
skulle kunna vara ett bra underlag för diskussion i barngruppen för att nå reflektioner kring
samhällets normer.
Vi vet att urvalet av barnlitteraturen är en inkörsport till arbetet med genus i
barngruppen (Zeece, 1999), å andra sidan anser Reutzel & Gali (1998) att när barnens
inflytande över urvalet av barnlitteratur ökar, reproduceras stereotypa könsrollerna, då barnen
väljer böcker utifrån samhällets genusvärderingar, vilket även Dutro (2002) och McNair
(2011) instämmer i. Vi reflekterar över att då barnen på förskolan Berget sällan väljer böcker
själva, eftersom deras böcker kommer i en bokkasse med bokbussen, att det i detta fall kan
vara en fördel då resultatet visat att tillgänglig barnlitteratur från 2010-talet uppvisar ett vidare
perspektiv på karaktärers genus. Detta kan i sin tur leda till att barnens egna val inte behöver
bli könsstereotypa eftersom de böcker som barnen blir erbjudna inte reproducerar
könsstereotypa könsroller. Hade däremot resultatet visat att barnlitteraturen reproducerat
könsstereotypa könsroller så hade det inte funnits samma möjlighet för barnen att vidga
perspektivet inför sina egna bokval. Å andra sidan reflekterar vi över att eftersom resultatet
från den kvantitativa litteraturundersökningen visar att huvudkaraktärer med kvinnligt kön är
8 % färre än huvudkaraktärer med manligt kön - är alltså risken större att även bokkassarna
underrepresenterar huvudkaraktärer av kvinnligt kön. Det leder i sin tur till att flickor inte har
tillgång till lika många huvudkaraktärer att känna igen sig i (Gooden & Gooden, 2001; Taber
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& Woloshyn, 2011). Samtidigt, som vi lyfte ovan, vidgas flickors könsroller i större
utsträckning än pojkars vilket ger flickor större förutsättningar.
Utifrån det urval vi undersökt är endast 22 % av tillgänglig barnlitteratur från 2010talet innehållande könsneutrala huvudkaraktärer - alltså karaktärer där biologisk kön inte
framgår eller har någon betydelse i böckerna. Vi reflekterar över att även dessa böcker kan
vidga barns positioneringar till könsroller eftersom karaktärernas egenskaper och handlingar
inte förknippas med ett biologiskt kön. Däremot eftersom förskolepedagoger inte anpassar sitt
urval av barnlitteratur utifrån ett genusperspektiv, får sällan barnen del av dessa böcker vilket i sin tur kan leda till att barnen konstruerar könsstereotypa könsroller, eftersom chansen
att få en bok med en könsneutral huvudkaraktär inte är särskilt stor. Å andra sidan behöver det
inte endast vara positivt med barnlitteratur med könsneutral huvudkaraktär eftersom resultatet
av textanalysen visade på att en könsneutral karaktär ibland ackompanjeras av en annan
karaktär som är könsstereotyp. Samtidigt så visade resultatet av den kvantitativa
litteraturundersökningen att det endast är 6 % av all barnlitteratur som vi undersökte som
representerar en könsneutral huvudkaraktär och en annan huvudkaraktär av antingen ett
kvinnligt eller manligt kön.

8.1 Metodkritik
Vi reflekterar över att om vi hade lagt mer fokus på att göra en större kvalitativ textanalys
istället för att lägga mycket tid och fokus på den kvantitativa litteraturundersökningen hade vi
kunnat nå en djupare diskussion. Genom att välja tre olika undersökningsmetoder som
kompletterar varandra har vi fått ett bredare material däremot har tidsbristen bidragit till att vi
endast har kunnat skrapa på ytan av det område vi studerat. Om vi hade begränsat våra
undersökningsmetoder till en större kvantitativ textanalys och intervju reflekterar vi att vi
hade kunnat gå mer djupgående i materialet.

8.2 Fortsatt forskning
Utifrån studiens resultat som visade hur stor betydelse valet av barnlitteratur till förskolans
verksamhet spelar, då barnen positionerar sig gentemot genus och könsstereotypa könsroller,
är ett fortsatt forskningsområde att observera en barngrupp under deras bokstunder och
studera urvalet som förskolepedagogerna har tillgång till och deras samarbete med biblioteken
i förskolans närhet.
Vi skulle även tycka att det vore intressant att göra egna studier kring hur barn
påverkas av olika typer av barnlitteratur. Att få se med “egna ögon” om till exempel
könsneutral barnlitteratur vidgar barns sätt att se på varandra, ur ett genusperspektiv.
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8.3 Didaktiska Implikationer
Vi reflekterar över att denna studie har betydelse för förskolornas verksamhet eftersom den
lyfter vikten av att förskolepedagoger aktivt och medvetet vet hur de ska arbeta med genus
och barnlitteratur i förskolans verksamhet. Ur ett pedagogiskt perspektiv är denna studie
betydelsefull för att utan en medvetenhet hos förskolepedagoger, som vi tidigare nämnt,
uppfyller de inte relevanta mål i läroplanen. Att arbeta med barnlitteraturen som medel i
förskolans genusarbete gör att förskolepedagoger kan lyfta de könsstereotypa könsrollerna
som barnlitteraturen reproducerar i barngruppen och därmed skapa förutsättningar för barnen
att utmana dessa stereotypa könsroller. Samtidigt kan barnens förutsättningar till att utmana
sina tankar och kunskaper kring genus begränsas, vilket i sin tur kan leda till att barnen själva
inte utmanar sina tankar eller åsikter kring vad deras egna förutsättningar är.
Detta är betydelsefullt för förskolepedagoger, förskolechefer och barn. Samtidigt är
det betydelsefullt för samhället i sig eftersom barnen är samhällets framtid. De kunskaper och
förutsättningar som barn får med sig från förskolan idag, är byggstenarna för samhället
imorgon. Om barns tankar och åsikter kring könsroller och förutsättningar vidgas kan det
skapas större förutsättningar för det framtida samhället.
Vår studie kan implementeras till verksamheten på så vis att den kan inspirera
förskolechefer och förskolepedagoger till att satsa på att utbilda sig inom genus och
barnlitteratur och på så vis arbeta medvetet och aktivt med det i verksamheten.

9. Slutsatser
Slutligen och sammanfattningsvis vill vi lyfta de delar som vi anser är viktigast för vår studie.
Förskolepedagoger har en osäkerhet kring hur de skall arbeta med genus och barnlitteratur vilket gör det till en ännu större osäkerhet och svårighet att arbeta med genus med
barnlitteratur som medel. Osäkerheten leder till att arbetet med genus med barnlitteratur som
medel är något som faller bort i verksamheten, eller att förskolepedagogerna anser att det
ingår i deras värdegrundsarbete. Då förskolepedagoger inte arbetar med barnlitteratur som ett
medel för att arbeta med genus, i verksamheten, konstrueras förutsättningar för att
könsstereotypa könsroller i förskolan fortsätter att reproduceras, i motsats till vad förskolans
läroplan (Skolverket, 2010) ger oss i uppdrag att göra.
Utifrån våra resultat kunde vi utläsa att flickor är underrepresenterade i barnlitteratur, däremot
har flickor samtidigt ett större utrymme att ha en vidgad könsroll, vilket skapar större
förutsättningar för flickor än för pojkar.
Vårt resultat och vår diskussion utifrån resultatet i vår kvalitativa textanalys att den
barnlitteratur som vi undersökte, från 2010-talet inte konstruerar lika könsstereotypa
könsroller som tidigare forskning visar. Huvudkaraktärerna i barnlitteraturen har egenskaper
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som kan tolkas som könsneutrala, samtidigt är fortfarande andelen barnlitteratur med en
könsneutral huvudrollsinnehavare rätt sällsynt.
I vårt resultat framkom det även att könsblindhet bland förskolepedagogerna förekom - där
förskolepedagogerna endast såg det avvikande könsmönstret bland barnen eller i
barnlitteraturen och inte det könsstereotypa mönstret som också fanns representerat. Detta
innebär att det fortfarande reproduceras könsstereotypa könsroller som inte
förskolepedagogerna reagerar över.
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11. Bilagor
11.1 Intervjufrågor
Hur pedagoger väljer och läser barnlitteratur (Delintervju 1)
●
●
●
●
●

Beskriv ett vanligt boksamtal. Hur ser det ut?
Utifrån vilka kriterier väljer du en barnbok till bokstund eller boksamtal?
Hur införskaffas barnlitteraturen till förskolan? (lånas, köps, tas med hemifrån)
När används litteraturen? (högläsning, samling, spontanläsning mm)
Varför läser ni barnlitteratur för barnen?
○ Finns det pedagogiska motiv bakom er läsning? I så fall vilka?
○ Hur brukar gruppens sammansättning se ut?
○ Hur påverkar gruppens sammansättning din läsning?
● Tror ni att barnen påverkas av litteraturens innehåll? (både text och bild)
○ (Hur tror ni i så fall att barnen påverkas)
● Tänker du olika utifrån bokval/boksamtal om du har en blandad eller könsuppdelad grupp?
○ (På vilket sätt då?)

Hur pedagoger arbetar med barnlitteraturen i sitt genusarbete (delintervju 2)
● Vad innebär genus för dig, i förskolans verksamhet?
● I hur stor omfattning arbetar ni med genusfrågor på avdelningen?
○ Hur ser detta arbete ut?
● Har ni märkt att barnen tagit till sig något av ert genusarbete?
● Har ni ett genusperspektiv när ni väljer att låna/läsa/använda barnlitteratur i verksamheten?
● Tror ni att barnlitteratur kan vara ett bra verktyg till arbetet med genusfrågor? I så fall hur?
● Känner du dig trygg kring vilken litteratur som är av god kvalitet sett ur ett
genusperspektiv?
Känner du att ledningen prioriterar genusfrågor? (till exempel uppmuntran, fortbildning, tid
till planering och samtal kring hur man ska arbeta med genusfrågor)
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11.2 Urval till kvantitativ litteraturundersökning
De böcker som är markerade i fetstil är urvalet för den kvalitativa textanalysen.

1. Edvall, Lilian & Gimbergsson (2013), Sara, Zenobia & Rövaren, B Wahlströms
2. Eriksson, Lotta & Lindqvist, Jenny (2015), Tant skatebord och spökslottet, Idus
3. Andersson, Maja-Stina (2013), Bravo blir modig, Idus
4. Axelsson, Malin & Persson, Klara (2014), Jag blir en bubbla som blir ett monster som
blir ett barn, Urax
5. Adbåge, Emma (2012), Sven käkar mat, Alfabeta
6. Björk, Christina & Eriksson, Eva (2011), Prinsessor och drakar, Rabén & Sjögren
7. Bergman, Anton & Güettler, Mia Maria (2013), Jag har visst ett djur!, Hippo bokförlag
8. Bently, Peter & Lightfoot, Martha (2014), Dumpern i full fart, Berghs
9. Badescu, Ramona & Chaud, Benjamin (2011), Pomelo blir stor, Rabén & Sjögren
10. Marie Norin & Emma Ådbåge (2014), Rally & Lyra, Alfabeta
11. Aakeson, Kim Fupz & Thau-Jensen, Cato (2013), Birger och Pappaaffären, Hjulet
12. Björnstjerna, Jonna (2013), Sagan om den underbara familjen kanin och djupsjöns
hemlighet, Bonnier Carlsen
13. Chaud, Benjamin (2013), Lilla Björn på semester, Rabén & Sjögren
14. Escoffier, Michaël & Di Giacomo, Kris (2014), Dagen då jag förlorade mina
superkrafter, Opal
15. Frey, Jana & Gotzen-Beek, Betina (2014), Låt mig vara i fred! Lotta lär sig att säga
ifrån, Lamberth
16. van Genechten, Guido (2015), Jag har fått en potta, B/Wahlströms
17. van Genechten, Guido (2012), Supernyckelpigan är på väg!, Turbin
18. van Genechten, Guido (2010), Mammut, Turbin
19. Gustavsson, Per (2013), Skuggsidan, Natur & Kultur
20. Gustavsson, Per (2011), Prinsessans rockband, Natur & Kultur
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21. Gastaut, Charlotte (2011), Fannys fantastiska resa, Raben & Sjögren
22. Gjerding, Kirsten & Helfer, Anna-Marie (2010), Jättebra Olga!, Turbine
23. Höglund, Anna (2014), Mina i Vildmarken, Alfabeta
24. Hellgren, Joanna & Lind, Åsa (2012), Mormors sjal, Rabén & Sjögren
25. Vanden Heede, Sylvia (2012), Granne till räv och hare, Turbine
26. Haughton, Chris (2015), Schh! Vi ha en plan, Lilla Pirat förlaget
27. Gordan, Kajsa & Güettler, Mia Maria (2012), Kjelle är kattvakt, Berghs
28. Gustavsson, Per (2010), När prinsar blir förtrollade, Natur & Kultur
29. Gordon, Kajsa & Güettler, Mia Maria (2010), När Kjelle åker till indien, Berghs
30. Gardfors, Johan & Dackenberg, Clara (2010), Nu eller kanske mu – en kärlekshistoria,
Bladstaden
31. Gay, Marie-Louise (2011), Stella – en stjärna på stranden, B Wahlströms
32. Fridh, Linda & Falkengren, Jutta (2012), Den vindlande vägen och lilla grodan, Willa
Holma Förlag
33. Gliori, Debi (2013), Det läskigaste av allt, Goboken
34. Gustavsson, Per (2014), Måntornet, Natur & Kultur
35. Hellsing, Lennart & Sjöberg. Lena (2014), Annabell Olsson, Rabén & Sjögren
36. Julin, Sanna & Sarri, Millis (2014), En regnig dag, IDUS förlag
37. Johansson, E A (2014), Blubbla tänker, Natur & Kultur
38. Steffers, Oliver (2013), Den sitter fast, Bonnier Carlsen
39. Jeppsson, Charlotta, Berlin, Benny & Almqvist, Agneta (2011), Alm 22, Charl8
Produktion/Alm 42
40. Jitta, Ceseli Josephus (2010), Farmor hyr en katt, Berättarförlaget
41. Janouch, Katerina & Lindman, Mervi (2013), Ingrid & Ivar gör kalas, Bonnier Carlsen
42. Jönsson, Maria (2013), Spyflugan Astrid – mitt i musiken, Bonnier Carlsen
43. Hjärpe, Krista (2012), Hilda & Charlie sover över, B Wahlströms
44. Kilaka, John (2010), Förtrollad frukt, Hjulet
39

Halmstad Högskola
Förskollärarutbildningen
Examensarbete för förskollärare
2016-01-07

Erika Wallin & Tobias Linde
860711 & 750617
Kristina Holmberg

45. Kappel Jensen, Gry & Richardt, Sissan (2010), Wilbur den gula katten, Turbine
46. Kemp, Anna & Ogilvie, Sara (2010), Hundar dansar inte balett, Goboken
47. Kelly, Mij, Stark, Ulf & McQuillan, Mary (2010), Atchoo! Gyllene regler för gott
uppförande, Ordalaget
48. K, Oskar. & Karrebaek, Dorte (2010), Idiot!, Daidalos
49. Kieri, Katarina & Virke, Emma (2014), Månkan och jag har en hemlighet, Rabén &
Sjögren
50. Haughton, Chris (2012), Mamma borta, Lilla Pirat förlaget
51. Hallberg, Kristian & Ramel, Charlotte (2013), Klass 1 Rönnen, Rabén & Sjögren
52. Klassen, Jon (2012), Jag vill ha min hatt, Hippo Bokförlag
53. Krapu-Kallio, Solja & Gimbergsson, Sara (2015), Vad drömde du om?, Mirando
54. Krause, Ute (2010), Oskar och den utsvultna draken, ABC-förlag
55. Lujan, Jorge (2013), Numeralia, Lilla Pirat förlaget
56. Lindström, Eva (2012), Olli och Mo, Alfabeta
57. Lundberg, Sara (2015), Vita, Öjvind och INGENTING, Alfabeta
58. Lindman, Mervi (2012), Memmuli rymmer till cirkusen, Bonnier Carlsen
59. Lind, Åsa & Gustavsson, Per (2015), Äskil äter träd, Rabén & Sjögren
60. Läckberg, Camilla (2013), Supercharlie och mormorsmysteriet, Tukan
61. Lundholm Moberg, Annika (2015), Sven går på kalas, Opal
62. Leathers, Phillipa (2014), Den svarta Kaninen, Berghs
63. Lundberg, Sara (2011), Vita streck och Öjvind, Alfabeta
64. Lundberg, Sara (2014), Öjvind och världens ände, Alfabeta
65. Landström, Lena & Landström, Olof (2014), Pom och Pim på natten, Lilla Pirat förlaget
66. Mortier, Tine & Vermeire, Kaatje (2012), Mary och Mormor, Turbine
67. Mangold, Maud & Buregren, Sassa (2013), Drömkatt, Kabusa böcker
68. Mellgren, Jöns (2013), Sigrid och natten, Natur & Kultur
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69. Morris, Jackie (2013), Isbjörnsungen som blev en pojke, Hjulet
70. Moursund, Jill (2012), Min vän räven och jag, Hippo Bokförlag
71. Magnusson, Ann-Christine & Tollerup, Mimmi (2010), Hedda på grönarbete, Opal
72. Magnusson, Ann-Christine & Ciliberto, Paola (2014), Pite och Palt leker Kurraglömma,
Opal
73. Moreau, Laurent (2012), Vad tänker du på?, Rabén & Sjögren
74. Murray Brodin, Kristina (2012), Värsta syrran, Vombat
75. Mwankumi, Dominique (2011), Gatans Prins, Bokförlaget Tranan
76. Murray Brodin, Kristina (2010), Världens mamma och en katt, Vombat
77. Jansson, Tove (2015), Muminfamiljen på rivieran, Rabén & Sjögren
78. Magntorn, Erik & Gnosspelius, Staffan (2015), Sagan om Halvdan Hårde, Hirschfeld
förlag
79. Pinfold, Levi (2012), Svart hund, Karneval förlag
80. Pinfold, Levi (2012), Djangon, Karneval förlag
81. Persson, Malte (2012), Resan till världens farligaste land, Bonnier Carlsen
82. Pollack, Majken (2014), Embla mitt i kosmos, Alvina
83. Pierrou, Tove (2015), Småkrypsboll, Natur & Kultur
84. Palm, Linda (2015), Vi, Idus förlag
85. Olsson, Lotta (2015), Lämnad ensam, Bonnies Carlson
86. Oskarsson, Marie (2012), Buster vill inte sova, Rabén & Sjögren
87. Olsson, Ingrid (2015), Åse och grodan, Lilla Pirat förlaget
88. Olten, Manuela (2012), Monster finns faktiskt, Opal
89. Olsson, Sara (2014), Håkan bråkan och läskiga huset, Egmont kids media
90. Olten, Manuela (2013), Tuffa killar, Opal
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11.3 Kvantitativ litteraturundersökning

Bok

Kille

Tjej

KÖNSNEUTRALT

ZENOBIA & RÖVAREN

X

TANT SKATEBOARD &
SPÖKSLOTTET

X

POMELO BLIR STOR

X

PRINSESSOR OCH DRAKAR

X

JAG HAR VISST ETT DJUR

X

DUMPERN I FULL FART

X

SVEN KÄKAR MAT

X

BRAVO BLIR MODIG

X

JAG BLIR EN BUBBLA …

X

SAMMANFATTNING:

3

4

2

Datum: 18 November 2015
Bok

Kille

RALLY & LYRA

Tjej

Könsneutral

X

BIRGER & PAPPA-AFFÄREN X
SAGAN OM UNDERBARA
FAMILJEN KANIN OCH

X
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DJUPSJÖNS HEMLIGHET
LILLA BJÖRN PÅ SEMESTER X
DAGEN DÅ JAG FÖRLORADE
MINA SUPERKRAFTER

X

LÅT MIG VARA IFRED! LOTTA
LÄR SIG ATT SÄGA IFRÅN
JAG HAR FÅTT EN POTTA

X

X

SUPERNYCKELPIGAN ÄR PÅ
VÄG!

X

MAMMUT

X

SKUGGSIDAN

X

PRINSESSANS ROCKBAND

X

FANNYS FANTASTISKA RESA

X

JÄTTEBRA OLGA!

X

SAMMANSTÄLLNING:

5

7

1

Tjej

Könsneutral

Datum: 27 November 2015
Bok
MINA I VILDMARKEN
MORMORS SJAL

Kille

X
X
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GRANNE TILL RÄV OCH HARE

X

SCHH! VI HAR EN PLAN

X

KJELLE ÄR KATTVAKT

X

NÄR PRINSAR BLIR
FÖRTROLLADE

X

NÄR KJELLE ÅKER TILL
INDIEN

X

NU ELLER KANSKE MU – EN
KÄRLEKSHISTORIA

X

STELLA, EN STJÄRNA PÅ
STRANDEN

X

DEN VINDLANDE VÄGEN
OCH LILLA GRODAN

X

DET LÄSKIGASTE AV ALLT

X

MÅNTORNET

X

SAMMANSTÄLLNING

6

2

4

30 November 2015
Bok

Kille

Tjej

ANNABELL OLSSON
EN REGNIG DAG

Könsneutral
X

X
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BLUBBLA TÄNKER

X

DEN SITTER FAST

X

ALM 22

X

FARMOR HYR EN KATT
INGRID OCH IVAR GÖR KALAS

X
X

SPYFLUGAN ASTRID MITT I
MUSIKEN
HILDA OCH CHARLIE SOVER
ÖVER

X

X
X

X

X

MAMMA BORTA

X

KLASS 1 RÖNNEN
JAG VILL HA MIN HATT

X
X

VAD DRÖMDE DU OM?

X

OSKAR OCH DEN UTSVULTNA
DRAKEN

X

FÖRTROLLAD FRUKT

X

IDIOT!

X

MÅNKAN OCH JAG HAR EN
HEMLIGHET
WILBUR DEN GULA KATTEN

X

X

X

X
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X

ATCHOO! GYLLENE REGLER
FÖR GOTT UPPFÖRANDE

X

NUMERALIA

X

OLLI OCH MO

X

X

VITA, ÖJVIND OCH INGENTING

X

X

MEMMULI RYMMER TILL
CIRKUSEN

X

ÄSKIL ÄTER TRÄD

X

SUPERCHARLIE OCH
MORMORSMYSTERIET

X

SVEN GÅR PÅ KALAS

X

DEN SVARTA KANINEN

X

VITA STRECK OCH ÖJVIND

X

ÖJVIND OCH VÄRDENS ÄNDE

X

X

POM OCH PIM PÅ NATTEN

X

MARY OCH MORMOR
DRÖMKATT
SIGRID OCH NATTEN

X
X
X
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ISBJÖRNENSUNGEN SOM BLEV
EN POJKE

X

MIN VÄN RÄVEN OCH JAG

X

HEDDA PÅ GRÖNARBETE

X
X

PITE OCH PALT LEKER
KURRAGÖMMA

X

VAD TÄNKER DU PÅ?

X

X

VÄRSTA SYRRAN

X

X

GATANS PRINS

X

VÄRLDENS MAMMA OCH EN
KATT

X

X

MUMINFAMILJEN PÅ
RIVIERAN

X

X

SAGAN OM HALVAN HÅRDE

X

SAMMANFATTNING:

27

22

8

TOTALT:

41

35

15

BÖCKER TOTALT: 84st barn böcker (7st av dem har två huvudrollsinnehavare)

Bok

Kille

Tjej

Könsneutral
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SVART HUND

X

DJANGON

X

RESAN TILL VÄRLDENS
FARLIGASTE LAND

X

EMBLA MITT I KOSMOS
SMÅKRYPSBOLL

X
X

VI

X

LÄMNAD ENSAM

X

BUSTER VILL INTE SOVA

X

ÅSE OCH GRODAN

X

MONSTER FINNS FAKTISKT
X
HÅKAN BRÅKAN OCH
LÄSKIGA HUSET

X

TUFFA KILLAR

X

RÖDLUVAN VARJEN
MORMOR OCH KOTTE
GRAN
KOMPISEN BLIR ARG
NÄR DET KNACKADE PÅ

X

X
X
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DÖRREN
EBBE OCH ÄGGET

X

SAMMANFATTNING:

7

5

4

TOTALT:

48

40

19

Kille

Tjej

Könsneutral

Datum: 7/12-2015
Bok
MIN PAPPA ÄR STOR OCH
STARK, MEN…
LENNI UPPTÄCKER
VÄRLDEN, FÖRSTA
BILDERNA – FÖRSTA
ORDEN

X

X

DET VIDUNDERLIGA ÄGGET

X

ORDEN VAR ÄR NI?

X

X

TIO VILDA HÄSTAR

X

X

X

SMARTA SMÅ UPPTÄCKER
SKOLAN

X

X

X

SAMMANFATTNING:

4

4

3

TOTALT

52

44

22
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11.4 Mall för kvalitativ textanalys
Bok:
UTDRAG/CITAT

TOLKNING

REFLEKTIONER

SOCIALKONSTRUKTIONISTISKT

UR GENUSPERSPEKTIV

PERSPEKTIV

Vilka kategorier av
människor/karaktärer
omtalas i texten?
(barn, föräldrar, djur osv)
Hur framställs de?
(Vad gör de för handlingar
som visar på olika
karaktärsdrag
t.ex.)
Vad påstås uttryckligen
i texten?
Vad underförstås?
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