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Sammanfattning 

Förskolan har en viktig roll när det kommer till barnens möjligheter att finna förebilder 
genom litteratur. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur handlingsutrymme 
framkommer i barnlitteratur och förskolans läroplan. Utifrån den forskning som bearbetats i 
detta arbete har vi bland annat kunnat se att barns möten med böcker är viktiga, då det i 
berättelser förekommer miljöer som är igenkänningsbara för läsaren. Vår analys har utgått 
från ett barndomssociologiskt perspektiv, med fokus på agens, men även Biestas (2009) 
ramverk gällande utbildningens parallella funktioner, med fokus på subjektifikation. Detta 
arbete består av två delstudier. Den ena delstudien har använt sig utav metoden kvalitativ 
textanalys av barnböcker, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, vilket syftar till att både tolka 
tinget, vilket här innebär karaktärernas handlingar, i dess specifika kontext, vilket i detta fall 
är boken, och meningen bakom, i detta fall handlingsutrymmet. Den andra delstudien har 
använt sig utav metoden tematisk textanalys av Läroplan för förskolan 2018. Resultatet av 
barnlitteratursanalysen har visat ett tydligt användande av handlingsutrymme genom 
karaktärernas interaktion med andra och med dess omvärld. Många karaktärer i berättelserna 
ställs framför dilemman vilket de lyckas lösa själva, eller med hjälp av andra. Resultatet av 
läroplansanalysen har visat att det återkommande finns formuleringar där barn ges 
möjligheter till både agens och subjektifikation i olika former och sammanhang, vilket 
sammantaget innebär att barn återkommande ges möjligheter till handlingsutrymme i 
läroplanens skrivelser. Vår slutsats blev därmed att handlingsutrymme skrivs fram i både 
barnlitteraturen och läroplanen på varierande och återkommande sätt. 
 
 

Nyckelord: Handlingsutrymme, kvalitativ textanalys, läroplan, barnböcker, 
barndomssociologi, Biestas ramverk. 
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Inledning 

Agens som vi har mött den i våra studier används oftast för att peka på vad barnen kan, vet 
och har tillgång till (Corsaro, 2018, s. 17–18). Genom att ge barn förutsättningar till att skapa 
sitt eget jag, ges de möjligheter till att bli självständiga subjekt, det vill säga subjektifikation 
(Biesta, 2009, s. 40). Dessa två begrepp, agens och subjektifikation, berör barns 
handlingsutrymme. En del av att lära sig att ta plats och använda sitt handlingsutrymme 
menar vi utgår från möjligheter till att få förebilder till detta. Ett sätt att finna sådana 
förebilder är genom läsning.  

Att läsning är viktigt för barns utveckling är något som genomsyrat hela vår 
förskollärarutbildning, och detta framkommer även i forskningen (jmf. Kåreland, 2008, s. 
3). Läsning är en portal till fantasins värld som vi kan styra och följa när vi vill. Men hur 
möjliggör bokens innehåll till att öka barns handlingsutrymme? Blir vi självständiga och 
starka personer för att vi följer med Pippi Långstrump (Lindgren, 1945) på de sju haven? 
Eller lär vi oss kamratrelationer när vi besöker Alfons Åberg (Bergström, 1973) i hans 
vardagsliv med sin ensamstående pappa? 

Förskolan har en viktig roll när det kommer till barnens möjligheter att finna förebilder 
genom litteratur. Pedagogerna ansvarar för att de barnböcker som finns tillgängliga på 
förskolan är genomtänkta, inspirerande och tematiska efter barnens intressen. Förskolan är 
på så vis delvis styrande av informationsflödet och vilka möjligheter barnen får att 
tillförskansa sig kunskap och fantasi genom böcker och läsande då pedagogerna formar 
lärmiljön. 

Läroplanen säger följande:  

Arbetslaget ska säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen [...] 
(Skolverket, 2018, s. 16).  

Verksamheten har därmed i uppgift att skapa en lärmiljö som ger alla barn förutsättningarna 
att styra över sitt handlingsutrymme. Vi menar att barn har rätt till litteratur som speglar de 
värden som förskolan ska främja. Bortom den rena fakta som kan finnas i böcker, vill vi 
undersöka vilka förebilder till handlingsutrymme, utifrån begreppen agens och 
subjektifikation, som barnen kan möta genom att göra en kvalitativ textanalys. Vi vill utgå 
från ett urval av böcker som är relevanta för förskolans verksamhet samt undersöka hur dessa 
böcker kan ses utifrån barndomssociologiska glasögon likväl som Biestas teoretiska 
perspektiv. Det barndomssociologiska perspektivet lyfter att barn har handlingsutrymme i 
form av agens, det vill säga självständighet och kontroll (Corsaro, 2018, s. 174). Biestas 
ramverk beskriver barns väg till självbestämmande individer i form av subjektifikation 
(2009, s. 40).  

Genom att göra en kvalitativ textanalys på Läroplan för förskolan 2018 utifrån dessa 
teoretiska begrepp avser vi synliggöra barns potentiella möjligheter till handlingsutrymme 
inom förskolans verksamhet. Detta för att sedan sammanställa våra resultat till en 
övergripande insikt kring hur karaktärer i barnböcker och läroplanens skrivelser kan bidra 
till att ge barn i förskolan möjligheter till handlingsutrymme. Ett exempel på sådant 
synliggörande menar vi kan ses i nedanstående citat: 

Det är absolut bäst för små barn att ha det lite ordnat. Allra helst om dom får ordna det själv! Pippi 
Långstrump går ombord (Lindgren, 1946) 
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Bakgrund 

I läroplan för förskolan står det att: 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och 
ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling (Skolverket, 2018, s. 5). 

Läroplanen skriver att barnen har rätt till en demokratisk vardag med inflytande men 
specificerar inte hur detta ska ske i praktiken. För att barn ska kunna använda sitt 
handlingsutrymme och delta i de demokratiska arbetssätten, krävs att de vet hur de ska och 
får agera. Ett sätt att synliggöra detta för barnen är genom deras möten med fiktiva litterära 
karaktärer.   

Barnbokens historia 
I den svenska historiska kontexten har barn länge setts utifrån vilka de ska bli när de växer 
upp. I och med den synen på barn, har det med tiden vuxit fram en rörelse och barnsyn där 
barnen ska ses utifrån där de är just då (Svenning, 2011, s. 38–39). Denna historiska kontext 
framträder tydligt när man seglar genom barnbokens historia. 

Kåreland beskriver hur böcker för barn rent historiskt har använts främst i fostrande syfte. 
Böckerna var inte skrivna för att vara lockande för barnen att läsa utan med pedagogiska 
syften, där rådande normer och regler gällande allt från personlig hygien till samhällsroll 
kunde läsas. Detta användande av böcker kan ställas mot synsättet att läsning under senare 
år också ska vara spännande och rolig för läsandets egen skull (2008, s. 1). 

Barns omvärld och levnadsförhållanden tar sig ofta i uttryck i barnböcker (Kåreland, 
2008, s. 8) och under 1900-talet låg det i tiden med bred utbildning där fri läsning 
uppmuntrades. Denna utveckling ledde i sin tur till ökade krav på böckers estetiska innehåll 
likväl som dess litterära innehåll (ibid, s. 5). 

Kåreland lyfter att den moderna svenska barnboken kom till vid slutet av andra 
världskriget. I denna nya form träder böcker fram utifrån ett barnperspektiv, där författarna 
ställer sig på barnens sida (2008, s. 6). Den gamla synen att barnen skulle vara lydiga och 
flitiga har således bytts ut mot nya tankar om barns behov av egna röster och självständighet 
(ibid, s. 8). Dessa tankar förekommer även i läroplanen idag, där vi kan läsa att: 

 [...] Barn har rätt till delaktighet och inflytande [...] (Skolverket, 2018, s. 5). 

Barns rätt till att påverka och göra sina röster hörda ska därmed vara en självklar del av 
förskolans verksamhet idag. Barnböcker med karaktärer utifrån en modern barnsyn kan 
användas för att stödja barnen i deras utveckling och utforskande av det egna 
handlingsutrymmet. Kåreland pekar till exempel på Pippi Långstrump som ett fritt barn med 
en stark röst för barnen att inspireras av (2008, s. 6).  

Samtida kontext 
Enligt Lenz Taguchi och Åberg har pedagogerna ett ansvar att ge barn möjlighet till att vara 
delaktiga och använda sina röster för att påverka sin omgivning (2005, s. 10). Synen har 
alltså gått från att barnen i framtiden kan delta i demokratiska rörelser där deras röster spelar 
roll, till att de kan delta utifrån sin förmåga där de är. 
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Den 23 oktober 2022 publicerade Dagens Nyheter (DN) artikeln: Skolor behöver jobba 
mer med läsfrämjande där Peter Letmark presenterar en rapport från Skolinspektionen som 
slår fast att barns läsande minskar. En liknande artikel (Läsning bland barn minskar) skriven 
av Tujafon Ibragimova, publicerades av Sveriges Television (SVT) 2019, där Johan Unenge 
från Barnboksakademin uttalar sig om att barn läser allt mindre och att deras läsförståelse 
också minskar. 

Barns läsning kan alltså ses som ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. Trenden att barn 
läser mindre håller, enligt dessa källor i sig, medan läroplanen skriver att:  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika 
medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om 
dessa (Skolverket, 2018, s.13). 

Likväl skriver läroplanen att: 

Utbildningen ska [...] utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och 
inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter (Skolverket, 2018, s.5). 

Vi menar att dessa citat tillsammans visar på hur läsning och förtrogenhet med litterära verk 
kan ge barn möjlighet till att använda sig av litterära förebilder för att utforska sitt 
handlingsutrymme. För att barn ska få kännedom om sina rättigheter behöver den 
pedagogiska verksamheten ge dem möjligheter till detta. Organiseringen av förskolans 
dagliga verksamhet har stor påverkan på barnens möjligheter till handlingsutrymme. Den 
pedagogiska verksamheten kan bli lidande av en organisation som är strukturerad på ett 
oreflekterat sätt (Lenz Taguchi & Åberg, 2005, s. 15). Läroplanen lyfter i samma anda att: 

Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018, s.16). 

Då verksamheten arbetar med att förbereda barnen för framtiden, lär barnen sig samtidigt 
om vilket handlingsutrymme de har i nuet. Med hjälp av litterära inspirationer kan barnens 
förståelse vidgas och därmed förståelsen för hur deras handlingsutrymme kan se ut. 

Barns handlingsutrymme i barnböcker 
Barn behöver stöd för att utveckla de egenskaper och förmågor som behövs för att kunna 
påverka sin omvärld (Svenning, 2011, s. 39). En väg till att få stöd är användning av böcker 
för att få inspiration och för att få ta del av erfarenheter och sammanhang man inte får 
naturligt. När barn får tillgång till böcker ger vi dem möjlighet att utveckla sin fantasi. 
Förmågan till att fantisera är en viktig grundsten för att kunna vara kreativ och lösa problem 
(Eriksson, 2017, s. 12). 

Genom att ge barnen dessa grundstenar för att lösa problem ger vi dem förutsättningar 
för att påverka sin vardag och omgivning. Corsaro lyfter vikten av att barn har 
handlingsutrymme utifrån begreppet agens. När barn har utrymme att handla kan de även ta 
inspiration och lärdom från sin omgivning för att göra kunskapen till sin egen (2018, s. 7). I 
begreppet omgivning avses även material, vilket i detta fall betyder böcker. Biesta menar att 
utbildningens mångfacetterade roll, bland annat syftar till att lära barn genom 
subjektifikation, det vill säga hur de blir självständiga individer (2009, s. 40). Biestas syn på 
subjektifikation som ramverk tillsammans med barndomssociologins begrepp agens, 
möjliggör för en nyanserad analys av barns handlingsutrymme med hjälp av barnböcker. 
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Eidevald framhäver att det ofta har funnits ett fokus på barnens utveckling utifrån deras 
kunnande och brister, i stället för vilka förutsättningar de får till utveckling och hur de görs 
deltagande (2017, s. 33). Eriksson bygger vidare på detta med att påtala att även om läsning 
i sig är viktigt är det att genom att låta barnen leka, utforska och skapa utifrån det som har 
lästs som deltagandet vidgas (2017, s. 118). 

Övergripande problemformulering 
Vi menar att detta arbete kan bidra till den didaktiska verksamheten och forskningsfältet 
genom att med hjälp av innehållet i barnböcker samt läroplanen synliggöra barns möjligheter 
till agens och deras möjligheter till subjektifikation. Detta gör vi genom att granska hur 
karaktärernas handlingsutrymme skrivs fram i barnlitteratur som ofta lånas av förskolor på 
lokala bibliotek. Slutligen sätter vi in detta i förskolans kontext genom att analysera 
läroplanens skrivelser. 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur handlingsutrymme framkommer i barnlitteratur 
och förskolans läroplan. 

- Hur synliggörs karaktärernas agens i barnlitteratur? 
- Hur synliggörs karaktärernas subjektifikation i barnlitteratur? 
- Vilka möjligheter till agens ges barn av läroplanen? 
- Vilka möjligheter till subjektifikation ges barn av läroplanen? 
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Forskningsöversikt 

Insamling av forskningsmaterial 
För att hitta relevanta forskningsartiklar användes Google Scholar den 26 oktober 2022. 
Genom att laborera med ord relaterade till barn och barns läsning, läsning och agens på 
engelska, kom vi fram till children och books som användes tillsammans med sökordet 
agency. Detta genererade 3 140 000 resultat. Sedan begränsade vi oss till resultat från tidigast 
1998 för att öka chanserna att finna resultat som matchar den moderna barnsyn som Kåreland 
skriver om (2008, s. 8). Detta genererade 1 890 000 resultat. Google Scholar har nackdelen 
att den har begränsade möjligheter till avgränsningar och majoriteten av sökresultaten 
handlade om läsning och agens med fokus på hur barns agens utvecklas av läsandet som 
handling.  

En manuell sortering av de första 10 sidorna av resultat, utmynnade i 4 passande artiklar. 
Denna manuella sortering bestod av att läsa rubriker och vid behov de tillhörande abstrakten 
till samtliga artiklar på dessa sidor. Efter att denna manuella sortering gav oss dessa lovande 
resultat valde vi att söka efter dem i Uppsala universitets bibliotekstjänst för att kontrollera 
deras meriter och kunde där säkerställa att samtliga 4 är peer-reviewed. 

Vidare ingår i forskningsöversikten avhandlingen Bångstyriga barn – makt normer och 
delaktighet i förskolan av Klara Dolk (2013) som rekommenderades av vår handledare 
utifrån vårt valda ämne. 

Introduktion 
När barn ska vara med och välja blir det enligt Dolk en förhandling mellan barns viljor och 
de vuxnas viljor (2013, s. 87). Dolk lyfter vidare att det sker olika typer av indirekt styrning 
av barn inom förskolan, där barns valmöjligheter redan är fördefinierade av pedagogerna 
(2013, s. 88–89). Detta kan ses som en begränsning av barnens handlingsutrymme, men även 
en begränsning av barns möten med litteratur, som påverkas av denna indirekta styrning. 

Barns möte med böcker sker ofta tidigt och Ganea, Bloom Pickard och DeLoache skriver 
att detta möte ofta sker tillsammans med en vuxen och då barn blir lästa för. Allt eftersom 
barn växer och blir mer självständiga kan de på mer egen hand ta sig an böckerna, med stöd 
av vuxna vid behov (2008, s. 47). Detta möte med böcker är viktigt för barns utveckling och 
Short lyfter att barn genom läsning kan få tillgång till kunskaper och insikter de inte hade 
fått på egen hand. Dessa insikter kan sedan leda till nya handlingar (2012, s. 43). 

Vilka kunskaper och insikter som premieras har inte alltid sett likadant ut och Chappell 
beskriver hur böcker med barn som huvudkaraktärer, historiskt sett, har haft en tydlig 
dualitet mellan det goda och onda. På senare år återfinns exempel där det inte är lika 
självklara val med fler gråzoner. Genom att möta mer realistiska problem kan barn 
förberedas för samhällets komplexitet (2008, s. 282). 
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Val av litteratur 

Inspiration, förebilder och insikter kan barn få från olika typer av böcker, både fiktiv och 
verklighetsbaserad litteratur (Short, 2012, s. 45). Short poängterar vidare att det därför är 
viktigt att pedagogerna tillhandahåller en bred tillgång av litteratur för att ge barn möjlighet 
att ta till sig blandade intryck som de kan tolka och införliva i sina interaktioner (2012, s. 
48). Smith tar det ett steg längre och menar att barn genom litteraturen får möjlighet att 
utforska problem och händelser de kanske inte har upplevt eller inte vill uppleva, men som 
de har ett behov av att diskutera och arbeta med (2000, s. 31). Därför ska förskolan 
möjliggöra att barnen får läsa böcker som ger en god variation i både saga och syfte så att 
barnen får möjlighet att utveckla sitt handlingsutrymme. Smith lyfter vidare att tillrättalagda 
böcker är tydliga och förutsägbara men att realistiska böcker kan ge ett bredare landskap att 
utforska (2000, s. 37). Här framkommer alltså en syn på genrer av barnböcker, där en genre 
kan ses som mer trygg att ta upp med en barngrupp för att böckerna är förutsägbara. Medan 
en annan genre ger ökade möjligheter men kanske kräver mer av pedagogen.  

Barn befinner sig konstant i olika stadier av sin utveckling och Smith menar att karaktärer 
och handlingar blir intressanta för läsaren när de överensstämmer med var läsaren befinner 
sig utvecklingsmässigt (2000, s. 36). Som när Ganea, Bloom Pickard och DeLoache till 
exempelvis nämner att små barns interaktion med böcker vanligtvis består av bilderböcker, 
vilka antingen består enbart av bilder eller bilder med enkel tillhörande text (2008, s. 46). 

En övergripande bild som Chappell målar upp, visar hur det i böcker där huvudkaraktären 
är ett barn eller ung vuxen ofta har ett tydligt mönster; där barnet finner sig utan närvarande 
och stödjande vuxen. Huvudkaraktären får i stället använda sig av sina kunskaper och 
erfarenheter för att omskapa sin omvärld, utan att bryta ner den existerande omvärlden 
(2008, s. 281). Dolk visar på en liknande insikt, att barn genom läsning får möjlighet att ta 
till sig goda förebilder, som de sedan kan använda för att själva agera på andra sätt än rådande 
strukturer (2013, s. 130). 

Sammanfattningsvis kan valet av litteratur på olika sätt bjuda in barn till läsning och 
förståelse. Smith visar hur pedagoger genom att välja böcker med förebilder som barnen kan 
identifiera sig med, ges möjlighet till att skapa en djupare anknytning till litteraturen (2000, 
s. 37). 

Barns förebilder 
I litteraturen kan barn som tidigare nämnts hitta förebilder vars handlingar de kan relatera 
till eller lära av. Barns förmåga att flytta kunskap mellan litteratur och riktiga världen börjar 
med konkreta fakta och kunskaper. Ganea, Bloom Pickard och DeLoache visar i sin studie 
på att barn redan i tidig ålder kan börja sammanfoga information från omvärlden till boken 
och vice versa (2008, s. 48). 

Allteftersom barn utvecklas och kan förstå mer abstrakta konstruktioner, kan de förebilder 
som böckerna innehåller bli mer komplexa. Short trycker på att barn behöver utveckla olika 
strategier och få nya perspektiv för att kunna delta i sociala interaktioner, problemlösningar 
och för sin generella utveckling (2012, s. 49). Tack vare böcker kan barn lära av andras 
problem och svårigheter utan att själva behöva uppleva dem (2012, s. 43). För att stärka 
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barns handlingsutrymme behöver alla pedagoger vara medvetna om vikten av goda 
förebilder. 

Chappell problematiserar hur förebilder skrivs fram i litteraturen genom att lyfta att de 
protagonistiska karaktärerna inte alltid enbart utför goda gärningar och de antagonistiska 
karaktärerna inte alltid enbart utför onda gärningar (2008, s. 284). De huvudkaraktärer i form 
av barn som finns i böckerna behöver ibland göra egna beslut om rätt och fel. Dessa beslut 
ligger kanske inte alltid i linje med vad det fiktiva samhället anser vara rätt (ibid, s. 285). 
Ibland kan handlingarna också stå i dikotomi mot vad det verkliga samhället anser vara rätt. 
Smith visar hur barn, när de ges möjlighet till interaktion med litteratur, ofta relaterar till 
karaktärernas handlingar utifrån hur de själva skulle ha gjort eller resonerat i samma 
situation. Barn kan till exempel ge uttryck för att det finns saker de skulle ha gjort annorlunda 
gentemot huvudkaraktären i samma situation (2000, s. 33). 

Chappell exemplifierar olika handlingar och situationer som huvudkaraktärer, i form av 
barn, kan utföra eller hamna i. Dessa kan det läsande barnet behöva ta ställning till eller 
använda som förebild. Barnkaraktärer kan hamna i situationer där de ifrågasätter makthavare 
och pekar på brister i samhället, karaktärerna kan hitta på olika sorters bus och hyss som en 
form av revolt mot de vuxna karaktärerna. I böcker kan barn möta barnkaraktärer som blir 
bestraffade när de, enligt sin egen mening, agerar korrekt men fel enligt de vuxna 
karaktärerna. När vuxna karaktärer ger barn frihet att agera, ifrågasätta och utforska och 
samtidigt vill skydda samma barn (2008, s. 286–289), kan det uppstå funderingar kring vad 
barn faktiskt får och kan göra. Smith sammanfattar att barn i denna typ av möten, genom att 
jämföra sina liv med de karaktärer de läser om, kan utforska sina möjligheter till handling 
och inflytande (2000, s. 30). 

Samtalets betydelse för handlingsutrymmet 
Short menar att barn genom att antingen läsa själva eller bli lästa för med uppföljande samtal, 
får möjlighet till att reflektera över hur barn och vuxna agerar i litteraturen. Men även hur 
dessa handlingar kan översättas till deras verklighet (2012, s. 44–45). Även i samtalet är det 
viktigt att förhålla sig till barnens utveckling och ålder. Ganea, Bloom Pickard och DeLoache 
visar i sin studie på att ju närmare verkligheten korrelerar med det som står i boken desto 
lättare har små barn att dra kopplingar mellan dess samhörighet. Exempelvis, om bilderna är 
ritade har små barn svårare att dra kopplingar till riktiga världen än om den visuella 
representationen består av foton (2008, s. 61). Smith kunde i sin studie se att barn kunde 
identifiera sig med bokens huvudkaraktär. De delade även med sig av riktiga händelser som 
de kunde koppla till bokens innehåll (2000, s. 35). 

Det som läses och diskuteras kan alltså öppna vägar för fler ämnen och Short lyfter att 
när barngruppen som reaktion på det som lästs sedan börjar utforska och testa sina egna 
möjligheter till påverkan, behöver pedagogerna vara öppna och stöttande (2012, s. 46). 
Smith visar på en liknande hållning och pekar på att barn vid läsning och diskussion av 
gemensamt material ges möjlighet att diskutera och reflektera över vilka de är, både som 
individer och vilken plats de har i den sociala gemenskapen. Litteraturen fungerar alltså som 
en öppning till verkliga världens relationer (2000, s. 31). 
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Att kunna vrida och vända på en situation och se den ur olika perspektiv är något som 
behövs tränas på. Short har i sin studie sett att genom att tillsammans läsa, diskutera och 
komma tillbaka till olika situationer, i både litteraturen och verkligen, får barn möjligheten 
att se handlingar och lösningar från olika synvinklar. Med det i åtanke är det viktigt att vara 
medveten om att något som är positivt för några barn i gruppen, kan i stället påverka flera 
andra negativt (2012, s. 47). Dolk förtydligar att barns rätt till delaktighet och påverkan, det 
vill säga deras handlingsutrymme, inte enkom är en strävan mot mer handlingsutrymme för 
den enskilde. Det krävs en balans där barnen ges utrymme till handling på så sätt att det inte 
går ut över andras lika rätt till handlingsutrymme (2013, s. 176).  

Avslutning 
Barnböcker kan med vitt skilda innehåll ändå ha mycket gemensamt, oavsett om det handlar 
om pekböcker med bilder, orättvisor i världen, relationer i romantisk litteratur eller episka 
slag mot ondska (Ganea, Bloom Pickard & DeLoache, 2008; Short, 2012; Smith, 2000 och 
Chappell, 2008). Barn som ges möjlighet att läsa/bli lästa för, samt reflektera och föra samtal 
om böcker, ges även ett ökat handlingsutrymme. Barnen ges då tillfällen att ta med sig 
lärdomar från böckerna till sina liv likväl som att applicera lärdomar från sina liv på det de 
läser. Detta menar vi återkopplar till syftet med arbetet som är att undersöka hur 
handlingsutrymme framkommer i barnlitteratur och i förskolans läroplan. 
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Teori 

Vi är intresserade av att undersöka möjligheter till handlingsutrymme, vilket i vår 
undersökning utgår från barndomssociologin men även Biestas ramverk gällande 
utbildningens parallella funktioner. 

Barndomssociologi  
William A. Corsaro grundar sina teorier i det barndomssociologiska perspektivet vilket lyfts 
i hans bok The Sociology of Childhood. I boken lyfter han att det i senare forskning har 
framkommit ett större fokus på barns röster, intressen, perspektiv och rättigheter som 
medborgare (2018, s. 47). 

Corsaro menar att man kan se barnen som aktiva skapare av det sammanhang de befinner 
sig i, detta kan bland annat ses i deras kamratkulturer (2018, s. 17–18). Vilket han sedan 
definierar: 

I define children's peer culture as a stable set of activities or routines, artifacts, values, and concerns that 
children produce and share in interaction with peers (Corsaro, 2018, s. 128). 

Det vi kan se här är att Corsaro bland annat lyfter aktiviteter, artefakter och värden som 
viktiga aspekter av barns kamratkulturer. Corsaro lyfter vidare att barns möjlighet till att 
vara aktiva deltagare i relation till de aktiviteter och artefakter som de möter är viktigt för 
deras möjligheter till tolkande reproduktion (2018, s. 29). 

Corsaro beskriver tolkande reproduktion som ett sätt att synliggöra barns delaktighet i 
samhället. Men även att barn inte internaliserar informationen de har inhämtat från sin 
omgivning, utan försöker appropriera det de har lärt sig och applicera det i sina egna sociala 
sammanhang (2018, s. 18). 

Corsaros teori genomsyras av en bild av barn som kan och är kompetenta. Återkommande 
beskrivs att barn söker självständighet och kontroll över sina liv (2018, s. 174) och Corsaro 
beskriver detta som att: 

Children attempt to gain control over their lives in a number of ways. One way children gain a sense of 
agency or control [...] (2018, s. 194). 

Agens kan därmed benämnas som kontroll och denna kontroll ger barnen möjligheter att 
utforska och handla, det vill säga handlingsutrymme. Corsaro nämner att denna kontroll och 
utrymme till handling använder barn ofta för att kontrollera sina egna liv samt att de strävar 
efter att dela denna kontroll med andra i sin omvärld (2018, s. 158). 

Förutom barns individuella agens tydliggör Corsaro (2005) att barn utvecklas individuellt 
men även som en del av kollektiva processer. Deras deltagande i dessa processer förändras 
över tid, dels i omfattning, dels i intensitet (s. 231). Detta deltagande är en del av deras 
handlingsutrymme vilket Corsaro menar framkommer och kan påvisas med hjälp av 
konkreta aktiviteter (2005, s. 246). Tillsammans med dessa aktiviteter kan även agens 
framkomma genom handlingar och kamratkulturer, barn använder sig då av sin kollektiva 
agens, det vill säga sitt kollektiva handlingsutrymme (ibid, s. 232). 
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Biestas ramverk 
Gert Biesta (2009) har i sin artikel Good education in an age of measurement: on the need 
to reconnect with the question of purpose in education skapat ett ramverk utifrån synen på 
vad bra utbildning innebär. Biestas fokus ligger inte på de olika slutmål som olika 
utbildningar kan ha med sin undervisning. I stället ligger fokuset på hur utbildningars 
mångfacetterade roll påverkar hur barn eller elever som deltar utbildningen interagerar 
genom och med olika aktiviteter (ibid, s. 36 & 38). 

Biestas visar i sin artikel hur barns möjligheter till lärande påverkas av vilken syn 
utbildningsinstitutioner har på hur inlärning sker. Det sätt genom vilket 
utbildningsinstitutioner lär barn eller elever att tänka, resonera och agera tenderar att 
exkludera andra sätt som barnen eller eleverna kan tänka, resonera och agera (2009, s. 38). 

I Biestas ramverk har utbildningen tre parallella funktioner. Den första funktionen är att 
utbildning ska fungera som kvalifikation, vilket handlar om att ge barnen fakta och kunskap 
(2009, s. 39). Den andra funktionen är att utbildning ska fungera socialiserande där barnen 
genom deltagande socialiseras in gruppen, förskolan och samhället. Utbildningen kan 
därmed inte ses som neutral utan som en representation av sin kontext (ibid, s. 40). Den 
tredje funktionen är att utbildning ska fungera stärkande eller utvecklande och göra barn till 
självständiga subjekt, det vill säga möjliggöra deras subjektifikation. Denna funktion 
fungerar perpendikulärt till den socialiserande då avsikten är att barnen ska lära sig hitta sitt 
jag och identitet trots rådande normer och värderingar (ibid, s. 40). Enligt Biesta bör 
utbildning främja subjektifikation i syfte att lära autonomi och självständighet i tänkande 
och i agerande (2009, s. 41) 

Biesta menar alltså att det finns två motsägande roller inom utbildningsväsendet som båda 
ämnar till att hjälpa barn att ta sin plats i samhället. Den socialiserande funktionen och den 
subjektifierande funktionen ger barn olika möjligheter till handlingsutrymme. I denna studie 
avser vi använda oss av den subjektifierande funktionen. 

Analysverktyg 
Med utgångspunkt i Biestas ramverk som en övergripande modell för utbildningens 
funktioner samt den barndomssociologiska begreppsapparaten, avser vi använda oss av 
handlingsutrymme som ett paraplybegrepp, vilket innefattar agens utifrån Corsaro och 
subjektifikation utifrån Biesta. Båda dessa begrepp ämnar till att förklara hur barns 
möjligheter till kontroll och självständighet ser ut.  

Vi avser att utföra våra textanalyser genom att koda fram hur dessa begrepp synliggörs i 
barnlitteraturen och läroplanen. Corsaros formulering kring agens innefattar även begrepp 
som tolkande reproduktion och kollektiv agens som förklarande sammanhang. 

Vi kommer alltså att analysera hur karaktärer och deras möjligheter till 
handlingsutrymme i barnlitteratur synliggörs utifrån begreppen, samt hur dessa synliggör 
vilka möjligheter barn i förskolans verksamhet ges till handlingsutrymme utifrån läroplanens 
skrivelser. 
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Metod 

För att besvara frågeställningarna har arbetet använt sig av två kvalitativa textanalyser. Den 
första textanalysen med tillhörande metodavsnitt har utförts av Johannes som har analyserat 
barnlitteratur. Den andra textanalysen med tillhörande metodavsnitt har utförts av Camilla 
som har analyserat förskolans läroplan. 

Murphys lag 
Murphys lag (det vill säga, lagen om alltingets jävlighet) definieras enligt Wikipedia (2004) 
som:  

Anything that can go wrong will go wrong. 

Avsikten med detta arbete var ursprungligen att göra en observationsstudie och en textanalys 
med fokus på samlingar i förskolans verksamhet. Trots upprepade försök till kontakt med 
förskolor i kommunen visade det sig svårt att få tillträde för att genomföra observationer. 
När insikten om att plan A kanske inte kunde genomföras började vi spåna på en plan B. I 
samråd med handledaren sattes ett datum där vi inte kunde vänta längre och behövde kliva 
över till plan B. Ju mer vi spånade på plan B, desto mer kändes det som rätt väg att gå trots 
att det krävdes en del omarbetning av redan skrivet material.  

Genom att utöva flexibilitet och god planering utformades en ny idé och plan, som vi nu 
brinner för och som känns lika rätt som plan A en gång gjorde. Denna uppsats är resultatet 
av att inte lyckas genomföra det som en gång planerat att göra. Men även resultatet av något 
vi lyckades göra, denna uppsats. 

Barnlitteratursanalys 
Inledning 
Denna delstudie har använt sig utav metoden kvalitativ textanalys utifrån ett hermeneutiskt 
perspektiv. Detta syftar till att både tolka tinget, vilket här innebär karaktärernas handlingar, 
i dess specifika kontext, vilket i detta fall är boken, och meningen bakom, i detta fall 
handlingsutrymmet (jmf. Brinkkjær & Høyen, 2020, s. 79–80). För att uppnå syftet med 
denna studie har jag undersökt hur handlingsutrymme synliggörs i barnlitteratur utifrån 
Corsaro (2005, 2018) och Biestas (2009) teorier. 

Material 
Strategin kring urvalet av fiktiva och skönlitterära barnböcker som använts i studien har varit 
att besöka ett statligt bibliotek med gott urval av barnböcker. Detta för att det valda 
biblioteket har utbildad personal som arbetar med barnböcker och har en nära kontakt med 
kommunala förskolor. Därför ombads personalen att hjälpa till i valet av barnböcker. 14 
böcker valdes i samråd med bibliotekarierna då vi gemensamt kom fram till att det antalet 
böcker skulle vara tillräckligt för att uppfylla studiens syfte.  

Då denna studie syftar till att kartlägga hur barnbokskaraktärers handlingsutrymmen 
synliggörs, var följande punkter mitt önskemål när personalen valde ut barnböckerna: 
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- Att böckerna som väljs i så stor utsträckning som möjligt är böcker som väljs ut till 
förskolorna i kommunen. 
- Att böckerna innehåller minst en huvudkaraktär. 
- Att böckerna passar enligt bibliotekariens uppfattning barn i åldrarna 1–4.  

Urvalet av böckerna blev som följande: 
- Raska på, Alfons Åberg! (1997) av Gunilla Bergström 
- Kan inte sova! (2014) av Stephanie Blake 
- Vad är klockan? (2021) av Rhea Gaughan 
- Berit ljuger (2020) av Annica Hedin 
- Hemma hela sommaren (2018) av Elin Johansson 
- Maj och Zarah bråkar! (2021) av Ellen Karlsson 
- Castor bakar (2009) av Lars Klinting 
- Kenta och barbisarna (2010) av Pija Lindenbaum 
- Otis bråkar (2020) av Åsa Mendel-Hartvig 
- Gatans prins (2011) av Dominique Mwankumi 
- Ensam mullvad på en scen (2012) av Ulf Nilsson 
- Lämnad ensam (2015) av Lotta Olsson 
- Morris på landet (2006) av Lotta Olsson 
- Aron Tiger bestiger berg! (2018) av Ebba Ómarsson 

Databearbetning och analysmetod 
I enlighet med hur Christoffersen och Johannessen (2015, s. 98–99) beskriver ett verktyg för 
att analysera dokument med kvalitativa ansatser, har jag valt att bearbeta datan på ett 
systematiskt sätt. Detta har gjorts genom att i det första steget skapa ett analysschema, se 
frågorna nedan, och grundligt läsa igenom barnböckerna en i taget. Det andra steget var att 
göra en fördjupad läsning och försöka finna svaren på de frågor jag sedan använt som ett 
analysverktyg (jmf. Ibid, s. 98–99). 

Dessa frågor har skapats utifrån Corsaros (2005, 2018) och Biestas (2009) teorier som 
presenteras i detta arbete. 

Corsaro beskriver agens som kontrollen som ger barn möjligheten att utforska och handla 
själva och i grupp (2005, s. 232; 2018, s. 158), därav formulerades följande fråga. 

1.  Hur synliggörs karaktärernas agens i barnboken? 
För att undersöka agens har jag valt att ta reda på hur tolkande reproduktion, kollektiv 

agens samt hur självständighet och kontroll synliggörs i barnböckerna enligt Corsaros 
definition av dessa begrepp. 

Biesta beskriver subjektifikation som processen att bli ett subjekt trots samhällets rådande 
normer och värderingar (2009, s. 40), därav formulerades följande fråga. 

2.  Hur synliggörs karaktärernas subjektifikation i barnboken? 
För att undersöka subjektifikation har jag valt att ta reda på hur utbildningen ska 

möjliggöra att individer ska hitta sin identitet och hur utbildningen ska möjliggöra att 
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individer stärks och utvecklas. Då böckerna ej behandlat utbildning har synliggörandet av 
detta blivit sparsmakat. 

Efter att alla böcker analyserades var nästa steg att välja de böcker som skulle synliggöra 
varje begrepp. För det första var det viktigt att varje begrepp skulle representeras av böckerna 
som bäst synliggjorde denne. För det andra var önskan att alla böcker skulle synliggöras i 
studien. På så vis har det valts några böcker framför andra under varje begrepp, även om den 
synliggjordes även i andra böcker på något annat sätt. Den enda bok som inte finns med i 
analysen är Vad är klockan? av Rhea Gaughan, utifrån att den inte synliggjorde något 
begrepp överhuvudtaget. 

Reflektion över metod 
En skillnad gentemot den tidigare planerade metoden var att en observationsstudie möjliggör 
till att skildra det jag ser i stunden, det vill säga vilken agens barnen får. Genom textanalys 
som metod var det möjligt att synliggöra vilken förebild till handlingsutrymme som barnen 
kan få genom barnlitteraturen. 

Den planerade observationen var begränsad i tidsutrymme då videoinspelning inte var ett 
planerat metodval. Metoden textanalys gavs större möjligheter till flexibilitet i tid och 
planering då lånetiden varit minst 30 dagar.  

Trovärdighet 
Eftersom jag inte använde förutbestämda mallar på hur analysen skulle gå till i denna studie 
har säkerställandet av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet varit viktig. Genom att ha 
skapat ett analysverktyg i form av liknande frågor för de olika begreppen har ett verktyg 
skräddarsytts som fungerade för min analys samt möjliggjorde för stringens i resultatet. 

Analysfrågorna som bestämts har skapats utifrån teorierna som presenteras i studien. 
Dessa frågor är menade att fånga in de specifika aspekterna av begreppen som undersökts. 
Genom att göra detta säkerställdes studiens validitet och trovärdighet. Frågornas utformning 
var menade att synliggöra handlingsutrymmet hos karaktärerna i barnböckerna ur olika 
infallsvinklar genom att använda olika begrepp, i syfte att öka studiens reliabilitet (jmf. 
Åberg-Bengtsson & Pramling, 2020, s. 192).  

Jag har valt att utföra ett klusterurval av barnböcker. Detta var för att hela urvalet 
barnböcker tillgängliga på det valda biblioteket var för stort att ha med i studien. Biblioteket 
valdes utefter bekvämlighet och geografisk tillgänglighet samt tillit till bibliotekariernas 
kompetens. För att undvika färga urvalet böcker som valdes inför studien valde jag att tala 
med den närvarande personal som fanns tillgängliga just den dagen biblioteket besöktes. 
Personalen fick ansvaret att välja ut sju böcker var, som de tyckte förskolorna i kommunen 
brukar använda till sin verksamhet. Resultatet kan därför generaliseras i förhållande till 
likvärdiga böcker, men detta har gjorts med försiktighet (jmf. Åberg-Bengtsson & Pramling, 
2020, s. 188). Däremot kan det vara viktigt att poängtera att min syn på barnlitteratur i 
egenskap som förskollärarstudent, förskollärarvikarie och förälder kan ha påverkat hur jag 
bedömde materialet. Detta trots att det var min yttersta avsikt att inte värdera innehållet i 
böckerna.  
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Läroplansanalys 
Inledning 
Denna delstudie använde sig utav metoden tematisk textanalys utifrån den struktur som 
Braun och Clarke (2006) har sammanställt i artikeln Using thematic analysis in psychology. 
Metoden används för att utifrån syftet med arbetet undersöka hur handlingsutrymme 
framkommer i förskolans läroplan. 

Detta genom att tolka och analysera hur begreppet agens utifrån barndomssociologin 
(Corsaro, 2005; Corsaro, 2018) samt begreppet subjektifikation utifrån Biestas ramverk 
(2009) skrivs fram i Läroplanen för förskolan 2018. 

I relation till arbetets bakgrund kan vi se att barn läser allt mindre samt att detta är 
problematiskt då böcker kan ge barn inspiration och förebilder till handlingsutrymme i sina 
liv. Då förskolan ska agera för att stärka barns rättigheter och möjligheter samt ge dem rätt 
verktyg att delta i sin omvärld, är det viktigt att förskolans styrdokument belyser detta.  

Material 
Läroplan för förskolan 2018 valdes ut som relevant material att analysera, för att den 
(tillsammans med andra styrdokument) styr förskolans verksamhet. Läroplanen laddades ner 
som PDF från Skolverkets hemsida och skrevs sedan ut. 

Databearbetning 
Den tematiska textanalysen har av Braun och Clarke delats upp i 6 steg, vilka kortfattat 
består av: läs igenom, koda, tematisera, utvärdera tema, namnge och definiera tema samt 
skriva rapport (2006, s. 79 och 87). 

Steg 1: läs igenom. I detta steg har jag, i enlighet med hur Braun och Clarke (2006, s. 87) 
rekommenderar, läst igenom materialet i sin helhet flera gånger och tagit korta anteckningar 
på initiala fynd. Avsikten var att lära känna materialet aktivt och grundligt. I bearbetningen 
av materialet gjordes redan inledningsvis en grundläggande sortering gällande de teoretiska 
analysbegrepp som kommer att användas. Denna första sortering resulterade i en tankekarta 
utifrån begreppet handlingsutrymme. De grenar som jag byggde på var, utifrån 
barndomssociologins begreppsapparat, agens med kontroll, självständighet, kollektiv agens, 
enskild agens, tolka och reproducera, samt dela kontroll med andra (Corsaro, 2005, s. 231–
232; Corsaro, 2018, s. 128, 158, 174 och 194), samt subjektifikation med subjekt, stärka 
subjekt, utveckla subjekt (Biesta, 2009, s. 40–41). 

Steg 2: koda. När jag hade blivit väl bekant med mitt material och hade hittat detaljer att 
undersöka vidare, påbörjades det riktiga kodningsarbetet som resulterade i 103 segment av 
koder, som till exempel ser ut så här; 

[…] respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att 
barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen (Skolverket, 2018, 
s. 16). 

Koderna användes för att identifiera intressanta och upprepade fenomen, ord eller segment 
och organisera dessa (jmf. Braun & Clarke, 2006, s. 88). Kodningen gjordes analogt med 
hjälp av överstrykningspennor i olika färger på en utskriven kopia av läroplanen (jmf. ibid, 
s. 89). 
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Steg 3: tematisera. För att synliggöra olika teman visuellt användes i detta steg digitala 
tankekartor (jmf. Braun & Clarke, 2006, s. 89). Braun och Clarke förklarar att beroende på 
vad som avsågs undersökas, kunde olika mönster i texten framkomma eller ses som 
intressanta att undersöka närmare. Dessa mönster kallas för teman. Ibland kan ett tema vara 
intressant för att det återkommer ofta i materialet, medan det ibland kan vara intressant fast 
det återkommer sällan men ges en nyckelroll (jmf. ibid, s. 82). Vidare har tematiseringarna 
och påföljande analyser gjorts semantiska, med detta menar Braun och Clarke att man 
undersöker vad det faktiskt står i texten, vilka ord som väljs och hur ofta (2006, s. 84).  

7 koder om demokrati hamnade tillsammans, 33 koder om delaktighet och inflytande 
hamnade tillsammans, 30 koder om barns rättigheter och identiteter hamnade tillsammans. 
11 koder som kunde matcha fler än en karta lades i en separat karta för senare sortering och 
22 koder som inte kunde matchas till någon av de existerande kartorna lades i ”blandad hög” 
tills vidare. Vilket synliggörs i tabellen nedan. 

 
Denna första tematisering blev väldigt grov för att många koder fortfarande inte hade någon 
placering, varvid en utvärdering och omsortering av tankekartorna påbörjades. 

Steg 4: utvärdera tema. Här sorterades de olika teman som framkommit och undersöktes 
var de överlappade; vilka som kunde slås ihop eller delas. Jag har även gått igenom koderna 
igen för att undersöka hur koderna kunde placeras om. Sedan har det efter behov skapats nya 
tankekartor med de nya sammansättningarna för att visuellt åskådliggöra processen (jmf. 
Braun & Clarke, 2006, s. 91). 

Steg 5: namnge och definiera tema. När uppsättningen teman hade blivit bearbetade och 
slutgiltiga namngavs de på ett sätt som beskriver vad temat representerar. De flertal teman 
som har funnit har även definierats, detta för att identifiera vad som var intressant inom temat 
och varför (jmf. Braun & Clarke, 2006, s. 92). Dessa teman blev: 

1. Demokrati (består även av undertemat Barns ansvar) och definieras som barns möten 
med samt upplärning i demokratiska aktiviteter. Jag ville visa hur den demokratiska 
aspekten på barns möjligheter blev intressant utifrån barns möjligheter till påverkan 
av sin vardag. 

2. Delaktighet och inflytande (består även av undertemat Relationer) och definieras 
som barns möjligheter att själva eller tillsammans delta i och påverka aktiviteter. Jag 
intresserade mig för hur barn genom inflytande och delaktighet får olika möjligheter 
och ville visa på detta.  

3. Identitet (består även av undertemat Barnets kropp samt undertemat Språk och 
kultur) och definieras som barns förmåga och rätt till egen plats i världen. Jag fann 
det intressant och ville visa hur barns kropp, språk och identitet är relevant för deras 
förmåga till att finna sin plats i världen. 
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Steg 6: skriva rapport. Det är under detta steg min delstudie skrevs ihop, med tillhörande 
analys. Den är koncis och tydligt underbyggd av de teman som har skapats och förfinats med 
kopplingar till det teoretiska avsnittet (jmf. Braun & Clarke, 2006, s. 93). 

Analysmetod 
En fördel med arbetssättet är dess flexibla natur vilken kan användas i relation till varierande 
teoretiska utgångspunkter och förhållningssätt (Braun & Clarke, 2006, s. 78). Utifrån 
Corsaros begrepp agens (2005; 2018) samt Biestas begrepp subjektifikation (2009) har jag 
arbetat deduktivt för att skapa en tematisering för att kunna göra en tolkning av hur 
läroplanen skriver om de olika begreppen (jmf. Braun & Clarke, 2006, s. 83). 

Corsaros begrepp agens (både kollektiv och individuell) har använts främst för att utröna 
barns möjligheter till kontroll och självständighet till att tolka och reproducera kulturella 
inslag och intryck omkring sig (2005; 2018). Sedan har barns möjligheter till 
handlingsutrymme satts in i Biestas ramverk (2009) för att se i vilka sammanhang som jag 
kunde tolka in begreppet subjektifikation i läroplanen. 

Läroplanen använder sig inte direkt av de valda analysbegreppen. Däremot använder sig 
Läroplanen indirekt av formuleringar som tillsammans kan synliggöra de begreppen. Det 
intressanta var därför att koda och tematisera fram läroplanens motsvarigheter. 

Trovärdighet 
Genom att arbeta enligt Braun och Clarkes strukturerade metod (2006, s. 79) blev analysen 
transparant då den synliggjorde hur materialet har bearbetats. Då stegen har följts och 
skrivits ut blev det möjligt för andra att reproducera resultatet. Jag såg vidare att då arbetet 
inte förhåller sig till någon specifik förskolas verksamhet, utan förskolans verksamhet i stort 
blev resultatet generaliserbart och trovärdigt. 

Reflektion över metod 
Ett grundläggande element i alla val är ett föregående moment av värdering av olika aspekter 
och fakta som kan påverka valet (Östman, 2008, s. 115). Varje val blir därmed påverkade av 
individen som gör valet då varje individ rangordnar och värderar fakta på olika sätt. 

Följaktligen är de val av koder och teman som gjorts till viss mån en reflektion av mig 
och de perspektiv jag valde att läsa läroplanen utifrån. Braun och Clarke lyfte även dem, att 
denna insikt var viktig att ha med sig i arbetet då teman ibland kan missuppfattas som något 
som finns inneboende i materialet (2006, s. 80).  

I mitt arbete har detta inneburit att koderna har färgats av min syn på barns 
handlingsutrymme som något positivt och eftersträvansvärt. Vidare har det inneburit att 
tematiseringarna har innehållit delar med nyanser av vad jag anser är handlingsutrymme. För 
att komma till rätta med det har jag återkommande återkopplat till våra teoretiska perspektiv 
och låtit mig starkt styras av dess definitioner.  

Eftersom läroplanen inte använder sig av de begreppen som tillhör vår teoretiska 
utgångspunkt anser jag att en tematisk analys, som beskriven ovan, var det mest givande sätt 
att ta sig an läroplanen. Läroplansanalys var både ett lätt och ett svårt åtagande, å ena sidan 
fanns materialet lättillgängligt men å andra sidan krävdes det att jag visste vad jag letade 
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efter då den rymmer många olika moment. Det svåra framkom bland annat då det i analysen 
krävdes ingående förståelse för läroplanens nyanser samtidigt som analysbegreppens 
nyanser för att kunna ställa dessa i relation till varandra. Jag märkte att det kan var svårt med 
tydliga tematiseringar och lade därför extra tid på att göra det steget.  

Etiska ställningstaganden 
Då båda studierna var kvalitativa textanalyser har inga specifika etiska ställningstaganden 
gjorts. 
 
 

 
 



 

19 
 

Resultat & analys 

I enlighet med arbetets syfte att undersöka hur handlingsutrymme framkommer i 
barnlitteratur och förskolans läroplan presenteras nedan resultat och analys av våra 
delstudier.  

Delstudie – Barnlitteraturen 

I denna delstudie får man träffa karaktärer som på olika sätt synliggör agens, och 
subjektifikation genom sitt handlade och sin omgivning. I syfte att synliggöra tolkande 
reproduktion valdes böckerna Raska på, Alfons Åberg och Maj och Zarah bråkar!. För 
kollektiv agens, Castor Bakar och Kenta och barbisarna. När det gäller självständighet och 
kontroll över sitt liv valdes Aron Tiger bestiger berg, Hemma hela sommaren samt Otis 
bråkar.  

I syfte att synliggöra att utbildning ska vara stärkande och utvecklande valdes Maj och 
Zarah bråkar! och En ensam mullvad på en scen. Och till sist, för att synliggöra att 
utbildning ska möjliggöra att de hittar sin identitet har Kenta och barbisarna valts ut. 

Hur synliggörs karaktärernas agens i barnboken? 

Tolkande reproduktion 

För att synliggöra tolkande reproduktion har jag använt mig av böckerna Raska på, Alfons 
Åberg och Maj och Zarah bråkar!. I boken Raska på, Alfons Åberg får läsaren följa Alfons 
morgon som tar lite för lång tid enligt hans pappa som tjatar om att han ska ”raska på […]” 
(Bergström, 1997, s. 10).  Alfons visar sedan att han visst kan raska på och skynda sig, för 
att sedan inse när han är klar att pappa inte lämnat middagsbordet. Han ”ska bara läsa klart 
tidni... […]” (Bergström, 1997, s. 24). Alfons skrattar sedan högt och imiterar sin pappa: 
”Jag blir galen, jämt ska du ‘bara’ […]” (Bergström, 1997, s. 24).   

Detta är något som kan ses som tolkande reproduktion därför att Alfons reproducerar det 
hans pappa sagt hela morgonen för att sedan applicera det mot honom i en situation som var 
fördelaktig för Alfons. Corsaro skriver att tolkande reproduktion inte enbart handlar om 
internalisering (2018, s. 18). Detta är ett tydligt exempel då Alfons approprierar pappas 
replik när en situation uppstår där Pappa behöver raskas på.  

Ett annat exempel på tolkande reproduktion finns i boken Maj och Zarah Bråkar! 
Berättelsen handlar om två förskolebarn som leker tillsammans på skolgården. De skapar 
lerkakor och leker affär där de säljer kakorna till de andra på skolgården. I och med att de 
leker butik kan det tolkas som att de approprierar en utomstående situation exempelvis att 
besöka en affär med sina föräldrar och sedan applicerar konceptet i leken och gör detta till 
sitt eget.  

I enlighet med Corsaro, kan detta tolkas som tolkande reproduktion (2018, s. 18) då Maj 
och Zarah strävar efter att reproducera en situation som de möjligen erfarit tidigare. I och 
med denna erfarenhet kan de nu styra leken på egna villkor. Nästa gång de besöker en affär 
kanske Maj och Zarah ser på den med nya ögon tack vare sin lek.  
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Även om det är möjligt och till viss del självklart att karaktärerna har inhämtat 
erfarenheter från andra platser finns det utrymme för tolkning. Det är inte självklart om 
exempelvis Maj och Zarahs lekaffär har inhämtats från vardagen utanför förskolan eller av 
andra på förskolan. Enligt min uppfattning synliggörs begreppet tolkande reproduktion i 
litteraturen i mindre utsträckning än förväntat. Sex av de fjorton böcker som ingick i studien 
saknade enligt min tolkning någon representation över huvud taget av begreppet tolkande 
reproduktion. 
 
Kollektiv agens 

För att synliggöra kollektiv agens har jag använt mig av böckerna Castor bakar och Kenta 
och barbisarna, som synliggör begreppet på ett mer påtagligt sätt jämfört med de andra 
böckerna i studien. I boken Castor bakar träffar vi bävern Castor på hans födelsedag som 
blir uppvaktad på morgonen av sin kompis Frippe. Castor beslutar att baka en kaka ihop med 
Frippe vilket är det genomgående temat i denna berättelse. Kollektiv agens enligt Corsaro 
(2005, s. 246) utmärker sig av att barnen delar med sig av handlingsutrymmet genom 
exempelvis konkreta aktiviteter. Berättelsen om Castor handlar om hur två vänner bakar 
kaka tillsammans och där bakningen är den konkreta aktiviteten. Att karaktärerna delar ett 
gemensamt mål under samma villkor ser jag som ett exempel på kollektiv agens.  

Ytterligare ett exempel på kollektiv agens finns i boken Kenta och barbisarna där Kenta 
leker med tjejerna på förskolan och hans killkompisar saknar honom på skolgården, så de 
vill gå in och hämta honom för att leka med dem. Killkompisarna uttrycker tillsammans att 
de vill ha med Kenta i deras grupp vilket kan tolkas som att de använder sitt kollektiva 
handlingsutrymme i ett försöka att påverka Kentas beslut att leka med tjejerna (jmf. Corsaro, 
2005, s. 232). 

Den kollektiva agensen synliggjordes i böckerna genom interaktion ihop eller med andra 
karaktärer i olika omfattningar och intensitet (jmf. Corsaro, 2005, s. 231). Detta har även 
varit viktigt att ha i åtanke till hur begreppet syns i böckerna när jag kodat datan. Enbart två 
böcker av fjorton saknade tydliga exempel vilket för mig säger att den kollektiva agensen 
och dess begrepp är genomgående i barnlitteraturen som använts i studien. De böcker som 
presenteras här är de mest karakteristiska. 

Söker självständighet och kontroll över sitt/sina liv 

För att synliggöra hur karaktärer söker självständighet och kontroll över sitt/sina liv har jag 
valt böckerna Aron Tiger bestiger berg, Hemma hela sommaren och Otis bråkar. I boken 
Aron Tiger bestiger berg möter vi Aron som är rullstolsburen. Hans mål är att bestiga ett 
berg bakom skolan trots att han möts av motstånd av klasskompisar på grund av hans 
funktionsvariation. Något som genomsyrar berättelsens innehåll är Arons starka vilja till 
självständighet för att nå sitt mål. Ett sätt man ser detta är när han säger till sig själv när han 
packar sin väska:  

En rullstol kommer inte hindra mig att nå mitt mål. Inte idag och inte en annan dag (Ómarsson & 
Anderson, 2018, s. 8).  

Corsaro lyfter begreppet kontroll och handlingsutrymme vilket i sammanhanget synliggörs 
av Arons vilja till självständighet att kontrollera sitt liv och handlingsutrymme. Han planerar 
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genom att göra ett kryss på en karta med bergets topp och inte låter sig påverkas av vad andra 
säger och tycker (jmf. Corsaro, 2018, s. 158). 

Hemma hela sommaren är en bok om en flicka och en mamma som åker på cykelsafari i 
skogen efter att flickan ljugit på skolan om att familjen ska i väg på ett faktiskt safari. Att 
flickan ljuger för sin fröken inför alla klasskamrater upplevs som ett försök att styra hur 
andra ser henne, då andra barn och vuxna berättade om sina stora semesterplaner. Det 
framkommer inte huruvida flickan visste att de skulle vara hemma i sommar. Dock kan 
hennes försök till att kontrollera samtalsämnet visa på agens då hon är ett kompetent barn 
som aktivt söker självständighet och kontroll över sitt liv (jmf. Corsaro, 2018, s. 174). 

Otis bråkar är till skillnad från de flesta böcker i studien lättläst. Avsaknaden av långa 
meningar fylls i stället upp av känslomässiga visuella beskrivningar av Otis som är på besök 
hos Stina för att leka. Problemet uppstår när Otis måste vänta på sin tur att låna den röda 
kritan, blir otålig och ritar en liten anka på Stinas papper. I denna berättelse tolkar jag Otis 
ansiktsuttryck och handling, det vill säga att när han ritar på Stinas teckning var det ett försök 
att dela kontrollen över hennes teckning och dela på det gemensamma utrymmet. Detta går 
i enlighet med Corsaro som menar att barn försöker använda sitt handlingsutrymme genom 
att utforska och handla med sin omvärld (2018, s. 158). 

Samspel och rätt till sin egen vilja är något som genomsyrar böckerna i studien. Detta är 
möjligtvis på grund av att flertalet böcker har ett tydligt skönlitterärt tema där man följer en 
eller flera huvudkaraktärer i deras vardag. Att barn söker självständighet och kontroll över 
sina liv är centralt i hur Corsaro definierar agens vilket speglas i valet av barnböcker i denna 
studie, där endast två böcker saknade exempel på detta. Corsaro menar även att utöver detta 
är att dela kontroll en viktig del i barnens handlingsutrymme (2018, s. 158 och 174), vilket 
också synliggörs i andra berättelser som exempelvis Otis bråkar.  

Hur synliggörs karaktärernas subjektifikation i barnboken? 

Utbildning ska möjliggöra att det ska bli stärkande och utvecklande 

För att synliggöra hur utbildning ska möjliggöra för att karaktärerna ska bli stärkta och 
utvecklade har jag använt mig av böckerna Maj och Zarah bråkar! och En ensam mullvad 
på en scen. I boken Maj och Zarah bråkar! träffar vi Maj och Zarah som nu efter en dispyt 
fått en tillsägning av Bosse som framstår som deras lärare. Maj puttade Zarah varpå Zarah 
blev ledsen och fick sand överallt. Bosse kommer fram och tröstar Zarah och säger att: ”man 
får inte puttas […]” (Karlsson & Di Francesco, 2021, s. 19), riktat till Maj. Maj säger 
självmant: ”Förlåt” (Karlsson & Di Francesco, 2021, s. 20).  

Biesta menar att utbildning ska stärka och främja individer till att bli självständiga. Att 
Bosse pratar allmänt om att man inte får agera på ett visst sätt leder till att Maj självmant 
säger förlåt. Detta tolkas som att Bosse som representerar utbildningsväsendet har en direkt 
påverkan i att Maj blir självständig och inser att hon gjorde något fel och därför ber om 
ursäkt (jmf. Biesta, 2009, s. 40). 

Ensam mullvad på en scen är en bok där man får träffa en liten pojke som är orolig för 
sitt framträdande i skolpjäsen. Han har scenskräck, vilket hans fröken försöker hjälpa honom 
besegra. När de båda går ut på scen under genrepet blir pojken rädd och fröken tröstar med 
orden:  
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Du är allra bäst på att göra det här viktiga (Nilsson & Eriksson, 2012, s. 7).  

Att delta i teater innebär att skådespelaren bör vara självständig. Pojken visar tydligt att han 
inte är bekväm i sin situation, varpå fröken försöker hjälpa honom. För att pojken ska stå på 
scen och vara självständig behöver han även stärka sitt tänkande och inställning till pjäsen 
vilket går i hand med min tolkning av Biestas syn på subjektifikation (jmf. Biesta, 2009, s. 
41).  

I de böcker jag analyserat har fyra böcker visat exempel på utbildningens roll i att stärka 
och utveckla individen. Det som är gemensamt i tre av dessa böcker är att det ofta är en 
vuxen som motiverar karaktären till att utvecklas och bli självständig. Men i den fjärde boken 
Berit Ljuger observerade jag i stället hur ateljémiljön var utformad och tillgänglig för alla 
barnens behov och utveckling.  

Det som utmärkte sig i övriga böcker är att det saknades en utbildningssituation, vilket är 
en central förutsättning för Biestas gestaltning av subjektifikation (2009, s. 36 och 38). 

Utbildningen ska möjliggöra att de hittar sin identitet 

För att synliggöra hur utbildningen ska möjliggöra för karaktärerna att hitta sin identitet 
har jag valt boken Kenta och barbisarna. I boken Kenta och barbisarna ser vi hur den 
rådande normen i berättelsen är att pojkar brottas, krigar och leker robotar medan flickor 
leker med dockor och klär upp sig i klänningar på förskolan. 

Det framkommer inte om det är någon vuxen som uppmuntrar eller motverkar denna 
lekform men det är tydligt att barn anpassas efter det. I den mening att förskolan anses neutral 
när det gäller könsroller i berättelsen är den en trygg plats för Kenta att utforska sin identitet. 
Kentas jag och identitet går emot de rådande normer och värderingar då han som är en pojke 
vill leka med Barbies tillsammans med flickorna.  

Enligt Biesta är utbildningsfunktionen att barn ska lära sig hitta sitt jag och sin identitet 
trots omgivningens oskrivna regler. Detta lyckas Kenta med när han i slutet av boken leker 
med flickorna och dessutom får med de andra pojkarna i deras lek (jmf. Biesta, 2009, s. 40). 

Exempel på att utbildningsväsendet har fungerat som stöd när en karaktär hittar sin 
identitet fanns i endast en bok, Kenta och Barbisarna. Detta försvårar för en djupare analys 
av hur begreppet subjektifikation synliggörs i barnböcker men visar samtidigt att det är ett 
område som det antingen saknas kunskap kring eller behöver utvecklas för framtida 
forskning. 

Analys av handlingsutrymme i barnlitteraturen 

Syftet med min delstudie har varit att undersöka hur handlingsutrymme framkommer i 
barnlitteratur utifrån karaktärers möjligheter till agens och subjektifikation. Karaktärernas 
agens analyseras genom tre begrepp utifrån Corsaro (2005, 2018): Tolkande reproduktion, 
kollektiv agens, självständighet och kontroll.  

Resultatet visar ett tydligt användande av agens genom karaktärernas interaktion med 
andra och med dess omvärld. När karaktärerna gör ställningstaganden vare sig det är 
moraliska eller etiska dilemman påvisar dessa användning av agens. Många karaktärer i 
berättelserna ställs framför dilemman vilket de lyckas lösa själva, eller med hjälp av andra. 
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 De applicerar sitt handlingsutrymme när de möter meningsskiljaktigheter mellan vänner, 
som sedan löses i gemensam trupp genom den kollektiva agensen. I alla böcker framställs 
karaktärerna som kompetenta och självständiga. Detta kanske inte alltid är självklart i början 
av berättelsen. Genom att vi följer hur dessa karaktärer provar, utforskar och handlar i syfte 
för att använda sin kontroll, eller i Corsaros mening sin agens, kan vi se hur de är och blir 
kompetenta samt självständiga. Agensen framträder även genom leken via den tolkande 
reproduktionen vilket i en mindre andel böcker utmärker sig genom situationer där 
karaktärerna internaliserar och applicerar erfarenheter utanför lekens värld.   

Karaktärernas subjektifikation analyseras genom Biestas (2009) ramverk på två sätt; att 
utbildningen ska möjliggöra att individer ska hitta sin identitet och att utbildningen ska 
möjliggöra att individer stärks och utvecklas. 

Den största utmaningen med att analysera böckerna utifrån subjektifikation är att som 
nämnt ovan att de allra flesta böcker inte har tydliga exempel på utbildningssituationer där 
karaktärerna får möjlighet till att lära sig autonomi genom subjektifikation. I de få exempel 
där subjektifikation framställs är den gemensamma nämnaren att barn uppmuntras till 
självständighet med hjälp av en vuxen.  
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Delstudie - Läroplanen 

Läroplanen av årgång 2018, är ett dokument som trots många genomläsningar ger möjlighet 
till nya insikter beroende på vilken utgångspunkt eller perspektiv man har när man läser 
dokumentet. Med utgångspunkt i barndomssociologins begrepp ’agens’ (Corsaro, 2018, s. 
194) och Biestas begrepp ’subjektifikation’ (2009, s. 40) framkommer flertalet nyanser 
gällande vad som påverkar barns möjligheter till handlingsutrymme.  

Läroplanen inleds med en sektion som övergripande beskriver förskolans mål och syfte 
för att sedan övergå i sektioner som beskriver de olika strävansmål som finns.  

Som tidigare nämnt resulterade iterationerna av de olika tema i följande uppställning. 
- Demokrati (består även av undertemat Barns ansvar) och definieras som barns möten 

med samt upplärning i demokratiska aktiviteter. 
- Delaktighet och inflytande (består även av undertemat Relationer) och definieras 

som barns möjligheter att själva eller tillsammans delta i och påverka aktiviteter. 
- Identitet (består även av undertemat Barnets kropp samt undertemat Språk och 

kultur) och definieras som barns förmåga och rätt till egen plats i världen. 

 Tema Antal koder 
  Demokrati 15 (22) 
  Barns ansvar 7 
  Delaktighet och inflytande 23 (34) 
  Relationer 11 
  Identitet 23 (47) 
  Barnets kropp 8 
  Språk och kultur 16 

 

 

Vilka möjligheter till agens ges barn av läroplanen? 
För att besvara den tredje forskningsfrågan kommer detta avsnitt att behandla agens utifrån 
de olika teman som har framkommit.   
 
Agens i relation till Demokrati 

Utifrån tema Demokrati där 15 koder ingår samt 7 koder i undertema Barns ansvar, återfinns 
formuleringar som: 

[…] tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar (Skolverket, 2018, s. 12). 

I analysen av detta citat tolkar jag in begreppet ’kontroll’ då barnen förväntas aktivt påverka 
verksamheten. Motiveringen till denna tolkning är att citatet kräver möjlighet till ’kontroll’ 
dels på individnivå, dels på gruppnivå vilket betyder att barnen måste ’dela kontrollen’ med 
varandra. Läroplanen skriver fram begreppet ’kontroll’ på fler sätt: 

Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra (Skolverket, 2018, s. 10). 

Vid tolkning av detta citat framkommer andra sätt att benämna begreppet ’kontroll’ då 
barnen ges möjligheter till att ta initiativ, ansvar och samarbete. Även här visar analysen att 
denna ’kontroll’ behöver finnas både på individ och gruppnivå och att barnen därmed måste 
’dela kontrollen’. Vidare står det i läroplanen att barnen ska få: 
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[…] förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med 
dem (Skolverket, 2018, s. 16). 

Här näst tolkas begreppen ’tolka’ och ’reproducera’ in i citatet med resonemanget att barnen 
förväntas förstå det vill säga ’tolka’ och ha förmåga att använda sina kunskaper i praktiken 
på olika sätt, det vill säga ’reproducera’. I läroplanen finns det flertalet begrepp som kan 
användas för att synliggöra barns möjligheter att ’tolka’ och ’reproducera’. 

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang 
och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som 
alla i samhället behöver (Skolverket, 2018, s. 8). 

Vid tolkning av detta citat framkommer andra sätt att benämna begreppen ’tolka’ och 
’reproducera’. Här menar jag att de framkommer i formuleringen om att tänka, lära och 
kommunicera. Resonemanget bakom detta är att formuleringar som tänka och lära ger barn 
utrymme för att ’tolka’ medan formuleringar som kommunicera och förmåga att använda 
ger barn utrymme för att ’reproducera’.  

Agens i relation till Delaktighet och inflytande 

Utifrån tema Delaktighet och inflytande där 23 koder ingår samt 11 koder i undertema 
Relationer, återfinns formuleringar som: 

[…] får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll (Skolverket, 2018, s. 16). 

[…] bli delaktiga och utöva inflytande (Skolverket, 2018, s. 6). 

Barns delaktighet och inflytande (Skolverket, 2018, s. 16). 

[…] vara delaktiga och utöva inflytande (Skolverket, 2018, s. 16) 

[…] delaktighet samt inflytande (Skolverket, 2018, s. 18). 

[…] delaktighet och inflytande (Skolverket, 2018, s. 5). 

Barn har rätt till delaktighet och inflytande (Skolverket, 2018, s. 16). 

Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara (Skolverket, 2018, s. 13). 

I analysen av dessa citat tolkas begreppet ’kontroll’ in i de återkommande formuleringarna 
kring delaktighet och inflytande. Det bakomliggande resonemanget till detta är att ’kontroll’ 
kan fås genom möjlighet till påverkan, vilket med andra ord kan uttryckas som delaktighet 
och inflytande. Då variationer på formuleringen återkommer på 6 olika ställen i läroplanen 
menar jag att detta är en betydande formulering, inte minst för att ett av dessa citat är en 
rubrik vilket visar på dess särställning.  

Begreppet ’kontroll’ tolkas in i formuleringen kring att barns tankar och idéer ska tas 
tillvara, då det kan ses som en svagare formulering av inflytande, då barnens bidrag kan 
påverka mer indirekt. I läroplanen kan vi även läsa formuleringar som att: 

I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en 
uppfattning om sig själva och andra människor (Skolverket, 2018, s. 8). 

Här tolkas begreppen ’tolka’ och ’reproducera’ in i citatet med resonemanget att då barnen 
förväntas bearbeta intryck kan de sägas ’tolka’ sin omgivning för att sedan ’reproducera’ 
dess intryck i leken genom imitation.  Även då barnen bildar uppfattningar menar jag att de 
’tolkar’.  Läroplanen skriver fram begreppen ’tolka’ och ’reproducera’ på fler sätt: 
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Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, 
samtala och reflektera (Skolverket, 2018, s. 11). 

I detta citat framkommer andra sätt att benämna begreppen ’tolka’ och ’reproducera’ då jag 
menar att barn genom formuleringar som att samtala, utforska och reflektera likväl som 
bearbeta kan användas för att beskriva begreppet ’tolka’. Formuleringar som att leka, imitera 
och bearbeta kan användas för att beskriva begreppet ’reproducera’. 

Agens i relation till Identitet 

Utifrån tema Identitet där 23 koder ingår, samt 8 koder i undertema Barnets kropp och 16 
koder i undertema Språk och kultur, återfinns formuleringar som: 

[…] inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen (Skolverket, 2018, s. 8). 

I analysen av detta citat tolkar jag in begreppet ’självständighet’ i formuleringen att barn ska 
få bredda sina förmågor och intressen. Resonemanget bakom detta är att formuleringar som 
att få bredda sina förmågor, visar på att barn har förmågor till autonomt handlande. 
Läroplanen skriver fram begreppet ’självständighet’ på flera sätt: 

[…] ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit 
till sin egen förmåga (Skolverket, 2018, s. 15). 

[…] självständighet och tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2018, s. 13). 

I dessa citat menar jag att utöver det utskrivna användandet av termen självständighet, även 
går att tolkat in begreppet ’självständighet’ i formuleringar gällande hur barns kunskaper och 
inställningar ska tas tillvara på. Detta likväl som formuleringarna gällande barns tillit till sin 
egen förmåga då barnen ska få ha det samt att det ska stärkas. Även här är motiveringen att 
formuleringar som att barnens förmåga ses och stärks samt att barnens inslag tas tillvara på, 
visar på att barn har förmågor till autonomt handlande. Vidare står det i läroplanen att: 

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn (Skolverket, 2018, s. 6). 

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och 
samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse (Skolverket, 2018, s. 10). 

I analysen av dessa citat tolkas begreppet ’självständighet’ även in i formuleringen om 
miljöns tillgänglighet och barnens möjligheter till att utforska utifrån resonemanget att barn 
genom att vistas i miljöer som är tillgängliga och där de uppmuntras till att utforska sin 
omvärld ges möjlighet till att handla självständigt. I läroplanen kan vi även läsa 
formuleringar som att: 

Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter 
såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (Skolverket, 2018, s. 10). 

[…] intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga 
att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (Skolverket, 2018, s. 14). 

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att 
lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter (Skolverket, 2018, s. 8). 

I dessa citat framkommer olika formuleringar gällande utveckling, förmåga och intresse för 
språk och litteratur och vilket tolkas utifrån begreppen ’tolka’ och ’reproducera’. 
Motiveringen till detta är att barn genom sitt intresse och sin utveckling kan ges möjlighet 
till att ’tolka’ för att sedan genom sin förmåga ges möjlighet till att ’reproducera’. 
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Sammanfattningsvis innebar detta utifrån analysverktyget att barn utifrån läroplanens 
skrivelser ges möjlighet till kollektiv och enskild agens. Detta menar jag framkommer i 
skrivelser som: aktivt demokratiskt arbete, att barnen ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande, att de ges möjlighet till lärande och utveckling genom variation (både genom 
miljö och material samt sammansättning). De ges även möjlighet till agens genom att få 
möta texter och använda sig av innehållet. 

Vilka möjligheter till subjektifikation ges barn av läroplanen? 

För att besvara den fjärde forskningsfrågan kommer detta avsnitt att behandla 
subjektifikation utifrån de olika teman som har framkommit. 

Subjektifikation i relation till Demokrati 

Utifrån tema Demokrati där 15 koder ingår samt 7 koder i undertema Barns ansvar, återfinns 
formuleringar som: 

[…] kännedom om sina rättigheter (Skolverket, 2018, s. 5). 

[…] uppfattningar om sina möjligheter. (Skolverket, 2018, s. 8). 

I analysen av dessa citat tolkar jag in begreppet ’stärka subjekt’ i formuleringen om att 
barnen ska ha kännedom om sina rättigheter samt att de ska ta ansvar för sina handlingar. 
Resonemanget till detta är att formuleringar som kännedom om att ta ansvar för syftar till att 
’stärka’ barnen i deras jag och identitet. Även begreppet ’utveckla subjekt’ tolkas in i 
formuleringen gällande barns uppfattningar om sina möjligheter. Motiveringen bakom detta 
är att formuleringar som uppfattningar om möjligheter syftar till att ge barnen verktyg till att 
vidareutvecklas och lära sig mer. Läroplanen skriver fram begreppen ’stärka subjekt’ och 
’utveckla subjekt’ på fler sätt: 

[…] ta ansvar för sina egna handlingar (Skolverket, 2018, s. 16). 

I detta citat framkommer andra sätt att benämna begreppen ’stärka subjekt’ och ’utveckla 
subjekt’ i formuleringen om att barnen ska ta ansvar för sina handlingar. Resonemanget till 
detta är att formuleringar som ta ansvar för syftar till att ’stärka’ barnen i deras jag och 
identitet. Även begreppet ’utveckla subjekt’ tolkas in med motiveringen att också 
formuleringar som ta ansvar syftar till att ge barnen verktyg till att vidareutvecklas och lära 
sig mer. 
 
Subjektifikation i relation till Delaktighet och inflytande 
Utifrån tema Delaktighet och inflytande där 23 koder ingår samt 11 koder i undertema 
Relationer, återfinns formuleringar som: 

Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar 
och göra val utifrån sina egna förutsättningar (Skolverket, 2018, s. 6). 

Begreppet ’utveckla subjekt’ tolkas in i formuleringen att barn ska få möjlighet att bilda sina 
egna uppfattningar medan formuleringen att barns åsikter ska tas tillvara likväl som 
formuleringen att barn ska få göra val utifrån sin egen uppfattning tolkades in i begreppet 
’stärka subjekt’. Resonemanget bakom detta är att formuleringar som möjlighet att bilda sina 
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egna uppfattningar syftar till att ge barnen olika intryck att bearbeta och använda för att 
utveckla sin egen åsikt om saker. Formuleringar som få göra egna val kan användas för att 
visa på barns rätt till att bli ’stärkta’ i sin kompetens. I läroplanen kan vi även läsa 
formuleringar som: 

[…] respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att 
barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen (Skolverket, 2018, 
s 16). 

I detta citat framkommer andra sätt att benämna begreppen ’stärka subjekt’ och ’utveckla 
subjekt’. I formuleringen om att varje barns rätt att på olika sätt uttrycka sina åsikter tolkar 
jag in begreppet ’stärka subjekt’ likväl som i formuleringen att deras röster ska tas tillvara 
och användas i utbildningen. Motiveringen bakom detta är att formuleringar som barns rätt 
att uttrycka åsikter samt att deras röster ska tas tillvara och kan användas för att visa på 
möjligheter till att ’stärka’ barnen som individer och deras identiteter. Läroplanen skriver 
fram begreppet ’stärka subjekt’ på fler sätt: 

[…] får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin 
förmåga (Skolverket, 2018, s. 15). 

I formuleringen att barnen ska få förutsättningar att använda hela sin förmåga tolkas 
begreppet ’stärka subjekt’ in. Motivering bakom detta är att formuleringar som 
förutsättningar att använda hela sin förmåga kan användas för att visa på att barnen kan och 
att de ska ges möjligheter till att ’stärkas’ i sitt kunnande. Likväl begreppet ’utveckla subjekt’ 
skrivs fram på fler sätt i läroplanen: 

[…] förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck 
för egna uppfattningar (Skolverket, 2018, s. 13). 

I analysen av detta citat tolkar jag in begreppet ’utveckla subjekt’ i formuleringen förmåga 
att lyssna och reflektera medan formuleringen ge uttryck för egna uppfattningar matchades 
mot begreppet ’stärka subjekt’. Resonemanget bakom detta är att formuleringar som lyssna 
och reflektera syftar till att ge barnen möjligheter till att ’utveckla’ nya insikter och åsikter. 
Formuleringar som ge uttryck för syftar till att ge barnen möjligheter till att ta plats och 
’stärka’ sin position. 

Subjektifikation i relation till Identitet  

Utifrån tema Identitet där 23 koder ingår, samt 8 koder i undertema Barnets kropp och 16 
koder i undertema Språk och kultur, återfinns formuleringar som: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla […] (Skolverket, 2018, s.12, s. 13, s. 16). 

I analysen av detta citat tolkar jag i formuleringen gällande varje barns förutsättning att 
utveckla in begreppet ’utveckla subjekt’. Denna formulering är en underrubrik och 
återkommer i dokumentet i form av en riktlinje att förhålla sig till. Jag tolkar därmed att just 
denna formulering har en extra tyngd. Resonemanget bakom denna analys av formuleringen 
var att den redan inneboende hade begreppet ’utveckla’. Vidare står det i läroplanen att: 

[…] får uppleva sitt eget värde (Skolverket, 2018, s. 12). 
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Här tolkas begreppet ’stärka subjekt’ in i citatet med resonemanget att barnen genom att 
uppleva sitt eget värde ges möjlighet till att stärka sin identitet. Läroplanen skriver fram 
begreppet ’stärka subjekt’ på flera sätt: 

[…] sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga 
integritet (Skolverket, 2018, s. 13). 

Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras (Skolverket, 2018, s. 7). 

I formuleringarna som behandlar barnens rätt till integritet tolkas begreppet ’stärka subjekt’ 
in. Motivering bakom detta är att barn som individer stärks när deras rätt till integritet 
respekteras. Likväl begreppet ’utveckla subjekt’ skrivs fram på fler sätt i läroplanen: 

[…] utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation (Skolverket, 2018, s. 15). 

Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera 
(Skolverket, 2018, s. 10). 

I analysen av dessa citat tolkar jag i formuleringar gällande att barn ska utmanas och 
stimuleras i sitt utforskande och utvecklande av sitt språk och sin kommunikation.  
Resonemanget bakom detta är att barn i dessa formuleringar ges möjligheter till utveckling 
och framsteg. 

Sammanfattningsvis innebar detta utifrån analysverktyget att barn utifrån läroplanens 
skrivelser ges möjlighet till subjektifikation genom att de ges kännedom om sina rättigheter 
och möjligheter, att barnens integritet respekteras och att de får uppleva sitt eget värde likväl 
som att de får möjlighet till att utveckla sitt språk och sin identitet. 

Många formuleringar kunde tolkas både som stärkande och utvecklande vilket jag 
menade visar på hur nära varandra de står. Handlingar som utvecklar fungerar även 
stärkande och vice versa. 

Analys av handlingsutrymme i läroplanen 
Syftet med denna delstudie har varit att undersöka hur handlingsutrymme framkommer i 
förskolans läroplan utifrån barns möjligheter till agens och subjektifikation. I den gjorda 
bearbetningen och analysen av läroplanen har det framkommit att vissa formuleringar 
återkommer regelbundet och visar på det sättet på sin vikt medan andra formuleringar är 
sparsamt förekommande men ges nyckelroller i dokumentet.  

Utifrån de gjorda tematiseringarna kan även mönster skönjas. I samtliga teman framkom 
skrivelser om barn som individ likväl som grupp vilket visar att det existerar en balansgång 
mellan barnens individuella handlingsutrymme och barnens kollektiva handlingsutrymme. 

Det framkom även att tidigare beskrivna teman kunde användas för att analysera och 
påvisa både agens och subjektifikation. Därmed har demokrati, identitet likväl som 
delaktighet och inflytande av betydelse för båda begreppen och deras underbegrepp. 

Övergripande och sammanfattningsvis kan det sägas att barn återkommande ges 
möjligheter till både agens och subjektifikation i olika former och sammanhang, vilket 
sammantaget innebär att barn återkommande ges möjligheter till handlingsutrymme i 
läroplanens skrivelser. 
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Diskussion 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur handlingsutrymme framkommer i barnlitteratur 
och förskolans läroplan. Genom att använda oss av subjektifikation och agens för att 
undersöka vårt paraplybegrepp handlingsutrymme har vi fått möjlighet att undersöka 
skärpunkten mellan läroplanens skrivelser och barnlitteraturens magi. I barnlitteraturen har 
vi träffat karaktärer, stora som små i behov av ledning eller bekräftelse i sin vardag. Vilket 
läroplanens skrivelser kan användas till, i syftet att hjälpa barn med deras handlingsutrymme. 

Utifrån den forskning (jmf. Short, 2012, s. 43) vi har funnit och bearbetat kan vi bland 
annat se att barns möten med böcker är viktiga. Då det i berättelser förekommer miljöer som 
är igenkänningsbara för läsaren, vilket också var något vi såg i bearbetningen av vårt 
material. Läsning kan även utmana barnen genom att karaktärerna utsätts för nya händelser 
i livet som barnen själva inte hunnit utforska ännu. Man kan inte förutsätta att barnen som 
läser böckerna kan allt, men böckerna möjliggör att man kan lära sig nya saker (jmf. Short, 
2012). 

Förskolans pedagoger styrs bland annat i sitt arbete av läroplanens skrivelser och Dolk 
visar på att pedagogerna sedan utövar en indirekt styrning över verksamheten och över barns 
valmöjligheter (2013, s. 88–89). Vi menar därmed att det bör finnas en röd tråd mellan vad 
läroplanen menar att barn ska lära sig och vilken typ av litteratur de erbjuds att möta för att 
skapa sig erfarenheter och ta till sig förebilder. 

I vår analys av barnböcker som Aron Tiger bestiger berg och Ensam mullvad på en scen, 
ser vi hur självständighet, dedikation och vilja synliggörs genom karaktärerna. Karaktärerna 
målas upp som kompetenta, men har svårigheter att överkomma hinder som belyses tidigt i 
berättelserna. Detta fynd menar vi står i nära relation till läroplanens skrivelser om att: 

[…] inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen (Skolverket, 2018, s. 8). 

Utifrån läroplansanalysen menar vi att detta citat visar hur begreppet självständighet skrivs 
fram och därmed kan vi se hur barnlitteraturen kan användas för att inspirera barnen genom 
förebilder i form av Aron och pojken utklädd till mullvad. Under berättelsens gång använder 
de sin agens för att överkomma dessa hinder, själva eller tillsammans med någon, vilket är 
ett tema som även i de övriga böckerna i studien synliggörs. Detta är något som även 
Läroplanen pekar mot då: 

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang 
och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som 
alla i samhället behöver (Skolverket, 2018, s. 8).  

Utifrån läroplansanalysen menar vi att detta citat visar hur begreppen tolka och reproducera 
skrivs fram. Därmed framkommer det i denna formulering att barn genom att ges 
förutsättningar till att kommunicera på olika sätt och ta till sig olika kunskaper får 
möjligheter till tolkande reproduktion (jmf. Corsaro, 2018). 
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Val av litteratur 
Även om läroplanen och barnböckerna vi har valt utgår från en svensk kontext, har vi genom 
den internationella forskningsöversikten försökt skapa en bredare bild av den samsyn som 
finns gällande barns kompetens och handlingsutrymme.  

Böckerna som valdes för denna studie är böcker som brukar efterfrågas av förskolorna 
när de ber biblioteket välja ut böcker till verksamheten. Det är inte säkert att bibliotekarierna 
har insyn i vad barnen själva önskar läsa, utan det är snarare pedagogernas uppgift att avgöra 
detta. Då litteraturen spelar en sådan nyckelroll i barnens vardag menar vi att valet av 
barnböcker behöver göras reflekterat. Detta är något som forskningen berör där till exempel 
Short pekar på att barn kan tillgodogöra sig olika förebilder och insikter genom olika 
material (2012, s. 45). Utifrån de böcker som valdes ut kan vi extrapolera att det som i 
huvudsak synliggjordes i barnböckerna, var kollektiv agens samt självständighet och 
kontroll. Även tolkande reproduktion och subjektifikation synliggjordes men i mer begränsat 
omfång. 

Den vanligaste formen av böcker för barn är enligt Ganea, Bloom Pickard och DeLoache 
böcker som enbart består av bilder eller bilder med enkel tillhörande text (2008, s. 46). Här 
kan vi exempelvis i Otis bråkar med sin mer lättlästa struktur se hur boken kan ge yngre 
läsare liknande förutsättningar som äldre läsare till igenkänning och rätt till litterära 
förebilder och därmed handlingsutrymme. Läroplanen gör ingen skillnad på barns ålder utan 
slår fast att alla barn ska ge möjlighet att utveckla: 

[…] intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga 
att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (Skolverket, 2018, s. 14). 

Utifrån läroplansanalysen menar vi att detta citat visar hur begreppen tolka och reproducera 
skrivs fram, vilket är något barn i alla åldrar gör. Det finns inget som tyder på att boken är 
inriktad åt barn i yngre åldrar. Baserat på innehållet och dilemmat som uppstår i boken 
upplever vi att den är ämnad åt barn i alla åldrar trots avsaknaden av längre ord som berättar 
innehållet. Denna bokgenre menar vi att Smith och Dolk pekar på, i och med att de nämner 
hur barn kan bredda sina erfarenheter. Likväl som att barn genom litterära förebilder kan 
möta nya problem och strukturer att behärska (2000, s. 31; 2013, s. 130). Vi anser att boken 
på så vis blir ett exempel på hur man som vuxen måste vara medveten när man bestämmer 
sig för att tolka innehållet åt barnen. Den vuxnes roll gällande barns möten med böcker 
återkommer även i läroplanen i form av den indirekta styrningen som tidigare nämnts då: 

Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera 
(Skolverket, 2018, s. 10). 

Utifrån läroplansanalysen menar vi att detta citat visar hur begreppen tolka och reproducera 
skrivs fram då vi i denna formulering kan se att barn genom läsning ges möjlighet till att 
tolka för att sedan genom sin förmåga ges möjlighet till reproduktion. Barn ges alltså i våra 
ögon flera verktyg för att bli autonoma individer. Vilket enligt Biesta är en av utbildningens 
roller (2009, s. 41).  
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Barns förebilder 

Genom valet av litteratur avgör man vilka olika förebilder som görs tillgängliga för barnen. 
Barn kan enligt Ganea, Bloom Pickard och DeLoache redan tidigt nyttja information de läst 
i sina verkliga liv, likväl som applicera kunskaper från sina verkliga liv på det som de läser 
(2008, s. 48). Ett exempel på detta har vi, genom vår analys av barnböcker, hittat i boken 
Maj och Zarah bråkar!. I boken träffar vi barnen Maj och Zarah på förskolan, som efter sin 
dispyt möts upp av läraren Bosse som säger åt Maj att hon inte får puttas. Trots att hon var 
arg, får man inte knuffas. Zarah är ledsen, Maj ber om ursäkt. Detta fynd menar vi står i nära 
relation till läroplanens skrivelser om barns: 

[…] kännedom om sina rättigheter (Skolverket, 2018, s. 5). 

Utifrån läroplansanalysen menar vi att detta citat visar hur begreppet stärka subjekt skrivs 
fram och vidare tolkar det som att barnen ges möjlighet till att stärka sina jag och identiteter 
vid dispyter och konflikter. Det förekommer även enligt Chappell tillfällen då förebilder i 
böckerna agerar emot den rådande moralen (2008, s. 285) vilket vi kan se i och med Majs 
puttande, då den rådande moralen är att man inte får puttas. Konfrontation, ilska och kontroll 
är något som barn lär sig utveckla med åren. Det är därför viktigt att barn får uppleva dessa 
berättelser för att ges utrymme att lära sig kunna kontrollera, styra och reflektera över 
situationen. 

Barnkaraktärer kan enligt Chappell råka ut för situationer där de gör revolt, pekar på 
brister eller blir orättvist bestraffade (2008, s. 286–289) och Smith menar att det kan få barn 
att jämföra med sina egna liv (2000, s. 30). Vi vill, i enlighet med Chappell (2008) och Smith 
(2000), visa på att böckerna inte bara ska ta barnen genom fantasins värld, utan även ge dem 
möjlighet att uppleva verkligheten med det fiktiva som stödhjul. Däremot finns det en stark 
kontrast som har kommit fram i denna studie, nämligen att fallen då subjektifikation 
synliggjordes i barnböcker fanns det alltid en vuxen förebild som hjälp och/eller stöd. Barn 
kan därmed, med hjälp av litterära förebilder som tar sig an olika problem, ges möjligheter 
till ökade insikter om sina egna liv. Detta menar vi även skrivs fram tydligt i läroplanen som 
säger att barn ska ges: 

[…] uppfattningar om sina möjligheter (Skolverket, 2018, s. 8). 

Utifrån läroplansanalysen menar vi att detta citat visar hur begreppet utveckla subjekt 
kommer fram utifrån att barnen ges verktyg till att utvecklas. Resultat i vår studie menar vi 
därmed går emot Chappells mening att barnböcker med barn som huvudkaraktär ofta saknar 
en vuxen förebild och måste därför handla enligt sina egna erfarenheter och kunskaper 
(2008, s. 281). För att ge barn bästa möjliga förutsättningar till att använda litterära förebilder 
för att få uppfattningar som sina möjligheter, avrundar Ganea, Bloom Pickard och DeLoache 
med att slå fast, att ju mer realistisk boken är desto lättare är det för barn att dra dessa 
paralleller (2008, s. 61).  

Samtalets betydelse för handlingsutrymmet 
För att ge barnen möjligheter att använda sig av de litterära förebilderna på bästa sätt behöver 
de ges utrymme att samtala om det som läses. I vår analys av barnböcker möter vi Kenta i 
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boken Kenta och barbisarna. Kenta är en pojke på förskolan som inte önskar delta i sin 
kompisgrupp för att i stället leka med barbies med en ny grupp av barn i förskolan. 
Berättelsen som lätt kunnat visa på konflikter av könsroller tar i stället avstamp i ett 
normkreativt förhållningssätt där alla kan inkluderas. Pojken tar plats i förskolan ett flertal 
gånger och påvisar sitt handlingsutrymme för att själv ta ställning till om vem han ska leka 
med eller inte.  

Här kan vi med stöd i Dolk se att barns rätt till handlingsutrymme behöver ses i relationen 
till de andra i rummet. Varje enskilt barns möjligheter påverkas av de andra barnen likväl 
som de vuxna i rummet (jmf. 2013, s. 176). I Kenta och barbisarna kan vi därmed se att 
miljön liksom barngruppen han befinner sig i tillåter detta och ifrågasätter inte hans beslut. 
Detta leder till att hans vänner inkluderas i den nya leken, tack vare att han tog sin plats och 
inte gav vika vad gäller valet mellan barbies och klänningar eller fotboll på skolgården.  

Smith lyfter att barn genom samtalet och samspelet över gemensamt material kan hitta 
sig och sin plats i relation till sin omgivning (Smith, 2000, s. 31). Detta arbete kan inte uttala 
sig om hur dessa möjligheter till samtal ser ut i verksamheten i praktiken, men utifrån 
läroplanen kan vi slå fast att förskolan ska:  

[…] respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att 
barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen (Skolverket, 2018, 
s 16). 

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, 
samtala och reflektera (Skolverket, 2018, s. 11). 

Utifrån läroplansanalysen menar vi att dessa citat visar hur begreppen tolka och reproducera 
synliggör en bild av samtal där barn får uttrycka sina åsikter, socialt samspel, utforskande 
och att barns röster ska tas tillvara. Likväl som hur begreppen stärka subjekt och utveckla 
subjekt synliggör barns rätt att uttrycka åsikter samt att deras röster ska tas tillvara och kan 
användas för att visa på möjligheter till att stärka barnen som individer och deras identiteter. 

Avslutning 

Genomgående har vi i våra respektive delstudier kunnat se hur Biestas och Corsaros teorem 
kommit till uttryck. Oavsett om det gäller kakrecept från Castor Bakar eller läroplanens 
skrivelser om att barn ” […] får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll” (Skolverket, 
2018, s. 16), kan vi sammantaget se att barns handlingsutrymme i form agens och 
subjektifikation skrivs fram på olika sätt. 
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Slutsats 

Avslutningsvis har vi genom arbetets olika delar kunnat se en röd tråd gällande barns 
möjligheter till handlingsutrymme. Detta har kommit till uttryck på olika sätt då vi i 
barnlitteraturen har kunnat se hur karaktärerna i barnböckerna kontrollerar och styr sina 
vardagsliv likväl som att barn enligt läroplanens skrivelser ska ges möjlighet till agens i form 
av delaktighet och inflytande, i olika kontexter. I barnlitteraturen har vi även kunnat se hur 
andra karaktärer, vuxna karaktärer, uppmuntrar till självständighet och blir en ledstjärna i 
huvudkaraktärernas subjektifikation. Vilket enligt läroplanen är pedagogernas och 
arbetslagens roll i barnens vardag.   

Det har även visats hur svårt det varit att kunna skriva om subjektifikation utifrån 
barnlitteraturen då subjektifikation är bunden till utbildningssituationer. I läroplanen har vi 
i stället tydligt kunnat se skrivelser som visar på hur barn ska uppmuntras till subjektifikation 
utifrån skrivelser om rättigheter och möjligheter. 

Vår slutsats är därmed att handlingsutrymme skrivs fram i både barnlitteraturen och 
läroplanen på varierande och återkommande sätt. 

Och nu då? 

Denna studie har lyft funderingar hos oss gällande vidare forskning i ämnet, främst har det 
inspirerat till ett intresse att få undersöka den praktiska verksamheten gällande utförande av 
läsning och implementering av barns handlingsutrymme utifrån läroplanen, barnböckerna 
och forskningsöversikten. 

Då det urval av barnböcker som gjorts, enligt oss korresponderar väl med läroplanens 
skrivelser, menar vi att det framöver också skulle vara intressant att undersöka böcker från 
till exempel 50 år tillbaka. Detta för att se hur de böckerna förhåller sig till barns agens och 
subjektifikation i enlighet med dåvarande styrdokument. 

Som tidigare nämnts har det varit svårt att synliggöra alla nyanser av subjektifikation då 
den är bunden till enbart utbildningssituationer. För framtida forskning kan det vara önskvärt 
att hitta fler teorier som vidare ramverk där även analyser utanför skolsituationer kan tas i 
beaktande. 
 



 

35 
 

Referenser 

Primära källor 
Bergström, Gunilla (1997). Raska på, Alfons Åberg. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
Blake, Stephanie (2014). Kan inte sova! Stockholm: Bergs Förlag AB. 
Gaughan, Rhea (2021). Vad är klockan? Bokförlaget: Tukan Förlag. 
Hedin, Annica & Gustavsson, Per (2020). Berit Ljuger. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
Johansson, Elin & Ekman, Ellen (2018). Hemma hela sommarlovet. Stockholm: Rabén & 

Sjögren. 
Karlsson, Ellen & Di Francesco, Laura (2021). Maja och Zarah bråkar! Stockholm: Rabén 

& Sjögren. 
Klinting, Lars (2009). Castor bakar. Bokförlaget: Alfabeta. 
Lindenbaum, Pija (2010). Kenta och barbisarna. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
Mendel-Hartvig, Åsa & Gustavsson Ane (2020). Otis bråkar. Bokförlaget: En bok för alla. 
Mwankumi, Dominique (2011). Gatans prins. Bokförlaget Trasten. 
Nilsson, Ulf & Eriksson, Eva (2012). Ensam mullvad på en scen. Bokförlag: Bonnier 

Carlsen. 
Olsson, Lotta & Nilsson Thore, Lotta (2015). Lämnad ensam. Bokförlag: Bonnier Carlsen. 
Olsson, Lotta & Jönsson, Maria (2006). Morris på landet. Bokförlag: Bonnier Carlsen. 
Ómarsson, Ebba & Anderson, Aron (2018). Aron Tiger bestiger berg! Bokförlag: Smultron 

Förlag 
Skolverket (2018). Läroplan för förskolan 2018. Tillgänglig 2022-10-31 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pd
f4001.pdf 

 
Sekundära källor 
Bergström, Gunilla (2001). Aja baja Alfons Åberg. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
Biesta, Gert. (2009). Good Education in an Age of Measurement. Educational Assessment, 

Evaluation and Accountability, årg. 21, nr. 1, s. 33–46. https://doi.org/10.1007/s11092-
008-9064-9 (2022-10-31) 

Braun, Virginia & Clarke, Victoria (2006). Using thematic analysis in psychology. 
Qualitative research in psychology, årg. 3, nr. 2, s. 77–101. 

Brinkkjær, Ulf & Høyen, Marianne (2020). Vetenskapsteori för lärarstudenter. Lund: 
Studentlitteratur. 

Chappell, Drew. (2008). Sneaking out after dark: Resistance, agency, and the postmodern 
child in JK Rowling’s harry potter series. Children's Literature in Education, årg. 39, nr. 
4, s. 281-293. https://doi.org/10.1007/s10583-007-9060-6 (2022-10-26) 

Christoffersen, Line & Johannessen, Asbjørn (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. 
Lund: Studentlitteratur. 

Corsaro, William A. (2005). Collective Action and Agency in Young Children’s Peer 
Cultures. I Jens Qvortrup (red.), Studies in Modern Childhood – Society, Agency, Culture, 
s. 231-247. Basingstoke: Palgrave Macmillan 

Corsaro, William, A. (2018). The Sociology of Childhood. Sage Publications. 



 

36 
 

Dolk, Klara (2013). Bångstyriga barn - makt, normer och delaktighet i förskolan. 
Stockholm: Ordfront. 

Eidevald, Christian, (2017). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i 
förskolan. – Hallå hur gör man? 2: a upplagan. Stockholm: Liber 

Eriksson, Marie. (2017). Barnbokens magi: lärande samspel i sagans värld. Stockholm: 
Lärarförlaget. 

Ganea, Patricia. A., Bloom Pickard, Megan, & DeLoache, Judy. S. (2008). Transfer between 
picture books and the real world by very young children. Journal of Cognition and 
Development, årg. 9, nr.1, s. 46-66. https://doi.org/10.1080/15248370701836592 (2022-
10-26) 

Kåreland, Lena (2008). Barnlitteraturens utveckling i Sverige. 
http://litteraturbanken.se/#!presentationer/specialomraden/BarnlitteraturensUtvecklingI
Sverige.html (2022-10-31) 

Lindgren, Astrid (1966). Boken om Pippi Långstrump. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
Lindgren, Astrid (2015). Känner du Pippi Långstrump?: bilderbok. Stockholm: Rabén & 

Sjögren. 
Short, Kathy. (2012). Children’s Agency for Taking Action. Bookbird: A Journal of 

International Children's Literature årg. 50, nr. 4, s. 41-50. https://www-muse-jhu-
edu.ezproxy.its.uu.se/article/487150 (2022-10-26) 

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan 2018. Tillgänglig 2022-10-31 
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pd
f4001.pdf 

Smith, Sally. A. (2000). Talking about "real stuff": Explorations of agency and romance in 
an all-girls' book club. Language Arts, årg. 78, nr. 1, s. 30-38. 
http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://www.proquest.com/scholarly-journals/talking-
about-real-stuff-explorations-agency/docview/196845343/se-2 (2022-10-26) 

Svenning, Bente. (2011). Vad berättas om mig?: barns rättigheter till inflytande i förskolans 
dokumentation. Lund: Studentlitteratur 

Åberg, Ann & Hillevi, Lenz Taguchi (2005). Lyssnandets pedagogik - etik och demokrati i 
pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber 

Åberg-Bengtsson, Lisbeth & Pramling, Niklas (2020). Data att räkna med - om att använda 
siffermaterial i ett vetenskapligt uppsatsarbete. I Annika Åkerblom, Anette Hellman & 
Niklas Pramling (red.), Metodologi – För studier i, om och med förskolan, s. 185–204. 
Stockholm: Författarna och Gleerups utbildning AB 

Östman, Leif (2008). Analys av utbildningens diskursivitet. Normer och följemeningar i text 
och handling. Utbildning och demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. årg. 
17, nr. 3, s. 113–137. 

 
Digitala källor 
Ibragmova, Tujafon (2019). Läsning bland barn minskar - mycket annat konkurrerar. 

Sveriges Television. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/lasning-bland-barn-minskar 
(2022-11-17). 



 

37 
 

Letmark, Peter (2022). Skolor behöver jobba mer läsfrämjande. Dagens Nyeter. 
https://www.dn.se/sverige/rapport-skolor-behover-jobba-mer-med-lasframjande/ (2022-
11-17). 

Murphys Law. Wikipedia: The free encyclopedia. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Murphy%27s_law (2022-11-04) 

 
 
 


