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Sammanfattning 

 Denna rapport ämnar beskriva utvecklingsprocessen för en produkt med syfte att 

hjälpa och inspirera pedagoger i förskola att arbeta med genus i barngruppen. Produkten 

fokuserar på bilderboken som verktyg och baseras på fyra exemplifierande bilderboksanalyser 

med efterföljande förslag till inspirationsfrågor samt aktiviteter att genomföra i barngruppen. 

Produkten innehåller även generella tips för hur en bilderboksanalys kan utföras, 

reflektionsunderlag för diskussioner med barnen, checklista för att se över förskolans utbud av 

bilderböcker, samt litteraturtips på genusmedvetna bilderböcker och facklitteratur med fokus 

på olika aspekter av genus. De teoretiska utgångspunkterna för arbetet är det normkritiska och 

normkreativa perspektivet. Arbetsprocessen har utförts med bilderboksanalyser som grund 

och sedan utvärderats av verksamma pedagoger i form av intervjuer via mail. 

 Några utmaningar som synliggjorts är förhållandet mellan tillgänglig tid och 

ambitionsnivå, samt en svårighet i att finna tid passande både studenter och pedagoger att 

träffas för att utvärdera produkten, varvid intervjuer via mail beslutades genomföras. 

Resultatet av utvärderingarna tyder på ett positivt intryck av produkten, där exempelvis ord 

som inspirerande, lätthanterlig och lättförståelig användes för att beskriva materialet. Förslag 

på vidare utveckling gavs av några pedagoger, exempelvis i form av ett förtydligande hur det 

kan användas med de yngsta barnen samt med nyanlända barn med annat modersmål än 

svenska. Produkten upplevs uppfylla sitt syfte, både utifrån pedagogernas synpunkter och vår 

egen uppfattning av det slutgiltiga materialet. 

 

Nyckelord: Förskola, genus, bilderböcker, normkreativitet, produkt 
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1. Inledning 

Förskolans verksamhet vilar på ett antal styrdokument, så som läroplan, skollag och 

FN:s Barnkonvention. En av de gemensamma nämnarna för dessa är förskolans ansvar att 

förmedla demokratiska värden och medvetenhet om mänskliga rättigheter, där jämställdhet 

mellan könen är en av utgångspunkterna (SFS 2010:800; Barnkonventionen, 2009, s. 28; 

Lpfö98, 2010, s. 4-5). Läroplanen för förskolan har som mål att ge varje barn förutsättningar 

och möjlighet till identitetsskapande, lärande och utveckling oberoende av biologiskt kön 

(Lpfö98, 2010, s. 4-5).  

Då barn redan i tidig ålder får förståelse för samhällets normer och förväntningar på 

kön är det av vikt att redan i förskolan aktivt arbeta genusmedvetet (Kåreland, 2005, s. 9-10). 

I dagens förskola finns tydliga tendenser att pedagoger istället för att motverka könsstereotypa 

förväntningar, befäster dem genom oreflekterat handlande och kommunikation i interaktion 

med barnen (Eidevald, 2009, s. 165ff; Kåreland & Lindh-Munther, 2005a, s. 66-71; SOU, 

2006, s. 59-62). Även förskolans material och miljö speglar normativa förväntningar av kön 

genom exempelvis leksaker, benämningar av rum samt i sånger, sagor och bilderböcker 

(Nordberg, 2005, s. 132; SOU, 2006, s. 113; Eidevald, 2011, s. 71). 

Studier visar att förskollärare finner det komplicerat att konkret arbeta genusmedvetet 

i barnguppen (Eidevald, 2011, s. 31). Vissa förskollärare har uppfattningen om att de redan 

arbetar genusmedvetet, men har svårt att uttrycka hur (Eidevald, 2009, s. 165-166). Detta 

fenomen är något som även undertecknade av denna rapport upplevt under 

verksamhetsförlagda utbildningar i mötet med redan verksamma pedagoger som efterfrågat 

konkreta medel i arbetet med genus i förskolan.  

Idag finns en hel del material för att understödja ett genusmedvetet arbete i 

barngruppen. Det kan exempelvis komma till uttryck genom ett övergripande arbete med 

normer (se exempelvis Salmson & Ivarsson, 2015). Andra verk fokuserar på genusarbete 

utifrån specifika delar av verksamheten, så som drama, berättelser och bilderböcker (se 

exempelvis Helén & T Granholm, 2007; Hulth, Schönbäck & Gustavsson, 2014).  

I relation till efterfrågan som ovan nämnts och redan befintligt material för 

genusmedvetet arbete i barngrupp, sågs möjligheten att utveckla ett material som ämnar att på 

ett konkret och lättöverskådligt sätt ge tips och inspirera förskollärare med utgångspunkt i en 

variation av bilderböcker. Då material redan finns som fokuserar på genusarbete utifrån ett 

antal specifika bilderböcker, sågs en möjlighet att bidra med verktyg och inspiration för att 

hjälpa pedagoger att arbeta genusmedvetet utifrån förskolans redan existerande utbud av 

bilderböcker. Ett sådant material skulle kunna leda till att de böcker som redan finns i 

förskolans miljö kan användas på ett genusmedvetet sätt och därav inte förutsätter att nytt 

material måste införskaffas. 

 

1.1 Syfte 

          Det grundläggande syftet med produkten är att utforma ett skriftligt stödmaterial som 

ämnar hjälpa och inspirera förskollärare med konkreta tips och verktyg för att arbeta 

genusmedvetet i barngruppen utifrån användande av bilderböcker. Stödmaterialet ämnar agera 

som underlag i form av inspiration till bilderboksanalyser, förslag på efterföljande 

diskussionsfrågor och andra metoder för att bearbeta bokens innehåll ur ett genusperspektiv i 

barngruppen. Syftet med denna rapport är således att belysa det tillvägagångssätt och den 
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process som följts för att utforma denna produkt (som vi döpt till Normgalej! – Ett 

inspirationsmaterial för genusarbete i förskolan med fokus på bilderböcker), samt huruvida 

syftet med produkten uppnåtts.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Förskolans styrdokument  

Förskolans verksamhet bygger på demokratisk grund som genom verksamheten ska 

komma till uttryck genom ett förhållningssätt präglat av individens frihet och integritet, 

människors lika värde och jämställdhet mellan könen. Förskolan ska motverka traditionella 

könsroller och könsmönster och inget barn ska utsättas för diskriminering på grund av kön 

eller sexuell läggning. Förskolan ska vara en plats där barn, oberoende av kön, får samma 

möjligheter att utveckla förmågor och intressen (Lpfö98, 2010, s. 4-5). Läroplanens mål lyfter 

strävan efter att varje barn ska utveckla förståelse för alla människors lika värde oavsett kön 

och sexuell läggning samt att arbetslaget ska verka för att både flickor och pojkar får lika stort 

utrymme och inflytande i verksamheten (Lpfö98, 2010, s. 8).  

     I 5 § i kap. 1. i Skollagen  framkommer även att utbildningens utformning ska präglas 

av de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, där allas 

lika värde och jämställdhet utgör en del av grundvärderingarna (SFS 2010:800). Även i FN:s 

Barnkonvention framkommer det att barns utbildning ämnar förbereda för förståelse, tolerans 

samt jämlikhet mellan könen (2009, s. 28).  

För att få en djupare förståelse för styrdokumentens mål och hur pedagoger kan 

applicera dem i praktiken är det av betydelse att belysa relevanta begrepp och deras relation 

till förskolans verksamhet. I följande avsnitt presenteras begreppen genus och bilderbok samt 

relationen mellan dessa och till förskolans verksamhet.  

 

2.2 Genus 

 

Historisk återblick 

 Sett ur ett historiskt perspektiv kan begreppet könsroller och diskussionen kring det 

ses som föregångaren till dagens användande av ordet genus. Under 50-talet utvecklades 

diskussionen om könsroller från att ses som enbart biologiskt grundat till att även innefatta en 

kulturell inlärning av kön. Könsroller betraktades således som beroende av föreställningar, 

idéer och uppfostran, och ansågs därmed även vara föränderligt (Tallberg Broman, 2002, s. 

25). Under 60- och 70-talet pågick en debatt kring könsroller där könsrollsbegreppet användes 

för att beskriva och utreda sociala relationer och strukturer i samhället. Harriet Holter, 

könsrollsforskare från Norge, beskrev kön som sociala kännetecken. Hon hänvisade 

exempelvis till kön som bestämmande för det sociala systemets kännetecken för fördelning av 

rättigheter, skyldigheter och uppgifter. Könsrollsbegreppet ur denna aspekt grundas i ett 

antagande att könsrollssystemet präglas av funktionalitet, ett praktiskt sätt att tilldela 

rättigheter, skyldigheter och uppgifter i samhället. På senare tid anses däremot att detta 

funktionalistiska synsätt är ett sätt att ursäkta orättvisor skapade av samhället för de olika 

könen. Idag ges således ett uttryck för avståndstagande från att använda begreppen könsroll 

och könsrollssystem, åtminstone i vetenskapliga sammanhang (Wernersson, 2014, s. 453). 70-

talet bidrog med ett nytt begrepp, genus (av engelskans gender), som likt könsroll hänvisade 

till kön som resultat av uppfostran, tankar och föreställningar, men som även inkluderade en 

maktdimension i form av könsrelaterade mönster för över- och underordning (Tallberg 

Broman, 2002, s. 25). Istället för att diskutera i termer av könsroller och könsrollssystem 
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används idag således begrepp som genus och genusordning, dels som avståndstagande från 

det funktionalistiska synsättet samt med en förändrad grundinställning att den avgörande 

aspekten ligger i maktdimensionen snarare än i arbetsfördelning (Wernersson, 2014, s. 453).  

 

Utveckling av genusbegreppet - från biologi till sociala konstruktioner 

 Raewyn Connell diskuterar begreppet genus och menar att det finns ett problematiskt 

perspektiv att ta hänsyn till. Hon menar att genusdiskussioner idag ofta betonar könen som 

dikotomier, där genus då syftar till sociala eller psykologiska skillnader utefter en förmodad 

uppdelning av biologiskt kön. Genus hänvisar då till kulturella skillnader mellan kvinnor och 

män, med grund i den biologiska skillnaden mellan könen, att de är olika och skiljer sig från 

varandra (2009, s. 23-25). Christian Eidevald har på föreläsningar för ungdomar och vuxna 

inlett med att diskutera med åhörarna om vad som anses vara kvinnliga respektive manliga 

förmågor och beteenden, och visar på ett övergripande resultat av dikotoma föreställningar 

kring män och kvinnors handlingar. Kvinnor beskrivs, menar han, exempelvis ofta som 

ödmjuka, svaga, passiva och beroende varvid männen ofta beskrivs som motsatsen; tuffa, 

starka, aktiva och oberoende. Att vara känslosam, omvårdande och försiktig förknippas ofta 

med kvinnlighet medan känslodistansering, egocentrism och våldsamhet anses vara manligt. 

Frågan är, enligt Eidevald, huruvida en man då nödvändigtvis egentligen också är manlig? 

(2011, s. 11-12). Connell kritiserar detta dikotoma synsätt och menar exempelvis att en 

uppdelning av mänskligt liv i två skilda och avgränsande sfärer inte är realistiskt, samt att 

individers personligheter inte kan delas in i två olika typer. En annan problematisk aspekt blir 

även att skillnader inom de två olika könen skulle osynliggöras. För att undvika denna 

problematik menar Connell att fokus måste ligga på relationer snarare än skillnader. Genus 

handlar då om de sociala relationer i vilka människor för sig, samt de mönster och strukturer 

som där kan urskiljas (2009, s. 23-25).  

 Genusbegreppet fokuserar numera på en relationell aspekt av kön i en social 

dimension, vilket visar på att kvinnors och mäns sätt att vara inte är givna av biologi utan 

snarare av sociala och historiska konstruktioner. Kön innefattar då ett väldigt varierat innehåll 

och genus visar relationen till historiska, sociala och kulturella aspekter av varandet. Vidare 

ses genus som kontextuellt, att varje enskild individ är och gör sig olika beroende på rådande 

situation och fysisk och social omgivning, dock inom särskilda genusgränser (Tallberg 

Broman, 2002, s. 25). För att förtydliga att könstillhörighet inte är statiskt och biologiskt 

bundet används numera uttrycket att göra kön eller performativitet (Wernersson, 2014, s. 

454). Judith Butler hänvisar till kön som något som görs och är kopplat till individens val och 

olika handlingar. Hon menar att könsidentitet är obeständigt och flexibelt, och skapas i social 

interaktion med andra individer (Kåreland, 2015, s. 178).  

 

Genus och makt 

 Som tidigare nämnts fokuserar idag genusfältet på dimensionen makt. Genus synliggör 

relationen mellan kvinnor och män ur ett problematiserande perspektiv med makt som central 

aspekt. Vad som anses kvinnligt/flickaktigt respektive manligt/pojkaktigt är förknippat med 

sammanhang men reproduceras i ett mönster av hierarki och könsåtskiljande (Tallberg 

Broman, 2002, s. 25). Yvonne Hirdman menar att relationen mellan könen, hänvisat till 

mönster och strukturer snarare än individer, styrs av principer kring isärhållande och hierarki. 
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Den förstnämnda principen baseras på ett isärhållande av vad som anses kvinnligt respektive 

manligt, och att dessa kategorier anses vara varandras motsatser. Att vara man är att inte vara 

kvinna. Principen om hierarki pekar ut mannen som norm och överordnad kvinnan. Hirdman 

benämner detta genussystem och menar att detta sker på alla nivåer och överallt i samhället. 

Hon hänvisar vidare till begreppet genuskontrakt och syftar till en tyst överenskommelse för 

vad som anses vara passande för respektive kön, vilket håller genussystemet vid liv och 

överförs således till nästa generation (Olofsson, 2007, s. 31-32)  

Ett centralt begrepp som här är av betydelse är maskulin hegemoni. Begreppet belyser 

en manlig dominans som kan göras synlig i fysiska och ekonomiska aspekter, men kanske 

främst i form av tolkningsföreträde vad gäller frågor om normer och värderingar. Att män 

som kollektiv och manlighet ur ett symboliskt perspektiv besitter mer makt i avgörandet av 

vad som anses värdefullt och eftersträvansvärt. Viktigt är dock att här förstå att begreppet inte 

avser den enskilda individen, där stora skillnader givetvis finns, utan snarare kategorin män, 

vilken som grupp besitter mer makt och tillskrivs högre värde än gruppen kvinnor som 

kategori (Wernersson, 2014, s. 453).  

Vidare kan då heteronormativitet diskuteras, ett begrepp som synliggör den 

heterosexuella hegemonin, i vilken normen förmedlar att sexuell kärlek mellan en man och en 

kvinna är önskvärd och naturlig, medan andra former av kärlek anses avvikande och onormalt 

(Wernersson, 2014, s. 454). Sexualitetsnormer hänvisar inte enbart till vilket kön individer 

attraheras av utan också till en föreställning om att alla människor lever i tvåsamhet, med 

andra ord i ett par (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 136). Heteronormativitet är således 

begränsande för individer attraherade av samma kön, av båda könen samt asexuella individer. 

Normen har dock inte bara en negativ påverkan på individer och deras relationer utan kan 

även begränsa individers sätt att vara och uttrycka sig, exempelvis människor som identifierar 

sig som transperson eller queer. Transperson är ett övergripande begrepp som innefattar 

exempelvis transsexuella och transvestiter, och queer är, enligt RFSL “en identitet som 

ifrågasätter fasta kategorier gällande kön och sexualitet” (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 146).  

Heteronormativitet kan även kopplas till ovanstående teori om kön som åtskiljande, 

den hierarkiska ordningen och maskulin hegemoni. Att vara man med stereotypt kodade 

feminina egenskaper, förmågor och intressen blir en marginaliserad position, och förknippas 

ofta med homosexualitet. Att upprätthålla sin ”manlighet” kan därav innebära att begränsa sitt 

eget agerande genom ett avståndstagande från det som anses vara feminint kodat, samt att 

skydda sig själv från misstankar om homosexualitet. Den konstanta framställningen och 

betoningen på heterosexualitet, samt skämt och förlöjligande av homosexualitet och det 

kvinnliga könet, förstärker och upprätthåller heteronormen och kan ofta vara ett sätt för män 

att göra sin manlighet (Nordberg, 2005, s. 125-132). Problematiskt med denna norm är 

således både ett förtryck och begränsande av kvinnligt kodade egenskaper, de kvinnor och 

män som avviker från normen, samt av enskilda individers sexualitet.  

Sammanfattningsvis kan framföras att genus och genusordning är begrepp som, i 

denna rapport, belyser historiskt, kulturellt och socialt betingade normer vad gäller kön, vad 

som förväntas av respektive kön i olika sammanhang samt den maktdimension som där ges i 

uttryck. Då syftet är att skapa ett material som kan användas för genusarbete i förskolans 

verksamhet är det av betydelse att belysa hur genus kan komma till uttryck i förskolan. 
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2.3 Genus i förskolan 

 När genus diskuteras i förskolan idag hänvisas det ofta till barns möjligheter att vara 

den de är, att vara som de vill vara, utan begränsningar utifrån stereotypa könsförväntningar. I 

förskolans läroplan framgår tydligt att varje barn ska få utveckla sin egen identitet och 

förmåga utan begränsningar kopplade till biologiskt kön, samt att förskolan ska arbeta för att 

motverka de traditionella könsmönster och könsroller som än idag existerar (Lpfö98, 2010, s. 

5). Att arbeta med genus i förskolan är således inget pedagoger kan avstå ifrån eller 

bortprioritera, utan har som krav att innefattas i det grundläggande arbetet. Under slutet av 90-

talet har genuspedagogik, eller jämställdhetspedagogik, vuxit fram tydligare i de svenska 

förskolorna, med fokus på förbättrade omständigheter för barns lärande och utveckling 

oavsett kön (Dolk, 2013, s. 16). Trots detta kan arbetet med genus i förskolan te sig 

problematiskt. Skolinspektionen gjorde exempelvis en tillsyn över Uppsala Kommuns 

förskolor under hösten 2013. Där framkom en brist i arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster och kommunen fick i uppdrag att åtgärda detta. Inspektionen visade på att endast 

de förskolorna med personal speciellt intresserade av genus hade en medveten strävan att 

motverka traditionella könsmönster. Exempel på brister som synliggjordes var avsaknad av 

analyser kring personalens förhållningssätt och eventuella skillnader i bemötande av barnen 

utifrån kön, samt frånvaro av utarbetade strategier från kommunens sida (2013, s. 6). I 

Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska 

arbete, slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan, synliggörs liknande 

tendenser, att förskolor ofta har svårigheter i att uppfylla läroplanens uppdrag gällande 

traditionella könsmönster, och därav även brister i att ge varje barn möjligheten till utveckling 

oberoende av dess biologiska kön (SOU, 2006, s. 58).  

 Marie Nordberg belyser även den problematik som kan uppstå i arbetet med genus i 

förskolan. Dels menar hon att det kan vara svårt även om viljan finns då föreställningar om 

man och kvinna, flicka och pojke, sitter djupt inrotade och är mer komplicerade än något 

entydigt kontrakt av könsroller. Hon anser att könskategorierna och de föreställningskomplex 

de innefattar är svåra att ta avstånd ifrån, kliva ur och förändra enbart genom ett 

medvetandegörande. Hon menar vidare att det finns problematik i förskolans och skolans 

läroplaners delar kring motverkandet av normativa könsmönster. I styrdokumenten kan, för 

det första, tolkas en förståelse av könen som två homogena och avskilda indelningsgrupper, 

samt att kvinnligt och manligt synliggörs som komplementära könsroller. Problematik kring 

den rådande hierarkin kring manligt och kvinnligt tas inte upp, vilket Nordberg menar kan 

leda till en förståelse att förutsättningarna för att förändra begränsande praktiker för flickor 

respektive pojkar likställs, att det är lika enkelt att förändra praktiker för pojkar som för 

flickor (se exempelvis flickpojkar, i följande avsnitt). För det andra hänvisar hon vidare till 

läroplanens osynliggörande av barn som aktiva medskapare till könsförståelsen. Texterna 

fokuserar endast de vuxnas agerande gentemot barnen, och diskussioner kring barns eget 

konstruerande av kön och eventuell könshierarki är starkt frånvarande (2005, s. 137-138).  

 Även Eidevald belyser denna aspekt av läroplanens formuleringar och menar att 

ansvaret endast tillskrivs och tar hänsyn till de vuxna. Han synliggör möjligheten att se på 

verksamheten ur ett perspektiv där barnen också ses som aktörer och en del av arbetet. Genom 

att se på förskolan som ett möte mellan vuxna och barn sker således ett förändrat synsätt på 

barnen, där de får större makt och möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Eidevald 
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menar även att en revidering av förskolans läroplan kunde innehålla direktiv för hur arbetet 

med att motverka normativa könsmönster kan realiseras (2009, s. 165). Klara Dolk, som 

analyserat olika sätt att arbeta med genuspedagogik i förskolan, lyfter ännu en spännande 

aspekt kring läroplanens formulering. Hon ställer sig frågan, om vi skulle ersätta uppdraget att 

motverka traditionella könsroller och könsmönster med att förskolan istället ”ska främja 

många olika sätt att göra kön på”, skulle det innebära någon skillnad i arbetet? (2011, s. 59). 

Eidevald ställer sig positiv till förslaget och reflekterar över huruvida detta skulle kunna leda 

till att barn får bättre möjligheter att vara och göra på olika sätt, utan koppling till 

könsaspekter. Han erbjuder vidare förslag på formulering, att förskolan ”ska främja många 

sätt att vara på”, och anser att denna formulering möjligen kunde leda till att barn får 

förstärkta möjligheter och erfarenheter av att inta många varierande och olika positioner 

(2011, s. 177). Hur kan det då se ut i förskolan? Nedan följer avsnitt som belyser hur 

könsmönster synliggörs, uppfattas och uttrycks, av både barn och vuxna i förskolans 

verksamhet. 

 

Könsmönster i förskolan 

 Studier om barns föreställningar om kön visar att barn redan i förskoleåldern tycks ha 

djupt inrotade uppfattningar om skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, samt 

att det finns en hierarkisk ordning i vilka barnen placeras beroende på kön. Barn visar 

exempelvis på tendenser att de stereotypa manliga beteenden och förmågorna värdesätts högre 

än de kvinnliga (Kåreland, 2005, s. 9-10). Exempel på hur detta görs synligt är att en stor del 

pojkar i förskolan definierar pojkaktigt beteende i relation till flickaktigt, att vara pojke är 

därmed att inte vara flicka. Detta avståndstagande kan således vidare bidra till att det 

stereotypt pojkiga beteendet tillskrivs högre värde än det flickiga. I diskussion med barn har 

det framkommit att pojkar anser att det är bäst att vara pojke, medan flickorna förvånansvärt 

nog tycks framföra samma åsikt. Att vara pojke anses, i dessa diskussioner, vara det bästa och 

det roligaste enligt både pojkar och flickor (SOU, 2006, s. 68-71). Det finns olyckligtvis en 

tendens hos flickor att se till den egna individen och sina förmågor som sämre än pojkarnas, 

att deras handlingar och beteenden anses mindre värdefulla (Kåreland & Lindh-Munther, 

2005b, s. 135). Ett annat exempel på hur manlig överordning kan synliggöras i förskolan är då 

barn överträder gränserna för vad som anses feminint och maskulint. Flickor som frångår det 

feminint kodade och därmed antar mer maskulina former av sitt varande, ofta kallat 

pojkflickor, får mer status och beskrivs med positiva egenskaper så som modiga, orädda och 

att de tar för sig. Pojkar däremot som tyr sig till mer feminint kodade sysselsättningar och 

förmågor, ofta benämnt flickpojkar, kan väcka känslor av oro både från pedagoger, andra barn 

och föräldrar. Påföljder av detta är att flickpojkar ses som en avvikande kategori i negativ 

bemärkelse, där risken finns att dessa pojkar blir utstötta och uteslutna från de andra barnens 

lek och umgänge. Samhällets manliga överordning blir således tydlig i förskolans verksamhet 

där det maskulint kodade och pojkflickor tilldelas positiva reaktioner medan det feminint 

kodade och flickpojkar anses negativt betingat (Nordberg, 2005, s. 125ff). Detta fenomen är 

också något som befästs av en del föräldrar, i form av en oro kring just jämställdhetsarbete 

och flickpojkar. Det verkar i en del fall finnas en rädsla att pojkar som inte håller sig inom 

rådande maskulinitetsideal riskerar att bli sedda som svaga, eller rent utav kopplas till 

homosexualitet. Många föräldrar verkar uttrycka en rädsla för att deras son ska växa upp som 
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homosexuell om barnet föredrar feminint kodade leksaker och aktiviteter. Flickpojken blir 

därav marginaliserad och avviker från två av samhällets rådande normer, genussystemets 

principer av isärhållande och hierarki samt heteronormativitet (SOU, 2006, s. 68-69).  

Den heteronorm, som beskrivits i ovanstående avsnitt, befästs ofta av vuxna i barnens 

omgivning, exempelvis genom en föreställning kring barns kärlek till andra. Det är inte helt 

ovanligt att höra kommentarer om att flickor och pojkar med bra vänskapsband förväntas gifta 

sig med varandra senare i livet, eller frågor till flickor om de hittat någon pojke att bli kär i, 

och tvärtom, om en pojke träffat en flicka. Kristina Henkel och Maria Tomičić menar att 

denna typ av föreställningar kring barns relationer kan bli påfrestande för barnens vänskap. 

De menar att barn i dessa situationer ofta måste försvara sin vänskapsrelation mot de 

romantiska föreställningarna, vilket vidare i samspel med förväntningar på kön och sexualitet 

kan resultera i att barn tar avstånd från att leka med det motsatta könet (2009, s. 113-114). 

Karin Salmson och Johanna Ivarsson hänvisar vidare till att denna typ av fokus på 

kärleksrelationer ytterligare kan begränsa barnens möjligheter till att agera och leka utanför 

stereotypa förväntningar på kön. De menar att ett bättre alternativ är att låta barnen definiera 

sina egna relationer och att inte ta en viss sexualitet för given (2015, s. 146). Henkel och 

Tomičić ger vidare uppmaningar om att synliggöra olika sorters relationer för barnen, att 

vänskap och romantik inte är beroende på kön, samt att ge barnen många förebilder för olika 

typer av relationer, exempelvis kan prinsen och prinsessan i den kärleksfulla sagan istället 

vara bästa vänner (2009, s. 114). 

 

Barn gör kön 

Idag syns stora variationer på hur barn gör kön i förskolan. Vid analyser ur ett 

historiskt perspektiv kan urskiljas en skillnad i barns konstruerande av kön där senare studier 

visar på att barn i allt större grad varierar sitt agerande av att göra kön. Huruvida resultaten 

från dessa studier baseras i samhällets förändringar eller forskarnas fokus på olika teorier och 

frågeställningar är dock oklart. Exempel på könstypiska tendenser som dock tycks ligga kvar 

är pojkars överordning över flickor. Pojkar kan antas ta mer plats, är mer högljudda, 

upproriska och busiga. Flickor ges således en mer tyst och stillsam plats i verksamheten, 

vilket också ofta befästs i pedagogers agerande gentemot barnen (Kåreland & Lindh-Munther, 

2005a, s. 68-71). Anette Hellman visar exempel på hur barn är aktiva i skapandet och 

görandet av kön och menar att de flitigt accepterar, protesterar och omförhandlar 

förväntningar på och föreställningar om kön. Hon belyser hur de placerar sig själva i 

förhållande till olika gränser av det som anses normalt agerande. Dock menar hon att den 

tydliga kopplingen mellan feminint och kvinnor respektive maskulint och män, samt den 

hierarki som där infinner sig, riskerar att leda till ett stigmatiserande att förknippas med det 

feminina (2005, s. 158-159). Lena Kåreland hänvisar vidare till att gränserna kring vad som 

anses tillåtet av barn i görandet av kön har förändrats med tiden men menar att detta i högsta 

grad är beroende av positioner som erbjuds dem av rådande omgivning och kultur (2005, s. 

11-12).  

 

Pedagogens delaktighet i barns görande av kön 

Eidevalds studie om vilka positioner barn tillåts inta och inte av pedagoger i förskolan 

visar på skilda uppfattningar om jämställdhetsarbetet i förskolan. Han menar att pedagoger 
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ofta har uppfattningen av att arbeta genusmedvetet i interaktionen med barnen men att hans 

studie visar på motsatsen. Han har genom att titta på fyra situationer av förskolans vardag, 

lek, samling, måltid och påklädning, sett att pedagoger och förskolan är producenter av kön 

och makt, och menar att detta riskerar ett bemötande av pedagogerna gentemot barnen utifrån 

stereotypa könsförväntningar (2009, s. 165ff). Pedagoger i både förskola och skola har en 

tendens att göra skillnad på flickor och pojkar både i ord och i handling. Som nämnts tidigare 

förväntas flickor vara stillsamma och tysta, och beskrivs ofta som ansvarsfulla, flitiga och 

duktiga, medan pojkar anses mer busiga och rebelliska. Det finns en större acceptans hos 

pedagoger för pojkars utåtagerande och aggressivitet, medan flickor som uppvisar samma 

form av beteende anses avvikande (Kåreland & Lindh-Munther, 2005a, s. 66-71).  

I Delegationen för jämställdhet i förskolan framhävs att de största skillnaderna mellan 

pojkar och flickor i verksamheten kommer som ett resultat av pedagogernas olika 

förväntningar på kön. Exempelvis synliggörs att pedagoger ofta använder ett 

könsstigmatiserande språk gentemot barnen, vilket framställer flickor och pojkar som två 

homogena och dikotoma grupper. Samlingar, som påvisande exempel, synliggör att pojkar till 

skillnad mot flickor, till stor grad tillåts dominera rummet, avbryta när andra pratar och ges 

mer talutrymme. Pedagoger följer upp pojkars frågor, förstärker deras initiativ och ställer 

efterföljande frågor med tydlig och hög röst samt ögonkontakt, medan uppmärksamheten och 

lyhördheten inför flickorna syns i allt mindre grad, exempelvis genom att viska snabba svar på 

flickors frågor. Detta resulterar således i att pojkars frågor och kommentarer, intressen och 

idéer kan uppfattas som mer värdefulla och betydelsefulla än flickornas (SOU, 2006, s. 59-

62). Britta Olofsson belyser samma aspekt av pedagogernas förmåga att ge pojkar mer 

utrymme och företräde i verksamheten. Hon tar också samlingar som exempel och drar 

paralleller till skolans miljö där även samma mönster påvisas. Pojkar får, enligt henne fler 

frågor, mer talutrymme och större respons, både i form av längre svar, mer ögonkontakt och 

fler leenden. Hon menar vidare att detta överensstämmer med samhällets och vuxenlivets 

manliga dominans. Studier visar även på att flickor accepterar detta och ofta tillåter pojkar att 

ta mer utrymme i situationer som samlingar (2007, s. 49). Pedagoger som intervjuats av 

Birgitta Odelfors visar på ett synsätt som befäster detta fenomen. Uppfattningar som 

presenteras kan tolkas som att pojkar behöver ta plats och agera för uppmärksamhet, medan 

flickor förväntas visa delaktighet och stöd för genomförandet av planerade aktiviteter just för 

att det klarar det (Olofsson, 2007, s. 53-54). Tendensen att pojkar i olika avseenden värderas 

högre än flickor är dock inte entydig, då pedagoger från en del förskolor har insett att deras 

negativa förväntningar på pojkarnas beteenden kan leda till ett magert språkbruk, ofta i form 

av korta befallningar och uppmaningar om bättre uppvisat beteende (SOU, 2006, s. 63-64).  

 

Material och miljö utifrån ett genusperspektiv 

Det är dock inte bara pedagoger och barn i förskolan som befäster normativa 

föreställningar om och förväntningar på kön. Nordberg diskuterar sagor och sånglekar som 

normativa inslag i förskolan. Hon hänvisar till att många av de sagor och sånger som sjungs i 

verksamheten baseras på normerande föreställningar kring heteronormativa livsstilar och 

familjebildningar (2005, s. 132). Pojkar är överrepresenterade i förskolans sånglekar, ramsor 

och bilderböcker och den bild som framställs för hur en person är som flicka respektive pojke 

kan lätt tolkas som entydig (SOU, 2006, s. 113). Majoriteten av huvudpersonerna i 
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bilderböcker, filmer och datorprogram är oftast av manligt kön, även då karaktärerna speglas i 

form av djur istället för människor. Dock kan diskuteras huruvida barnprogrammen idag anses 

vara lika könsstereotypiskt utformade som tidigare, med fler kvinnliga huvudroller och större 

variation på hur kön framställs (Eidevald, 2011, s. 71).  

Även om dessa mönster är återkommande i sagor, sånger och annat material i 

förskolans verksamhet innebär det inte nödvändigtvis att de ska tas bort från hyllor, samlingar 

och aktiviteter. Olofsson menar att det absolut går att använda sig av könsstereotypiska 

material, så länge vissa aspekter av dem synliggörs för barnen och att exempelvis sagor och 

sånger omformuleras för att visa på mindre normativa föreställningar (2007, s. 68-72). Många 

förskolor ändrar på handlingar och karaktärer i berättelser och dylikt, och anser att fantasin är 

den enda begränsningen. Pedagoger använder sig även av material som både visar normativa 

föreställningar och som har en bredare och mer normbrytande karaktär för att tillsammans 

med barnen inspirera till intressanta och berikande samtal (SOU, 2006, s. 113-115).  

Den fysiska miljön i förskolans lokaler har också en inverkan på hur barn ges 

möjligheter eller begränsas i deras sätt att göra och uppfatta kön. I vissa förskolor har 

pedagoger märkt att material som förknippas med de respektive könen är separerade till olika 

rum, vilket också resulterar i en uppdelning av flickor och pojkar. Pedagoger har då insett att 

både rummens utformning och det material som finns däri bidrar till att flickor och pojkar ofta 

leker på varsina håll, separerade från varandra (SOU, 2006, s. 64-66 och 104-105). Att 

analysera verksamhetens utformning, material och dess placering är därav av stor vikt för att 

kunna arbeta genusmedvetet. I förskolan krävs således reflektion kring både den fysiska 

miljön och pedagogernas och barnens förhållningssätt, beteendemönster och praktiker i den 

dagliga verksamheten (Svaleryd, 2005, 196-198).  

För att få en bättre förståelse för hur arbetet med genus i förskolan kan komma till 

uttryck utifrån olika förhållningssätt kan det vara av värde att synliggöra olika pedagogiker 

som fokuserar genusmedvetet arbete, vilka presenteras nedan.  

 

Genusmedveten pedagogik 

Genusmedvetet arbete har tidigare benämnts som genuspedagogik, men för att 

tydliggöra att pedagogiken är en integrerad del av förskolans verksamhet, istället för en 

pedagogik vid sida av, används istället begreppet genusmedveten pedagogik (Olofsson, 2007, 

s. 57). 

Delegationen för jämställdhet i förskolan framställer pedagogernas förhållningssätt 

som den viktigaste faktorn för ett genusmedvetet arbete i förskolan. Pedagogens förståelse för 

hur de personliga erfarenheterna och värderingarna påverkar mötet med andra barn och vuxna 

ses som grundläggande. För att kunna arbeta genusmedvetet är det därför av stor betydelse att 

vara medveten om det egna förhållningssättet och hur det uttrycks. Att utifrån ett 

genusperspektiv analysera det egna agerandet genom observationsövningar samt att se över 

andra jämställdhetsaspekter, så som miljö, material och planeringar, är en viktig del av 

pedagogernas ansvar i arbetet med genus. Studier visar att när pedagoger får en bättre 

förståelse för genus, förändras deras förhållningssätt och därav sker även förändringar i 

verksamheten (SOU, 2006, s. 91-96). För att detta arbete ska ta fart måste således pedagoger 

och arbetslag ha en vilja att förändras och utvecklas, se sitt arbete ur nya perspektiv samt 

införskaffa kunskap om genus, normstrukturer och maktsystem för finna ett gemensamt 



15 
 

förhållningssätt och en stabil grund (Svaleryd, 2005, s. 195). Att arbeta med genus i förskolan 

förutsätter att miljön är utformad för att inkludera alla barn. Barn har exempelvis i studier 

visat att möjligheten att överskrida stereotypa könsgränser ofta är beroende av vänner som 

trygg förankring samt vilken position barnet har i barngruppen. Detta medför ett ansvar från 

pedagogernas sida att analysera barngruppen utifrån de hierarkier och konstruktioner som däri 

gestaltas (Hellman, 2005, s. 158-159). Vidare krävs analyser av verksamheten och de dolda 

normer och föreställningar som där kan infinna sig, exempelvis i fråga om villkor för lärande 

och utveckling samt miljöns utformning och hur den används, för att finna passande metoder 

för hur arbetet bör uttryckas (Svaleryd, 2005, s. 196-198). 

Delegationen för jämställdhet i förskolan tar upp sju faktorer som kan påverka i ett 

genusmedvetet arbete; självgranskning, kunskap, reflektionstid, att sätta arbetet i en vidare 

kontext, engagemang på olika nivåer, kontinuerlig utvärdering samt tålamod. Självgranskning 

innebär, som tidigare nämnts, att se över det egna förhållningssättet, förväntningar och 

bemötande av barn ur ett genusperspektiv. Kunskap handlar om att skapa en bättre förståelse 

och medvetenhet, dels om hur det egentligen ser ut i verksamheten, dels om genus och 

genusarbete generellt genom exempelvis litteratur och föreläsningar. Tid för reflektion, både 

enskilt och tillsammans med kollegor, är viktigt både för att själv få en djupare förståelse för 

kunskapen och för att arbetslaget tillsammans ska kunna skapa en gemensam utgångspunkt. 

Detta kräver dock också en förståelse från ledning och chefer då avsatt tid för reflektion kan 

vara resurskrävande. Att sätta arbetet i en vidare kontext innebär att se till genus och olika 

strukturer även utanför förskolans verksamhet. Detta kan leda till en större förståelse av hur 

könsförväntningar uttrycks i olika delar av samhället och därmed fördjupa uppdraget med 

genusarbetet i förskolan. För att en genusmedveten pedagogik ska ge bästa förutsättningar 

krävs, som ovan nämnts, även ett engagemang från chefer och ledningar, då arbetet i sin 

helhet kan kräva mer än pedagogernas egna vilja till förändring. Detta är viktigt dels för att 

pedagogerna ska känna sig motiverade och inte motarbetade, och dels för att en del av 

förutsättningarna för ett bra arbete bestäms av de högre uppsatta. Att kontinuerligt 

dokumentera, observera, analysera och utvärdera arbetet och verksamheten kan leda till att 

strukturerna i förskolan synliggörs på ett tydligare sätt, och att även synliggöra utvecklingen 

som skett och som konstant sker i ett genusmedvetet arbete. Den sista punkten som tas upp av 

delegationen är tålamod. Ska pedagoger just till att börja arbeta genusmedvetet kan det ibland 

vara svårt att förstå att det är en process som kan ta lång tid. Det handlar, som beskrivet, om 

ett förändringsarbete både utifrån den egna individen och verksamheten i sin helhet, och kan i 

samband med andra faktorer som tid och rutiner ta längre tid än först förväntat. Genus, 

normer och strukturer är inte heller ett litet begränsat område av kunskap utan kan till en 

början kräva mycket tid, kunskap och reflektion för att förstås och tydliggöras (SOU, 2006, s. 

126-135).  

I samband med större fokus på genusarbete i förskolan har även olika pedagogiska 

inriktningar växt fram, nedan beskrivs några av de mest kända; kompensatoriskt, könsneutralt, 

normkritiskt och slutligen normkreativt arbetssätt. Dessa olika arbetssätt skiljer sig åt både i 

förhållningssätt och praktisk bemärkelse, och har således stor påverkan för hur barn ges 

möjligheter och förutsättningar till utveckling och förståelse av kön och identitet. För att 

skapa en produkt, med syfte att inspirera pedagoger till att arbeta genusmedvetet med hjälp av 

bilderböcker, är det av betydelse att se över de olika arbetssätten för att fastställa vilken av 
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dem som, i relation till läroplanen och produktens syfte, utgör bäst förutsättningar för barns 

lärande och utveckling. 

 

Kompensatorisk pedagogik 

Kompensatorisk pedagogik lägger fokus på att kompensera flickor och pojkars 

utvecklingsmöjligheter genom att uppmuntra och låta barnen prova sådant som de 

stereotypiska könsförväntningarna begränsar. Exempelvis kan flickor få öva på att vara 

modiga och ta mer plats medan pojkar får lära sig mer om att vara hjälpsamma och visa 

omsorg. Den kompensatoriska pedagogiken menar att barn ska få möjlighet att vara på olika 

sätt oberoende av biologiskt kön (Kåreland, 2015, s. 116). Vanligt inom den kompensatoriska 

pedagogiken är att arbeta med könsindelade grupper, där olika uppgifter tilldelas flickgruppen 

respektive pojkgruppen. Tanken bakom könsuppdelningen baseras på att flickor respektive 

pojkar som grupp behöver träna på och utveckla olika typer av förmågor och färdigheter, och 

att bästa förutsättningar till detta sker i könsuppdelade grupper. Strategin baseras på ett 

antagande, där att om flickor som exempel ska få möjlighet att lära sig att ta för sig och ta mer 

plats, är det lättare om flickor får göra detta själva utan att behöva tävla mot pojkarna 

samtidigt (Olofsson, 2007, s. 77-78). Grunden är således föreställningen att barn i 

könsblandade grupper tyr sig till de traditionella positionerna, och att detta medför svårigheter 

i att bryta mönster och utveckla nya förmågor, varvid valet görs att dela upp barnen i 

könsuppdelade grupper (Bodén, 2011, s. 40).  

Nordberg menar att ett könsuppdelat arbetssätt tyder på ett generaliserande och 

stereotypt synsätt på barn, att det finns en föreställning om att pojkar är på ett visst sätt och 

flickor på ett annat. En könsdikotomi uppstår således då de olika könen delas in i två olika 

och motsatta grupper med bestämda förväntningar på brister och behov (2005, s. 139-140). 

Kajsa Svaleryd hänvisar till könsindelningen som riskfylld. Hon menar att det finns en risk i 

att se på flickor och pojkar som av naturen åtskilda, att det kan medföra att fokuset i 

verksamheten blir ett åtgärdsprogram för att avhjälpa brister hos respektive kön och att 

således övergripande strukturer osynliggörs (2005, s. 196). Eidevald visar på att vissa 

förskollärare också ställer sig kritisk till uppdelningen då de menar att en könsuppdelning 

snarare belyser könens olikheter än främjar arbetet med jämställdhet. En del förskollärare som 

tidigare arbetat med könsindelade grupper har istället övergått till att dela in barnen efter 

individuella förutsättningar och behov (2011, s. 35-36). 

Linnea Bodén menar att den kompensatoriska pedagogiken även utgår från en viss 

kommunikation gentemot barnen, där barn tilltalas på olika sätt beroende av deras kön. 

Kommunikationsformen fokuserar på att uppmuntra och uppmana barnen till att öva och 

uttrycka sig på sätt som utmanar det traditionellt förväntade av respektive kön. Hon menar 

dock att även detta är problematiskt då utgångspunkten igen blir att flickor och pojkar som 

grupp skiljer sig åt, och att även om en medvetenhet om skillnader inom varje grupp finns blir 

resultatet ändå att pedagogerna medvetet gör en skillnad på kön genom skilda sätt att tala till 

flickor respektive pojkar. Detta i sig bidrar till en förstärkning av föreställningar om hur 

pojkar och flickor bör vara och uttrycka sig. Då kommunikationen och fokus på vad som 

behöver tränas utgår ifrån kön snarare än individ synliggörs en föreställning om vad flickor 

respektive pojkar redan förväntas kunna, det vill säga en normering av hur de olika könen bör 

vara och agera (2011, s. 42-45). Problematiken i ett kompensatoriskt arbetssätt kan således 
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kort och gott beskrivas som att verksamheten anpassas efter förväntningar på de olika könen 

snarare än utifrån individens egna förutsättningar och behov. 

 

Könsneutral pedagogik 

Könsneutralitetens grund baseras på två motstridiga uppfattningar kring kön; att män 

och kvinnor i grunden förstås som likadana men blir formade till olika kön genom 

socialisation, samt att kvinnor och män rent biologiskt och genetiskt anses vara helt olika. 

Oavsett förklaringar på köns olikheter hänvisar visionen av könsneutralitet till att alla 

individer, oavsett kön, ska ges samma möjligheter och förutsättningar i samhället, samt 

behandlas lika (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 21-22). I en könsneutral pedagogik 

fokuseras skapandet av könsneutrala miljöer, miljöer som inte är kodade av kön och därav kan 

attrahera både flickor och pojkar. Studier visar exempelvis att stereotypiskt könskodade 

leksaker ofta hittas inom samma områden i förskolans miljöer, att de traditionellt feminina 

finns i ett rum och det traditionellt maskulina i ett annat, och att detta vidare ofta leder till en 

uppdelning och separation av flickors och pojkars lek (Bodén, 2011, s. 36-38). Strategier som 

används inom pedagogiken är, exempelvis, att benämna förskolans rum med ord som 

‘hemmet’ eller ‘lägenheten’ istället för dockvrån, att fokusera på könsneutralt material så som 

vatten, lera, skapande material, bollar och cyklar, samt att blanda stereotypt könskodat 

material. Vissa förskolor har även valt att plocka bort traditionellt könskodade leksaker från 

sin miljö (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011, s. 24).  

En kritik som riktats mot den könsneutrala pedagogiken är risken att den även kan bli 

könsblind. Pedagogikens grundpunkt är att kön inte ska ha någon betydelse för hur barn ges 

förutsättningar och möjligheter i förskolan, men däremot fokuseras inte vilken, eller till vilken 

grad, kön har betydelse i och för verksamheten. I och med detta finns risker att begränsande 

könsmönster och maktstrukturer som kan infinna sig i verksamheten förbises. Vidare finns då 

risken att arbetet i sig förstärker de traditionella förväntningarna på kön istället för att, som 

målet är, motverka dem (Bodén, 2011, s. 38-39). 

 

Normkritisk pedagogik 

I det normkritiska perspektivet är barnet som individ i fokus, och visionen är att alla 

barn ska få bästa förutsättningar för utveckling och lärande, oberoende av kategorier som kön, 

etnicitet, religion etc. Fokus ligger på att ge barn fler möjligheter och större handlingsfrihet 

genom att synliggöra och vidga begränsande normer. I en normkritisk pedagogik arbetar 

pedagoger för att synliggöra de olika ramar och regler som styr hur vi är, beter oss och 

förväntar oss av oss själva och av andra. Dessa förväntningar och normer påverkar barn och 

deras utveckling, hur de väljer att vara och hur de förhåller sig till sig själv och till sin 

omgivning (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 10 och 22-23). I den normkritiska pedagogiken 

fokuseras inte på vad barn säger och gör, utan snarare på vad som gör det möjligt eller inte för 

barn att uttrycka sig och vara som de är, “det som gör det möjligt att säga och göra något på 

ett accepterat normalt respektive avvikande sätt” (Lenz Taguchi, 2011, s. 176). Kritik som 

riktats mot det normkritiska perspektivet är att nya subjektspositioner som skapas ändå kan 

anses vara fasta och avgränsande. Resultatet blir där av att de vidgade normerna tillåter fler 

olika subjektspositioner men som fortfarande tycks vara mer eller mindre bestämda och 
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begränsande, istället för att snarare möjliggöra ett synsätt på subjektspositioner som multipla 

och transformativa (Lenz Taguchi, 2011, s. 178-181). 

 

Normkreativ pedagogik 

Den normkreativa pedagogiken har sin grund i den normkritiska pedagogiken, men 

kan beskrivas som ett nästa steg i processen i arbetet med normer. Skillnaden beskrivs som att 

den normkritiska pedagogiken synliggör aktiva normer medan den normkreativa pedagogiken 

aktivt handlar för att vidga och förändra dem (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 10-13). Den 

normkritiska pedagogiken kan även antas basera på ett mer negativt fokus i arbetet med 

normer, där begreppet normkritik i sig kan anses ge uttryck för negativitet. Den normkreativa 

pedagogiken kan snarare antas ge uttryck för motsatsen och där arbetet med normer fokuserar 

på ett kreativt vidgande av normer med en positiv attityd.  

Den normkreativa pedagogiken arbetar utefter tre mål; vidga normer och förbättra 

barnens möjligheter i sitt identitetsskapande, hjälpa barn att utveckla en god självkänsla, samt 

förebygga diskriminering genom att vidga föreställningar kring synen på normalt respektive 

onormalt, och innefattande hierarkier. Normkreativiteten synliggör normer som 

intersektionella, att en mångfald av normer är aktiva samtidigt. Det innebär att en individ 

påverkas av olika normer och dess samspel samtidigt, exempelvis kan det finnas stora 

skillnader i hur en manlig individ med funktionsnedsättning påverkas av normer i jämförelse 

med en kvinnlig individ med funktionsnedsättning. En medvetenhet om individers olika sidor 

bidrar med en möjlighet att bemöta människor ur ett individuellt perspektiv. Det normkreativa 

arbetssättet syftar till att eliminera de negativa effekterna av att vara annorlunda, och istället 

fokusera på en positiv aspekt av olikheter, där varje individ, och dess olika erfarenheter och 

egenskaper ses som en tillgång (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 10-13 och 23-30).  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den kompensatoriska pedagogiken utgår från 

antagandet att flickor som grupp respektive pojkar som grupp behöver utveckla olika typer av 

färdigheter och förmågor, vilket gärna görs i könsuppdelade grupper. Den könsneutrala 

pedagogiken strävar mot att kön inte ska ha någon betydelse för barns förutsättningar och 

möjligheter, men riskerar att bli könsblind då redan befintliga maktstrukturer och 

könsmönster inte synliggörs. Den normkritiska pedagogiken syftar till att synliggöra och 

vidga de normer som förekommer i verksamheten, men riskerar ändå att se på olika 

subjektspositioner som fasta istället för transformativa och föränderliga. Den normkreativa 

pedagogiken tar avstamp i normkritiken men fokuserar även ett aktivt agerande i 

verksamheten för att vidga normer. 

     I produkten som denna rapport belyser har det normkritiska och normkreativa 

arbetssätten valts som utgångspunkt. I bilderboksanalyserna har ett normkritiskt perspektiv 

används för att synliggöra böckernas framställande av normer. Det normkreativa perspektivet 

har används i utformandet av bilderboksanalysernas efterföljande inspirationsfrågor och 

aktiviteter. Det normkreativa perspektivet i relation till produktens syfte kan antas vara till 

hjälp för pedagoger att skapa goda förutsättningar för varje barns möjligheter till 

identitetsutveckling oberoende av biologiskt kön.  

 Då produkten i fråga fokuserar på bilderboken som verktyg i arbetet med genus är det 

av betydelse att även få en förståelse för bilderboken som kulturell artefakt. I följande avsnitt 
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belyses bilderboken som genre, dess historia och hur den kan ges i uttryck utifrån ett 

genusperspektiv. 

 

2.4 Bilderböcker 

  För att få en djupare insikt i hur barnlitteraturen har kommit och ännu i dag kommer 

till uttryck, kan det vara av vikt att få en inblick i dess historia och hur den har speglat 

rådande samhälles normer. 

 

Historisk tillbakablick 

 Barnbokens utveckling har genom dess historia gått hand i hand med samhällets 

normer och har givit uttryck för rådande sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, 

samt genom dess utformande påvisat den rådande synen på barn och barndom. Så tidigt som 

från 1400-talet kan exempel av de första böckerna för barn spåras, dock tryckta i ett fåtal 

upplagor och som endast var tillgängliga för välbärgade familjers barn (Kåreland, 2015, s. 16-

17). Innehållet i de äldre böckerna för barn bestod ofta av regler för uppförande kopplat till 

kön och klass och ämnade att fostra barn genom berättelser med goda exempel där skötsamma 

och lydiga barn gestaltades. Barnboken sågs således som ett betydande verktyg i uppfostran 

där kyrkans inflytande var genomsyrande och syftade till att fostra barn till goda kristna 

medborgare (Kåreland, 2015, s. 19-22). 

Under 1700-talet kom barnboksproduktionen att öka i Sverige och dess innehåll kom 

att bli mer av världslig karaktär. Dock var innehållet fortfarande ämnat att ge barn den rätta 

kunskapen, vilket även levde vidare under 1800-talet, då gott uppförande och moral utgjorde 

det centrala innehållet i barnlitteraturen (Kåreland, 2015, s. 23 och 26). 

 I början av 1900-talet växte intresset för barnlitteratur allt större då barns läsning på 

fritiden blivit mer uppmärksammad. Under denna tid var fortfarande folkuppfostran centralt 

innehåll i barnböckerna, men även en mer estetisk uppfostran kom att bli betydande under 

denna tid. Det sistnämnda ställde således krav på barnböckerna då dessa nu skulle stimulera 

barns fantasi och känsla för skönhet, vilket även skulle vara något som alla barn, oberoende 

klasstillhörighet, skulle få ta del av (Kåreland, 2015, s. 32). Under detta sekel genomgick 

Sverige omfattande förändringar i och med en allt mer dominerande industrialisering och 

demokratisering. Det förändrade skolsystemet möjliggjorde för alla barn oberoende 

klasstillhörighet att studera, vilket bidrog till att klassamhället i mindre utsträckning 

framträdde. Dessa sociala förändringar var något som återspeglades i den samtida 

barnlitteraturen. Den auktoritära synen på uppfostran kom att ifrågasättas och den 

moraliserande barnboken kompletterades av barnböcker skrivna ur ett barnperspektiv, där 

respekt och lyhördhet var genomsyrande ledord för författarna. Denna utveckling fick sin fart 

främst under 1940-talet och i och med andra världskrigets slut. I takt med framväxten av 

välfärdsamhället satsades det nu på barnfamiljerna och en annan syn på barn framträdde. I 

stället för krav och måsten, blev nu istället humor och uppror mer framträdande i 

barnböckerna och författarna började allt mer bryta mot rådande normer om uppträdande och 

familjekonstellationer. Detta kom till uttryck exempelvis genom att gestalta barn som saknade 

uppfostrande föräldrar. Det var först under 1960-talet och följande decennier som 

barnlitteraturen kom att bli ett ämne av större intresse som hett debatterades. Den tabu och det 

konservativa innehållet som innan genomsyrat barnlitteraturen kom att hårt kritiseras och det 
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ställdes nu krav på ett innehåll av samhällsmedveten prägel. Barn sågs nu mer som fullgoda 

medborgare med samma rätt som vuxna att ta del av omvärldens yttranden. Barnboken kom 

således att politiseras där ideologi präglade dess innehåll. Kritik riktades mot konservativa 

tankar om kön och klass som de äldre barnböckerna presenterat (Kåreland, 2015, s. 35-40). 

  

Bilderbok som genre 

     Den genre av barnlitteratur som i detta sammanhang kommer att fokuseras är 

bilderboken. I bilderboken är det just bilderna som har en dominant roll och böckerna är oftast 

ämnade att underhålla (Nettervik, 2002, s. 67-68). Kåreland beskriver bilderboken som en 

konstnärlig och litterär genre med särskild karaktär som utvecklats i fart med digitaliseringen. 

Dagens bilderbok har kommit att bli, till skillnad från den äldre, mer gränsöverskridande med 

ett innehåll som oftast innefattar existentiella frågor. Bilderböckernas innehåll baseras på 

kombinationen ord och bild för att på ett sådant effektivt sätt som möjligt leverera en historia 

(2015, s. 72-73). Beroende på relationen mellan text och bild kan olika typer av bilderböcker 

urskiljas. I den expanderande bilderboken sker ett samspel mellan text och bild där oftast 

bilderna ämnar hjälpa läsaren att få djupare inblick i berättelsen med hjälp av att expandera 

texten i form av illustrationer av exempelvis miljö och karaktärer. I den symmetriska 

bilderboken sker sällan en expandering av texten och istället går text och bild hand i hand 

(Lindö, 2009, s. 143-144).  

Tillsammans med högläsning och kombinationen av text och bild, bidrar även 

bilderboken till en tredje berättarform; den muntliga (Kåreland, 2015, s. 73). Rigmor Lindö 

belyser också bilderbokens funktioner som både verbal och visuell kommunikation och 

förklarar att bilderboken kommunicerar med både barn och vuxna, då den kräver att en vuxen 

läser texten för barnet. Lindö pekar på att bilderboken och högläsning utgör en betydelsefull 

funktion för förskolebarns läs- och skrivförmåga samt förmågan att förstå och hantera 

symbolsystem de möter i sin omvärld. Tillsammans med kompetenta vuxna kan barn som 

tidigt introduceras för bilderböcker få hjälp att utveckla sin literacyförmåga med hjälp 

bildspråket (2009, s. 143-146). 

 Det är av stor vikt att välja bilderböcker som fångar barnens intresse och som väcker 

nyfikenhet och bjuder in till frågor och samtal. Bilderböcker kan vara ett ypperligt verktyg för 

att få barn att uttrycka sig och bearbeta känslor och tankar. Genom boksamtal kan barnens 

tankar och funderingar kring innehållet fördjupas, samt hjälpa barnen att utveckla sin 

reflektionsförmåga (Lindö, 2009, s. 257-258).  

Kopplat till syftet (se avsnitt Syfte) är det relevant att få en förståelse för hur genus kan 

ges i uttryck i bilderböcker, vilket presenteras nedan.  

 

2.5 Bilderböcker och genus 

 

Könsmönster i bilderböcker 

I dagens förskola är det fortfarande den manliga normen som är mest framträdande. 

Det rådande könsmönstret i förskolans verksamhet går hand i hand med samhällets. Olofsson 

lyfter fram en studie som visat att cirka 70% av bilderböckernas huvudkaraktärer är pojkar, 

samt att detta är en trend som olyckligtvis ännu håller sig kvar. Dock visar studien på en mer 

jämlik fördelning bland de nyutkomna svenska bilderböckerna (2007, s. 68). Det är således 



21 
 

mer regel än undantag att pojkar gestaltats i större utsträckning i bilderböcker än flickor. 

Pojkar i bilderböcker har genom tiden gestaltats som modiga och busiga, medan flickornas 

gestalter har varit av snäll och lydig karaktär. Detta fenomen förekommer även i de 

bilderböcker där karaktärerna varit förmänskligade djur (Kåreland, 2015, s. 180). Trots 

undantag är det mer vanligt att flickor kommer i kontakt med bilderböcker där karaktärer av 

det motsatta könet gestaltats, vilket i vidare bemärkelse har visat på en viss avsaknad av 

kvinnliga förebilder för barn i förskolan (Kåreland, 2013, s. 129). Olofsson lyfter även hon 

det faktum att förekomsten av manliga karaktärer i bilderböcker dominerar, där pojkar 

framställs som företagsamma och vilda och där flickor framställs mer lugna och beroende av 

vuxna. Olofsson nämner dock att det finns undantag där flickor gestaltas som mer modiga och 

vilda, men att förekomsten av stillsamma pojkar dock inte är lika enkelt att finna (2007, s. 

70). Eidevald menar att detta faktum kan bidra med att barn lär sig att det pojkiga/manliga är 

av högre värde än det flickiga/kvinnliga och påverka barns syn på vad som förväntas av 

respektive kön (2011, s. 71). Ingrid Nettervik resonerar att det anses mer accepterat att en 

flicka bryter normen genom att läsa en bok som är mer riktad till pojkar, än då en pojke läser 

en bok riktad till flickor (2002, s. 110). Den syn på kön och vilket värde samhället lägger i 

respektive kön kan således speglas i barns beteenden som kommer i uttryck genom 

användandet av böcker. 

 

Att utmana könsstereotyper  

Varje dag omges barn av flertal budskap via massmedia och bilder som presenterar 

hur respektive kön bör vara. I bilderböcker kommer även dessa budskap om kön till uttryck, 

vilka barnen tar till sig och sedan aktivt placerar sig i ett system där de får och tar olika 

utrymme (Tallberg Broman, 2002, s. 86). Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther 

framhäver även det faktum att barnböcker ger uttryck för sociala och kulturella värderingar 

vilka förmedlas till barnen genom förskolans material. Hur kön gestaltas i barnboken blir 

således intressant (2005b, s. 126). Kåreland och Lindh-Munther påvisar att barnlitteratur även 

kan användas som ett alternativ till massmediala budskap genom att bidra med motbilder. Här 

kan barnboken agera motvikt samt att den kan användas som verktyg till att sätta normer i 

rubbning och ge underlag för samtal om existentiella frågor (2005c, s. 96).  

Läroplanens strävan att motverka stereotypa könsmönster kan upplevas svår relaterat 

till äldre bilderböcker där traditionella könsroller är ofta mer framträdande. För att underlätta 

detta dilemma kan pedagoger under läsningen byta ut han mot hon då oftast det är den 

manliga karaktären som besitter förmågor som modig, stark och vild (Olofsson, 2007, s. 70). 

Kåreland & Lindh-Munther presenterar ett likvärdigt exempel där pedagogerna även kan byta 

ut karaktärernas namn mot de lyssnande barnens namn. Detta kan vara ett sätt att sätta 

könsmönster i rubbning då flickan som gestaltas i boken kan få en pojkes namn. Kåreland & 

Lindh-Munther belyser vikten i att erbjuda barn alternativ på hur respektive kön kan och får 

vara, samt vikten i att pojkar får uppmuntran och stöd i utforskandet av mer traditionellt 

flickigt, då det oftast är flickorna som uppmuntras av att bete sig som pojkar (2005c, s. 107-

108). 

För att skapa en förståelse för olika metoder och strategier i genusarbetet kan det 

underlätta att se över redan befintligt material som ämnar belysa genus. I omvärldsanalysen 
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nedan presenteras material som kan användas i genusarbetet i förskolan, samt synpunkter på 

dessa. 

 

2.6 Omvärldsanalys 

Förskolans styrdokument innefattar, som tidigare nämnts, en strävan att motverka 

könsstereotypa mönster och ge varje barn möjlighet att utveckla sin identitet oberoende av 

könstillhörighet (SFS 2010:800; Barnkonventionen, 2009, s. 28; Lpfö98, 2010, s. 4-5). Trots 

tydliga direktiv av ovanstående styrdokument tycks det som tidigare nämnts problematiskt att 

arbeta med genus i förskolan. Eidevald påvisar att förskollärare upplever det svårt att få 

konkreta verktyg i arbetet med genus och jämställdhet och att det är vanligt att de flesta 

således istället läser böcker skrivna av pedagoger verksamma i förskolan som inspiration i 

arbetet. Eidevald menar att detta inte behöver vara något negativt, men då dessa böcker saknar 

grund i forskning som kritiskt och systematiskt granskats kan detta arbetssätt upplevas 

problematiskt då det finns en viss avsaknad av teoretiska utgångspunkter (2011, s. 31). 

Eidevald belyser även hur förskollärare ofta ser hinder för att kunna uppnå läroplanens mål 

rörande genus, där massmedias påverkan samt föräldrars motstånd mot jämställdhetsfrågor är 

ett par av de aspekter som kommit till uttryck (2009, s. 166).  

Kåreland belyser det faktum att barn i förskolan lär sig att anpassa sig efter 

verksamhetens miljö och regler, och att förskola är en viktig social arena där barn har 

möjlighet att utveckla sin identitet. Kåreland menar i vidare bemärkelse att förskollärare har 

en betydelsefull roll i detta sammanhang och att det inte sällan förekommer att förskollärare 

reproducerar könsstereotyper genom ord och ageranden. I sammanhanget kommer 

barnlitteraturen att utgöra en betydande roll, då barn ofta tar efter barnlitteraturens innehåll 

och applicerar det i sin lek. Således är det av stor vikt att förskollärare väljer barnlitteratur 

som för barnen är utmanande gällande pojkar och flickors beteenden samt öppnar upp för 

reflektion (2015, s. 183-184).  

Nedan följer ett urval av redan befintligt material som kan användas i genus- och 

jämställdhetsarbete i förskolan. Materialet presenterar konkreta övningar och aktiviteter och 

ämnar inspirera pedagoger i arbetet med genus i förskolans verksamhet. Genom att studera 

redan befintligt material kan eventuella luckor och brister i utbudet synliggöras, vilket i vidare 

bemärkelse ger oss en uppfattning om vad vi i vår produktutveckling kan bidra med. 

Synpunkter på nedanstående material redogörs i avsnittet Synpunkter på befintligt material. 

 

Urval av befintligt material för förskolan 

Hur gör prinsessor? Genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan av Magdalena 

Hulth, Hedda Schönbäck & Per Gustavsson (2014). Detta häfte ämnar inspirera förskollärare 

att arbeta normkritiskt och har sin utgångspunkt i Per Gustavssons bilderböcker om prinsar 

och prinsessor. Per Gustavssons böcker visar på alternativa sätt hur prinsar och prinsessor kan 

vara och rubbar på föreställningen om att de måste vara varandras motsatser. Författarna 

förespråkar ett utforskande, normkritiskt och normkreativt förhållningssätt där förskollärare 

tillsammans omprövar föreställningar kring begreppen ”killar” och ”tjejer” med syftet att 

möjliggöra olika sätt att tänka, göra och vara. Författarna har valt att använda sig av hen och 

en som pronomen istället för han/hon och man för att med förhoppning således möjliggöra att 
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läsaren inte betraktar ”prinsen” och ”prinsessan” som könskategorier och i stället som olika 

positioner. Varje del i häftet utgår ifrån olika teman (exempelvis heteronormen, identitet och 

mångfald) och inleds med en teoridel som förskollärarna uppmanas att reflektera över innan 

de börjar med arbetet i barngruppen. Teoridelen följs av diskussionsfrågor, övningar inom 

arbetslag, övningar i barngrupp och avslutningsvis förslag på efterarbete i arbetslaget. De 

övningar som presenteras ämnar skapa ett öppet och respektfullt samtalsklimat för vuxna och 

barn.   

 

 Barn i regnbågsfamiljer av Karolina Schubert, Johanna Hermann Lundberg & Anneli 

Nygårds (2011). Denna bok som är en blandning av sagobok, faktabok och läromedel ämnar 

belysa barn som lever i regnbågsfamiljer, alltså i en familj där en eller flera av föräldrarna är 

hbt-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner). Författarna lyfter fram vikten av 

att ge barn möjlighet att utveckla acceptans för olika människor, sätt att tänka och vara. 

Bokens innehåll baseras på sagor om barn i olika familjer som följs av fakta för både barn och 

vuxna, samt underlag till reflektion med utgångspunkt i varje saga. I bokens inledande del 

definieras olika begrepp som används i boken; heterosexuell, homosexuell, bisexuell, 

samkönade/olikkönade par, transperson, HBT, IVF/provrörsbefruktning, donator, 

surrogatmamma, insemination, familj och regnbågsfamilj. I bokens avslutande del finns ett 

kopieringsmaterial där barn kan få möjlighet att göra ett kollage av olika familjer eller sin 

egen.  

 

Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 – Om genusfällor och genuskrux i vardagen 

av Kristina Henkel & Marie Tomičić (2009). Denna bok ämnar belysa hur och när barn könas 

och görs till pojkar och flickor, vilket författarna benämner genusfällor och genuskrux. 

Författarna förklarar fällor i den bemärkelsen att de är enkla att hamna i och bidrar till 

begränsningar av barns handlingsutrymme. Med krux menar författarna den komplexitet som 

det innebär samt att det inte alltid är så enkelt att finna lösningar. Författarnas syfte är att visa 

på hur vi kan bemöta barnen som individer istället för i egenskap av kön genom att ge tips 

utifrån vardagliga händelser som presenteras i kapitlen. Författarna presenterar tipsen utifrån 

tre olika strategier; Den första strategin, omfördelning, kan användas genom att öka 

representationen av kön genom att exempelvis byta ut han mot hon i sagor. Den andra 

strategin, fylla med nytt innehåll, innebär att bredda barns föreställningar om vad pojkar 

respektive flickor kan göra och vara. Den tredje strategin, att välja bort, innebär att just välja 

bort material som har tendens att förstärka genusramarna. Tipsen ämnar användas som 

inspiration och berör teman som lek, självkänsla, språk, vänskap, känslor och kroppen. I varje 

kapitel har författarna i bokens marginal formulerat en blandning av fakta, tips och 

begreppsdefinitioner som ett komplement till kapitlens brödtext. 

På genusäventyr - Metodbok för drama och genus i förskolan av Eva Helén och 

Magdalena T Granholm (2007). Författarna, en dramapedagog och en genusvetare, med hjälp 

av aktiva pedagoger från olika förskolor har utformat denna bok som praktisk handledning till 

förskola och förskoleklass, för att på ett lustfyllt, enkelt och pedagogiskt sätt kunna arbeta 

genusmedvetet i verksamheten. Verket är inriktat på reflektion och drama, där både vuxna och 

barn görs delaktiga. Författarna menar att dramaäventyr är en metod där pedagoger och barn 
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tillsammans kan synliggöra olika sätt att vara, vidga sina ramar och arbeta med ett 

genusmedvetet förhållningssätt. Bokens inledande kapitel belyser begreppet genus, hur 

pedagoger kan förhålla sig till begreppet och vad som förväntas av pedagoger utifrån 

förskolans läroplan. En instruktionsdel följer där författarna synliggör tips och förberedelser 

inför de föreslagna momenten i och utanför barngruppen. Avsnittet innehåller exempelvis råd 

för hur bokens aktiviteter kan struktureras, vad pedagoger kan ha i åtanke och hur miljön kan 

utformas. Aktiviteterna baseras på fem teman; självkänsla, kommunikation, empati, rädsla 

och mod. Varje tema följer en och samma struktur för hur arbetet kan genomföras. Denna 

struktur inleds med information kring temat, reflektion kring frågeställningar och diskussion 

utefter verkliga händelser från olika förskolor. Nästa moment består av olika typer av 

passande dokumentationsövningar, exempelvis analys av förskolans befintliga barnlitteratur 

eller observation av bemötande av barnen. Därefter följer instruktioner till aktiviteten med 

barnen, dramaäventyret, och förslag på efterföljande frågor för att tillsammans med barnen 

reflektera och diskutera kring olika aspekter av temat. Som avslutning för varje tema finns 

även en text som belyser hur den föreslagna aktiviteten kan gagna flickor respektive pojkar i 

deras utveckling. 

 

Normkreativitet i förskolan - om normkritik och vägar till likabehandling av Karin 

Salmson och Johanna Ivarsson (2015). Denna bok ämnar förena forskning, styrdokument och 

erfarenhet om normer och arbetet kring dessa för att agera hjälpmedel för hur pedagoger i 

förskolan kan arbeta utifrån ett normkreativt förhållningssätt. Författarna belyser vikten av 

normkritik och normkreativitet som utgångspunkt i verksamheten, för att förstärka barns 

identitet och varande oberoende av samhällets normativa begränsningar. Bokens fokus ligger 

på att ge barn möjligheten är vara den de är, hur de är och känna positiva känslor till sig själv 

och andra. Syftet är att agera som verktyg och belysa forskning, förhållningssätt och metoder 

för att främja arbetet med likabehandling, samt motverka mobbning och diskriminering i 

förskolans verksamhet.  

Verkets första del berör kunskap och erfarna exempel på hur normer fungerar, hur de 

införlivas i förskolan samt varför det är viktigt att arbeta normkreativt. Den tar exempelvis 

upp riskerna med att inte arbeta normkritiskt, hur förskolan reproducerar normativa 

förväntningar, samt hur en likabehandlingsplan ska se ut och hur den kan utformas och 

införlivas i verksamheten. Nästa del går djupare in på olika typer av normer, så som 

genusnormer, etnicitetsnormer och åldersnormer, och innefattar begrepp, beskrivningar och 

kunskap kring de olika normerna, hur vår syn påverkas av dem och hur arbetet med dem kan 

utformas. Den avslutande delen går in på hjälp- och riskfaktorer i förskolan, generella faktorer 

som kan påverka ett normkreativt arbete. Exempel på faktorer som belyses är gemenskap och 

trygga relationer som stöd, samt stress och disciplinering som hinder. Delen tar även upp det 

fysiska och sociala rummets möjliggörande och begränsande förutsättningar för barns 

identitetsskapande, samt implementering av det normkreativa arbetssättet. Genom hela boken 

och i slutet av de olika kapitlen finns konkreta tips, reflektionsövningar och förslag på 

aktiviteter att göra i arbetslaget och i barngruppen. Författarna ger även tips på vidare läsning 

för de olika berörda områdena, både i form av litteratur och internetbaserade källor för mer 

inspiration och material, samt checklistor för analyser kring pedagogernas bemötande av barn 

och kring verksamhetens befintliga barnlitteratur. 
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Tänka tillsammans: verktygsbok för normkritik och likabehandling i förskolan av 

Diskrimineringsbyrån i Uppsala (2015). Boken har skapats utifrån projektet PraLin i 

förskolan som startades 2013 av Diskrimineringsbyrån i Uppsala, med stöd av Allmänna 

Arvsfonden. Projektet fokuserade på ett arbete med likabehandlingsplan och normkritiska 

perspektiv i förskolan. Boken agerar guide och praktiskt stöd för att synliggöra normer och 

kan användas vid ett systematiskt arbete med förskolans likabehandlingsplan. Det 

normkritiska perspektivet fokuseras och beskrivs utifrån grundläggande teori. Områden som 

tas upp är exempelvis hur ett systematiskt likabehandlingsarbete kan skapas i förskolan, hur 

normer kan synliggöras, både i verksamheten och hos pedagogen själv, hur kränkningar kan 

kartläggas samt hur normer och makt kan diskuteras i arbetslaget och tillsammans med 

barnen. Boken kommer med förslag på olika arbetssätt och konkreta verktyg för arbetet med 

normkritik och likabehandlingsplan i förskolan, i vilket mycket kan användas i barngruppen. 

De verktyg och arbetssätt som tas upp är testade och utvecklade i samarbete med aktiv 

personal i förskolan. 

 

Synpunkter på befintligt material 

 En positiv aspekt av många av ovanstående verk är att de tar upp olika nivåer av 

kunskap kring genus, belyser olika förhållningssätt och beskriver olika begrepp. Den 

generella uppfattningen om materialen är att de tar upp välformulerade reflektionsfrågor, 

konkreta tips på övningar samt förankrar tipsen i exempelvis vardagsrelaterade händelser och 

sagor. Materialen visar på exempel som behandlar olika familjekonstellationer, benämner 

olika identiteter som positioner istället för könskategorier. Några av böckerna tar upp 

forskning och fakta kring genusarbete och ger även tips på vidare läsning för en fördjupad 

förståelse kring olika normer och genusaspekter. En del av materialen ger även tips på hur ett 

likabehandlingsarbete kan underlättas genom ett synliggörande av normer. Två av böckerna 

ger utförliga definitioner av relevanta begrepp kopplat till kön och sexualitet. 

 I ett av ovanstående verk upplever vi dock en avsaknad av fler begrepp av betydelse, 

exempelvis asexuell och intersexuell. Vi finner detta anmärkningsvärt då just denna bok är 

framtagen för att belysa olika former av sexualitet, familjekonstellationer och 

reproduktionsalternativ. En kritik vi riktar mot ett av materialen är att det presenterar en 

uppdelning av vad flickor respektive pojkar får öva i de olika föreslagna aktiviteterna, istället 

för att synliggöra barn som individer (se vidare avsnittet ovan om kompensatorisk 

pedagogik). En kritik vi riktar mot några av verkens föreslagna sätt att arbeta genusmedvetet 

är strategin om att ta bort stereotypiskt kodat material ur verksamheten. Vi förespråkar en 

mångfald av alternativ snarare än en begränsning genom att ta bort.  

 

Vad kan vi bidra med? 

Enligt ovanstående urval kan det konstateras att det finns en del material för hur 

pedagoger på ett konkret sätt kan arbeta med genus i barngruppen. Det finns ett utbud av 

litteratur som ger inspiration och förslag på hur arbetet kan se ut i ett övergripande perspektiv 

av verksamheten. Några av materialen har även en speciell inriktning som fokuserar vissa 

speciella områden inom förskolans dagliga verksamhet, så som drama, sagor eller 

bilderböcker. Materialen omfattar olika mängder av forskning och teoretisk kunskap kring 
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genus, vissa böcker är omfattande och går in på djupare nivåer av kunskap, medan andra är av 

kortare variant med större fokus på konkreta exempel. Det finns således ett varierat utbud i 

ovanstående litteratur. Vad gäller material som fokuserar bilderböcker som verktyg för arbetet 

med genus är Hur gör prinsessor? Genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan ett gott 

exempel. Detta material utgår enbart ifrån Per Gustavssons bilderboksserie om prinsar och 

prinsessor. Det som saknas är ett material som bidrar med konkreta tips och idéer för 

genusarbetet där förskolans redan existerande utbud av bilderböcker kan användas. Det vi kan 

bidra med är således ett material som inte är bundet till specifika bilderböcker, utan kan 

användas som underlag till ett genusarbete utifrån ett varierande utbud av bilderböcker. En 

verksamhet som förskolans kan ha begränsade resurser för inköp av material, vilket möjligen 

kan resultera i svårigheter att komplettera existerande bokutbud med genusmedvetna 

bilderböcker. Vi kan därav bistå med ett material som även kan hjälpa pedagoger att arbeta 

genusmedvetet utifrån förskolans redan befintliga variation av bilderböcker.  

 

2.7 Teoretisk utgångspunkt 

 Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är ett normkritiskt och normkreativt 

perspektiv. Det normkritiska perspektivet fokuserar på att vidga normer genom en strävan att 

upptäcka och synliggöra begränsande förväntningar på individer och deras sätt att vara. 

Normkreativitet som arbetssätt baseras på det normkritiska perspektivet, men tillför, utöver 

synliggörande och reflektion kring normer och dess konsekvenser, ett aktivt agerande. Fokus 

ligger på att vidga normer för att ge barn oändliga möjligheter i sitt identitetsskapande 

(Salmson & Ivarsson, 2015, s. 10-12 och 22). Då förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller samt hjälpa barn att utveckla sin identitet och självkänsla 

(Lpfö98, 2010, s. 4-9) anser vi att ett normkritiskt och normkreativt arbetssätt kan ligga som 

en stabil grund för hela verksamheten och de individer som där infinner sig. 

 I produkten som denna rapport belyser används det normkritiska perspektivet i 

analyserandet av valda bilderböcker för att syliggöra de normer som där ges i uttryck. Det 

normkreativa perspektivet ligger som grund för de inspirationsfrågor och aktiviteter som 

presenteras i produkten, för att genom diskussion och agerande ge förutsättning till ett 

vidgande av normer.  
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3. Arbetsprocess 

3.1 Arbetsfördelning  

I utvecklandet av produkten har vi valt att analysera två bilderböcker var. Anna 

Englund har varit ansvarig för Örnis bilar och Else-Marie och småpapporna, och Sara 

Ollonen ansvarat för Tomtebobarnen och Mamma Mu bygger koja. Övrigt innehåll i 

produkten, så som inledning, inspirationsfrågor och reflektionsunderlag, förslag till 

aktiviteter, tips inför bokanalys samt litteraturtips, är utformat och formulerat tillsammans. 

Delar av rapporten som delats upp är bakgrund och omvärldsanalys. Anna Englund har skrivit 

avsnitten under huvudrubriken Genus samt en mindre del under Omvärldsanalys, och Sara 

Ollonen har skrivit avsnitten under huvudrubriken Bilderböcker samt majoriteten under 

Omvärldsanalys. Rapporten i övrigt har formulerats tillsammans. En gemensam bearbetning 

har utförts av både produkt och rapport.  

 

3.2 Från tanke till produkt 

Utifrån tidigare erfarenhet från verksamhetsförlagda utbildningar och samtal med 

studenter och aktiva pedagoger har vi stött på en efterfrågan om konkreta tips i arbetet med 

normer i barngruppen. Vi såg därav en möjlighet att fördjupa oss i hur ett aktivt arbete med 

normer kan se ut i en verksamhet. Då ett arbete innefattande samtliga normer skulle bli för 

omfattande har vi valt att begränsa oss till genusnormer. För att konkretisera arbetet med 

genusnormer har vi valt att begränsa oss ytterligare till att fokusera på bilderboken som 

verktyg. Då bilderboken har en central position i förskolan och är ett vanligt förekommande 

material i den dagliga verksamheten, både i planerade och spontana sammanhang, såg vi det 

som en god utgångspunkt.  

Det första steget i processen var att forska i redan befintligt material för att se mer 

specifikt vad som fanns och vad vi därmed kunde tillföra. Det redan befintliga materialet, som 

tidigare presenterats, har fungerat som inspiration i utformandet av vår produkt. För att få en 

djupare förståelse för begrepp, teoretisk utgångspunkt, hur genus uttrycks i förskolan samt 

bilderboken som verktyg har en litteraturstudie utförts på relevant forskning och facklitteratur. 

Fyra bilderboksanalyser genomfördes, ur ett genusperspektiv, för att få en bättre inblick i hur 

olika genusaspekter kan uttryckas i bilderböcker. Vi valde även att inkludera delar av 

analyserna i produkten för att exemplifiera hur analyser av bilderböcker kan se ut. I 

planeringen av produkten valde vi även att ge inspiration till arbete i barngrupp, så som 

efterföljande diskussionsfrågor och aktiviteter, kopplade till varje analyserad bilderbok. Detta 

för att visa på konkreta exempel på hur bilderböcker kan tänkas användas i ett genusmedvetet 

arbete med barnen i verksamheten. Materialet expanderades genom att även innefatta andra 

generella tips, så som förslag på punkter vid bilderboksanalys i arbetslaget, olika tips att tänka 

på vid boksamtal med barnen samt inspiration till genusmedvetna aktiviteter i barngruppen, 

utan direkt koppling till specifik bilderbok. De frågeställningar, övningar och aktiviteter som 

presenteras ämnar ge barn en vidgad förståelse för hur olika individer kan vara, samt 

synliggöra fler alternativ och möjligheter för barn att prova olika positioner, känslor, 

förmågor och egenskaper. Materialet innefattar även ett kapitel med litteraturtips, både på 

genusmedvetna bilderböcker och facklitteratur.   
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Under processens gång kontaktades fyra verksamma förskollärare som medverkade 

genom att studera materialet och sedan framföra synpunkter. Utifrån deras utvärderingar, som 

ventilerades genom intervjuer via mail, har produktens innehåll och utformning utvecklats 

vidare. 

 

3.3 Val av primär- och sekundärlitteratur 

Urvalet av den primärlitteratur som i arbetet används baseras på bilderböcker som ger 

uttryck för en så varierad representation av olika aspekter av genus som möjligt. 

Bilderböckerna som ingår i analyserna belyser olika familjekonstellationer med både 

stereotypa och normbrytande inslag. Böckernas karaktärer speglar en variation av hur kön kan 

göras, där både stereotypa och normbrytande karaktärer gestaltas (se analyser i 

nästkommande avsnitt). De bilderböcker som valts är; Elsa Beskows Tomtebobarnen (1919), 

Pija Lindenbaums Else-Marie och småpapporna (1990), Carl Johan De Geer och Jan Lööfs 

Örnis bilar (1994) samt Jujja och Tomas Wieslander och Sven Nordqvists Mamma Mu 

bygger koja (1995). Bland valda författare och illustratörer finns en jämn representation av 

båda könen. Tidsmässigt skiljer sig Beskows bilderbok från övriga, då den utgavs cirka sjuttio 

år innan resterande valda böcker. Detta val baseras på en önskan att synliggöra att även äldre 

bilderböcker kan användas genusmedvetet i dagens förskola. 

Den sekundärlitteratur vi valt att utgå ifrån är relativt ny och har förankring i svensk 

forskning både inom litteratur- och genusvetenskap. Nedan följer ett urval av den 

sekundärlitteratur som vi främst utnyttjat.  

 

Lena Kårelands Skönlitteratur för barn och unga -Historia, genrer, termer, analyser 

(2015) är förankrad i litteraturvetenskapen och har en teoretisk inriktning där hon diskuterar 

barnbokens roll i förskola och skola. Boken ämnar att belysa genrer, termer, teorier och 

barnbokens framväxt, samt hur barnboksanalyser kan genomföras. Tillsammans med 

författaren Agneta Lindh-Munther i antologin Modig och stark - eller ligga lågt. 

Skönlitteratur och genus i skola och förskola (2005) belyses genus i barnlitteraturen samt 

förskolan som litterär miljö. Lena Kåreland är litteraturvetare och har arbetat som professor 

vid Uppsala universitet, samt forskat inom barnlitteratur och varit aktiv inom Svenska 

barnboksinstitutet i Stockholm.   

 

Christian Eidevalds “Anna bråkar!” - att göra jämställdhet i förskolan (2011) ämnar 

att utifrån både ett teoretiskt och praktiskt avsnitt ge inblick i genusforskning och exempel på 

hur förskollärare i praktiken sätter gränser för barn, med utgångspunkt att pedagogernas 

förväntningar på barn har inverkan på barns uppfattning om hur de bör och får vara. Eidevalds 

avhandling Det finns inga tjejbestämmare -att förstå kön som position i förskolans 

vardagsrutiner och lek (2009), vilken är föregångare till förstnämnda titel ovan, belyser 

förskollärares roll som producenter av kön och makt och hur de påverkar vilka positioner barn 

tillåts inta och inte. Christian Eidevald ingår i Genuspedagogiska forskningsgruppen vid 

Stockholms universitet och har även undervisat vid Högskolan i Jönköping.  

 

Delegationen för jämställdhet i förskolan tillsattes efter ett regeringsbeslut 2003, med 

syfte att synliggöra, utveckla och förstärka jämställdhetsarbetet i såväl kommunala som 
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privata förskolor. Delegationens uppdrag baserades på att ett genusperspektiv är väsentligt i 

förskolans verksamhet för att kunna uppnå läroplanens mål angående motverkandet av 

stereotypa könsroller och könsmönster. Delegationens slutbetänkande Jämställdhet i 

förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2006) 

synliggör exempelvis olika aspekter av genustrender i förskolan, bidragande faktorer till 

dessa, samt belyser olika strategier för arbete med genus och jämställdhet i förskolans 

verksamhet. 

 

Marie Nordberg har doktorerat i etnologi vid Göteborgs Universitet, varit verksam vid 

Karlstads Universitets Jämställdhetscentrum, samt varit delaktig i en mängd forskningsprojekt 

rörande män och maskulinitet. Nordberg är även utbildad förskollärare med många år av 

praktisk erfarenhet. I antologin Manlighet i fokus - en bok om manliga pedagoger, pojkar, och 

maskulinitetsskapande i förskola och skola (2005), skriven under redaktion av Nordberg, 

innefattas ett kapitel författat av Nordberg med fokus på genuspedagogik och hur barn gör 

kön, främst inriktat på pojkar. Hon tar här upp olika problematiska aspekter av kön, som 

exempelvis förutsättningar för pojkar som ställer sig utanför normen, hur barn gör kön, 

heteronormens begränsningar samt hur arbetet med jämställdhetsfrågor och genus kan ges i 

uttryck i förskolan och skolan. 

 

Britta Olofsson är filosofie kandidat och förskollärare. Hon var aktiv pedagog på 

förskolan Stormhatten, som 2005 fick ett jämställdhetspris från Härnösands kommun för 

förskolans arbete med genus. Hennes bok Modiga prinsessor & ömsinta pojkar. 

Genusmedveten pedagogik i praktiken (2007) tar upp olika aspekter av genusmedvetet arbete i 

förskolans verksamhet. Olofsson belyser en mängd forskning kring genus och jämställdhet i 

förskolan, hur det kan se ut och hur pedagoger kan förhålla sig till normerna. Hon synliggör 

vidare förslag på hur genusarbetet kan utföras i förskolan utifrån ett kompensatoriskt 

förhållningssätt, exempelvis genom att ge tips på hur pedagoger kan arbeta genusmedvetet 

med flickgrupper respektive pojkgrupper. 

 

3.4 Bilderboksanalyser  

Bilderboksanalyser som metod har valts för att få en djupare inblick i de böcker barn 

kan möta i förskolans miljöer, för att vidare kunna fastställa hur dessa böcker kan användas 

för att arbeta genusmedvetet i barngruppen. Att analysera de böcker som finns i förskolans 

hyllor kan vara ett fruktbart sätt att få en inblick i vad böckerna förmedlar för normer; om de 

gör uttryck för mångfald eller för begränsade sätt att vara (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 75).  

Innehållet i produkten baseras på genusfokuserade analyser av fyra bilderböcker som 

belyser olika aspekter av genus. Underlaget som använts för att analysera bilderböckerna 

framställdes i form av en lista med frågor som belyser olika aspekter av hur normer kan 

komma till uttryck med fokus på genus. Listan baseras på ett normkritiskt perspektiv med 

syfte att synliggöra normer och hur de kan framställas i bild och text. Det frågorna fokuserar 

på är hur karaktärerna skildras, hur miljö och artefakter presenteras, samt vilka normer som 

synliggörs. Listan presenteras även i produktens avsnitt Generella tips (se bilaga 1). 

Analyserna som nedan följer utgår ifrån våra egna tolkningar utifrån ett normkritiskt 

perspektiv med fokus på genus.  
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Tomtebobarnen av Elsa Beskow, (1919, ny upplaga 1994) 

Denna nationalromantiska bilderbok på rimmad vers skildrar fyra barn som lever 

tillsammans med sin mor och far i en liten stuga i skogen. Läsaren får följa barnen Kajsa, 

Truls, Pär och lillebror Tusse då de i skogen bekantar sig med djur och natur och tar lärdom 

av sin far om hur det går till att dräpa ormar och skilja på svampar då barnen hjälper sina 

föräldrar med att samla mat inför den kalla vintern. Barnen börjar också i skolan hos 

Ugglefrun tillsammans med alla skogens djurbarn där de lär sig namn och läten på naturens 

alla ting, geografi och jägare och räv är farliga. Efterfrågan av mer bekanta skildringar av 

miljö och traditioner i barnböcker ökade under 1800-talets senare hälft då nationalismen vuxit 

sig starkare. Elsa Beskows bilderböcker uppfyllde denna efterfrågan med sina idylliska 

skildringar av fosterlandet och med dess traditioner och miljöer som för barnen var mer 

bekanta (Andersson, 2008, s 57). 

Huvudpersonerna i boken är de fyra barnen Kajsa, Truls, Pär och Tusse. I både text 

och bild framställs de två äldre bröderna Truls och Pär som de mest framträdande 

huvudpersonerna som aktivt handlar genom att vara de som busar, strider, bär tungt, åker 

kälke och gungar bock. Systern Kajsa och lillebror Tusse framställs som mer passiva i både 

bild och text då de åskådar brödernas handlingar och inte sällan hjälper modern med mer 

stereotypt kvinnliga sysslor som att nysta garn och mata djurbarnen. Ovannämnda fenomen 

framställs mer eller mindre genom hela boken, men förändras delvis då exempelvis Kajsa 

under ett uppslag framställs mer modig då hon rider på en fladdermus medan hennes bröder 

tittar på. 

Fadern i familjen har en aktiv biroll i boken och är den personen som föreläser för 

barnen om uppträdande och överlevnad. Med spjut och sköld iklädd sin rustning av grankottar 

tar fader med sig Kajsa, Truls och Pär för att visa hur han kämpar mot skogens lömska djur 

och han framställs både i text och bild som ”stark och modig”. Till sin fader har barnen en 

underordnad position som extra tydligt framträder i uppslaget om hösten då det är dags att 

samla mat inför vintern. Fadern föreläser om vilka svampar de bör undvika och tillsammans 

med bilden av en ledsen son och texten ”sen får de ej ta miste, för då kan det bli smäll” 

förstärks den auktoritära relationen far och barn emellan. I berättelsen tillskrivs fadern 

stereotypiskt manliga karaktärsdrag som stark, modig och överordnad de andra i familjen, 

samt att han i bilderna gestaltas bärandes på diverse verktyg som han aktivt använder. 

         Barnens moder framställs passiv och befinner sig mest i bakgrunden. Genom berättelsen 

tar modern ett aktivt initiativ genom att sätta de äldsta barnen i skolan, annars gestaltas hon 

oftast sittandes med hushållsnära sysslor och är den som barnen kommer till då de söker tröst. 

Modern gestaltas mest genom bilderna, där hon ofta gestaltas med typiskt kvinnliga artefakter 

i form av garnnystan, tyger och korgar fyllda med mat. Framställningen av könsroller och 

familjesammansättning i boken speglar, i vår tolkning, rådande samtids föreställningar av 

familjen och barndom. Faktumet att bokens manliga karaktärer framställs som dominanta kan 

även bidra med att barn lär sig att det manliga och pojkiga värderas högre än det kvinnliga 

och flickiga, vilket Eidevald i vidare bemärkelse menar kan bidra till en påverkan av barns 

bild på vad som förväntas av respektive kön (2011, s. 71). 

Tomtebobarnen utspelar sig i en naturskön miljö under årets alla årstider. Den inleds 

under sommaren och avslutas då våren kommit och då familjen utökats med ett syskon. 

Berättelsen är skriven i tredje person av en allvetande berättare, där alla karaktärers tankar 
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mer eller mindre kommer till uttryck. Språket som används kan tolkas som komplicerat och 

skrivet ur ett vuxet perspektiv. Detta kan medföra att det blir svårare för barnen att följa med i 

berättelsen samt att det blir svårt för barn att identifiera sig med karaktärerna. Däremot kan 

bilderna bjuda in till identifikation på ett mer enkelt sätt då de i stor utsträckning fokuserar på 

barnen. Bilderboken är av mer eller mindre symmetrisk karaktär där bild och text går hand i 

hand. Bokens bilder varierar i storlek, form och uttryck genom att förekomma både i svartvitt 

och färg samt i både stora och mindre format.      

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår tolkning se att Tomtebobarnen gestaltar och ger 

uttryck för den stereotypa kärnfamiljen (mamma, pappa, barn) och traditionella könsroller där 

fadern har en överordnad position över resterande familjemedlemmar, de äldsta sönerna är 

överordnade de kvinnliga karaktärerna i stor utsträckning och där modern och dottern, samt 

lillebror är av mer passiv karaktär. I vidare bemärkelse kan vi även utifrån vår tolkning se en 

maktrelation inte bara utifrån aspekter av kön, utan även ålder. Tomtebobarnen saknar i stora 

drag normbrytande inslag, men kan ändå utgöra ett uppskattande underlag för reflektion om 

könsstereotypa mönster och familjekonstellationer. I barngrupp kan exempelvis faderns 

auktoritet, moderns passivitet, barnens handlande samt hur olika familjer kan se ut diskuteras 

och bearbetas genom olika aktiviteter. 

 

Else-Marie och småpapporna av Pija Lindenbaum, (1990) 

I denna bok får vi följa Else-Marie, hennes mamma och sju små pappor i deras vardag. 

Handlingen fokuserar på en dag då papporna för första gången ska hämta Else-Marie från 

fritids, och hur hon under hela dagen känner oro och ängslan inför vilka reaktioner detta 

kommer att få från andra barn och lärare. 

Else-Marie är en flicka som under utspelad handling är sex och ett halvt år gammal. 

Hon beskrivs som en väldigt fantasifull person som i sin oro och ängslan hittar på olika 

scenarion över vad som kan gå fel. Hon visar på en förståelse för vad som anses normalt och 

inte, och baserar sin oro över sina pappor på detta, ”Alla barn har en pappa. En stor.” Hennes 

fantasi spelar upp scener där papporna på grund av sin storlek fastnar i otrevliga situationer, 

som att bli uppjagade i träd av en hund, bli mosad av fröken som inte ser dem när hon sätter 

sig och att de andra barnen ska behandla dem som dockor. Tydligt i fantasin blir fokus på de 

andra barnens reaktioner, att de skrattar när papporna är fast i trädet och att de inte respekterar 

när papporna inte vill leka. Oron synliggörs i form av att Else-Marie får svårt att lyssna då 

andra pratar, svårt att koncentrera sig i skolan och i lekar under raster och på fritids. Else-

Marie verkar inte göra något större väsen av sig, utan drar sig snarare undan eller sitter tyst 

och reflekterar för sig själv. Else-Marie beskrivs således som en lugn, försiktig, omsorgsfull 

och känslosam person vilket, enligt Eidevald, stämmer väl överens med de stereotypa 

karaktärsdrag som förknippas med det kvinnliga könet (2011, s. 11-12). 

Det finns inga tydliga uttalade intressen för Else-Marie. I texten får vi veta att hon fått 

en leksakshäst i present, att hon brukar hjälpa sina pappor med att göra hål i deras papper och 

sedan sparar pappersflingorna i en ask, att hon gillar när papporna läser för henne och själv 

gillar att läsa 91:an och Fantomen. Vi får även veta att hon hellre leker mamma-pappa-barn 

med dockorna än snickrar fågelholkar på fritids. Av bilderna synliggörs små hintar i form av 

en hästplansch, en docka, dockkläder, gosedjur, monopolspel och kritor. Vår tolkning av detta 

är att Else-Marie synliggörs, om dock subtilt, i mer eller mindre stereotypt flickaktiga drag. 
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Ett undantag är hennes läsning i badrummet, Fantomen och 91:an, som enligt oss kan 

karaktäriseras som mer traditionellt pojkaktiga tidningar, samt att hon känner stolthet för en 

snickrad lastbåt, ”med tre skorstenar och radar. Den är den bästa jag snickrat hittills”. Else-

Maries klädsel är också ett undantag från det traditionellt flickiga. I vår mening framställs den 

som relativt könsneutral med mörka strumpbyxor, brun tröja, orange pyjamas, bruna byxor, 

ljusblå skjorta och orange jacka.  

Birollerna i boken utgörs av mamman, de sju papporna och fröknarna på fritids. Det 

framgår av texten att alla föräldrarna arbetar. Oftast är det mamman som hämtar Else-Marie 

från fritids men måste arbeta extra dagen som handlingen fokuserar på. Papporna jobbar på 

resande fot och är därav borta under större delen av veckorna, varpå ett antagande kan göras 

att det är mamman som, åtminstone under veckorna, sköter hemmet. Hur hemmets arbeten 

fördelas då papporna är hemma framgår inte, med undantag för att papporna steker strömming 

till middag en kväll.  

Avsevärt att reflektera kring är just familjekonstellationen, som är väldigt 

normbrytande. I vår erfarenhet framställs ofta familjer i form av den stereotypa kärnfamiljen, 

med mamma, pappa och barn, eller möjligtvis ensamstående föräldrar. I denna bok handlar 

det som ovan nämnt om mamma, sju små pappor och ett barn. Här finns två aspekter värda att 

diskutera. Dels antalet pappor, sju stycken, men också deras storlek på ungefär en knähöjd. En 

tolkning av detta är att författaren vill synliggöra olika typer av familjekonstellationer, att 

familjer inte alltid behöver se ut som kärnfamiljen. Att det är så många pappor som sju skulle 

kunna påvisa att ett barn kan ha fler än en mamma eller en pappa, dels i homosexuella 

relationer, polyamorösa förhållanden, barn med surrogatföräldrar eller kanske i form av skilda 

föräldrar med nya partners. Familjekonstellationen ställer sig således emot den 

heteronormativa föreställningen av hur en familj ska se ut. Den tvåsamhet som Salmson och 

Ivarsson beskriver som del av dagens normer (2015, s. 136) bryts i denna familj på grund av 

antalet föräldrar. Det framgår ingenting om pappornas relation till varandra, men även detta 

skulle kunna tyda på ett normbrytande inslag. Har papporna en kärleksfull relation till 

varandra skulle det vidare bryta den heterosexuella hegemonin, som enligt Inga Wernersson 

utgörs av en föreställning om kärlek mellan man och kvinna som önskvärt och normalt (2014, 

s. 454).  

 En tolkning av varför de framställs som små skulle kunna vara för att synliggöra att 

människor kan se väldigt olika ut. Papporna beskrivs både i text och bild som näst intill 

identiska, med undantag för pappa Gösta med en pipig röst och pappa Rune med en knopp på 

sitt ena öra. En tolkning som här kan göras kan möjligtvis ha med maktaspekter att göra. Som 

tidigare nämnt har mannen ofta framställts som den dominerande av könen. Att framställa sju 

pappor i samma storlek som mamman skulle kunna föra tankarna till att männen även här 

dominerar familjeförhållandet, men att göra dem mindre till storlek skulle kunna innebära en 

tolkning av en mer jämställd familjesituation. Om de sju papporna storleksmässigt skulle 

fogas samman kan tyckas att de skulle vara jämnstora med mamman.  

Papporna beskrivs som hårt arbetande, som kommer hem trötta efter några dagars jobb 

eller spenderar kvällar med att organisera deras arbete. Papporna läser alla, i turordning, för 

Else-Marie när hon ska sova. De beskrivs även som otåliga, stressade och trötta, men också 

som snälla, fjantiga och retfulla. De framställs också som kunniga och erfarna då de på fritids 

inspekterar och kontrollerar fågelholkar och beskriver hur de studerat fåglar från Afrikas mitt 
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till Mongoliet. Mamman beskrivs mindre. Det synliggörs att mamman arbetar, men inte med 

vad, samt att hon hjälper Else-Marie med vardagssysslor, så som väckning, hämtning och 

lämning på fritids. 

Else-Maries relation till föräldrarna visar inte på något häpnadsväckande. Hon verkar, 

i vår tolkning, ha en god relation till samtliga medlemmar av familjen. Det vi får veta är att 

hon längtar efter papporna när de är borta och vill leka med dem när de kommer hem. En 

frustration synliggörs dock när mamman inte verkar förstå Else-Maries oro över att det är 

papporna som ska hämta henne, och hon upplever att de inte lyssnar på henne. En uppfattning 

som kan tolkas på bokens sista uppslag är att familjen verkar innefattas av goda relationer. De 

ligger alla i badkaret tillsammans, tittar på familjefoton, samt fantiserar tillsammans om att de 

är i Medelhavet och badar. En spännande notis av denna scen är att den i USA fick bytas ut 

mot en bild där mamman läser en bok för familjen framför brasan, då en förläggare där inte 

kunde acceptera bilden av hela familjen i badkaret (Nettervik, 2002, s. 95). 

De andra birollerna, fröknarna Siv och Micke, beskrivs väldigt lite i boken. Det som 

dock kan tolkas som normbrytande är att författaren valt att både ha en kvinnlig och en 

manlig fröken närvarande i berättelsen. 

Handlingen utspelar sig i hemmet, på skolan och fritids samt på bussen däremellan, 

och kan tyckas spegla dagens samtid. Bilderna är väldigt detaljerade och visar dels miljöer 

och händelser i berättelsen, och dels bilder som separat förtydligar objekt som Else-Marie 

pratar om, exempelvis en teckning hon ritat och ett par byxor med ordet ’Fula’ skrivit intill. 

Färgsättningen är dov men ofta full av olika färger och nyanser, med undantag för vissa bilder 

av mer sepia-liknande karaktär, vilka beskriver Else-Maries orosfyllda fantasi.  

Else-Marie och småpapporna är en expanderande bilderbok, där vissa detaljer eller 

beskrivningar synliggörs eller förtydligas med hjälp av illustrationerna. Boken berättas ur ett 

jag-perspektiv som således speglar berättelsen ur Else-Maries perspektiv. Detta sätt att skriva 

inbjuder, i vår mening, till en möjlighet att lättare sätta sig in i karaktärens liv och identifiera 

sig med karaktärens tankar och känslor. Else-Maries känslor är framstående i berättelsen 

vilket kan ses inbjudande för barn som upplevt liknande känslor, och kan öppna upp för barn 

att identifiera sig med hur Else-Marie mår. Texten är skriven på ett detaljrikt sätt med 

beskrivningar av både för berättelsen relevanta och till synes mindre relevanta ting. Den 

innehåller små roliga inslag som kan bidra till ett luftfyllt läsande. 

Else-Marie och småpapporna visar således på en starkt normbrytande karaktär med 

subtila inslag av stereotypa föreställningar av kön. Berättelsen kan vara ett gott underlag för 

att exempelvis arbeta med familjekonstellationer, normer och könsmönster i förskolans 

barngrupper. Boken kan inspirera till reflektioner och aktiviteter berörande exempelvis hur 

olika familjer kan se ut, hur det kan vara att ha en stor familj med många föräldrar, hur olika 

känslor känns, i vilka situationer känslorna görs synliga samt hur de kan bearbetas. 

 

 

Örnis bilar av Carl Johan De Geer (text) och Jan Lööf (bild), (1994)  

Boken handlar om Örni som i drömmens värld beger sig ut på ett äventyr för att hjälpa 

olika människor i nöd. När Örnis sover får han ett samtal från brandstationen som behöver 

hjälp med att släcka en brand inne på stadens torg. Efter att ha hjälpt brandkåren får han ett 

samtal från bilverkstaden som behöver hjälp att bärga bilar. Örni bärgar två bilar och beger 
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sig sedan hemåt för att sova. Väl i säng får han ännu ett samtal, denna gång från lastkajen som 

behöver hjälp med lastning, men Örni är trött och arbetet får därmed vänta tills nästa dag. 

Huvudpersonen är Örni, en handlingskraftig pojke till synes intresserad av fordon. I 

Örnis fantasi är olika människor beroende av hans assistans och han tvekar inte för att hjälpa 

till. Han tar sig själv runt mellan de olika platserna, och tar snabbt över kontrollen över de 

situationer och de människor som är i behov av hans hjälp. Han kör själv den stora 

brandbilen, och snabbt går det så de andra brandmännen knappt hinner med. Örni agerar 

kunnig och erfaren och tar över ledarrollen genom att ge övriga arbetande uppmaningar och 

befallningar. Detta synliggörs exempelvis då brandbilen parkerat vid eldsvådan i staden. Här 

är det Örni som styr brandmännens handlingar genom att ropa: ”Ut med slangarna! Sätt på 

vattnet!”, och tydliggörs när Örnis låter brandmännen spruta lite mer vatten efter att elden är 

släckt och sedan även bestämmer när brandmännen ska återvända till stationen. Samma 

pondus uppvisas då Örni ska bärga bilar. Vid båda fallen beskrivs bilförarna som arga och 

otåliga, men Örni hanterar enkelt situationen och låter sig inte trampas på, ”Gå åt sidan, 

gubbe, det är farligt att stå för nära” och ”Lugn, damen. Det ordnar sig” är uttryck han då 

använder. När många arga människor söker hans hjälp visar han på ett tydligt motstånd och 

går istället hem utan att offra någon tid på förklaringar eller ursäkter. Samma motstånd görs 

när han blir efterfrågad att hjälpa till vid lastkajen och visar då att han klart kan hjälpa men att 

det får vänta tills nästa dag. Örni beskrivs således som en handlingskraftig, modig och 

oberoende individ, som visar på en heroism och självsäkerhet i sina handlingar. 

Beskrivningen av Örni stämmer således väl överens med, exempelvis, Eidevalds studier kring 

stereotypa uppfattningar av det manliga könet (2011, s. 11-12).       

Birollsinnehavarna synliggör ett beroende av Örni och en stor tillit till hans förmåga 

och engagemang. Då detta är Örnis egna drömmar eller fantasivärld kan detta tolkas som att 

det är så han vill bli uppfattad av andra i hans omgivning, att han fantiserar om att vara den 

som tar tag i jobbet och löser problemen för andra. Den attityd som speglas av bilderna är att 

Örni njuter av att utföra uppgifterna, då han oftast framställs med ett leende. De scener som 

avviker från denna framställning är dels då han kör brandbilen, här speglas ett koncentrerat 

och fokuserat ansiktsuttryck som stämmer väl överens med uppgiften i fråga. Det är bråttom 

och det ligger i Örnis ansvar att så fort som möjligt transportera brandkåren till olycksplatsen. 

Även då Örni stöter på många arga bilister visas en annan syn på hans attityd. Han framställs 

här bildligt som trött, med slopad rygg, dolt ansikte och händerna i fickorna, men i övrigt 

visas inga känslor som tyder på att han är ledsen eller känner sig överväldigad av 

arbetsbördan. Dessa beskrivningar överensstämmer enligt vår tolkning med de stereotypa 

karaktäristiska dragen för hur pojkar bör vara. Även Örnis rum framställs som stereotypisk 

pojkaktigt, med blå färgsättning, bollar under sängen, stora realistiskt utformade djur och 

många stora fordon. 

Örnis familj är inte närvarande i berättelsen. Det enda som framgår är att han har en 

pappa, då det är pappan som köpt Örnis röda nya telefon. I övrigt finns ingen information om 

hans hemförhållanden eller relationer, varken i text eller i bild. Att inte familjen eller Örnis 

relation till den synliggörs kan också tolkas som att Örni framställs som självständig och 

oberoende, vilket enligt Eidevald stämmer väl överens med en stereotypisk uppfattning av 

män och pojkar (2011, s. 11-12).  
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Birollsinnehavarna beskrivs väldigt lite i texten. Karaktärerna på brandstationen 

benämns med ord som brandmän, brandsoldater och chef. De två sistnämnda kan betraktas 

som könsneutrala positioner, även om ord som soldat och chef, i vår uppfattning, lätt kan 

associeras med manliga föreställningar. Brandmän är ett ord som skulle kunna signalera både 

manliga och kvinnliga arbetare, dock visar bilderna tydligt på motsatsen. Totalt visas 25 

brandmän där samtliga visuellt är av det manliga könet. Även bilmekanikern och samtliga 

arbetare vid lastkajen (fyra stycken) är män. De övriga biroller som interagerar med Örni är 

en man och två kvinnor. Mannen och den ena kvinnan har båda problem med sina bilar, och 

den andra kvinnan har en eldsvåda i kiosken där hon arbetar. De enda kvinnliga 

birollsinnehavarna visar således på en passiv, hjälplös och beroende karaktär, där de båda är i 

behov av Örnis hjälp. Av bilderna att döma generellt är den manliga dominansen given. På 

framsidan syns Örni och 8 män. Genom hela boken syns, förutom Örni, sammanlagt 84 män, i 

relation till 10 kvinnor. Männen synliggörs i varierande former. Utan hänsyn till de 

ovannämnda birollsinnehavarna, tycks de flesta av männen vara ensamma, några passiva och 

några aktiva. De allra flesta verkar även av någon anledning bära huvudbonad. Av kvinnorna 

har tre sällskap av barn eller barnvagn och åtminstone två sällskap av en man. En kvinna är 

ute och går med sin hund, och verkar ha fångat uppmärksamheten hos två män i en bil. Endast 

en kvinna är själv, hon har fått punktering och viftar på hjälp. Uppseendeväckande nog finns 

även två affischer som visar nakna kvinnor, den ena från sidan visandes ansikte, rumpa och ett 

bröst, den andra framifrån skyltandes med två bröst och röda läppar, dock med ansiktet 

avskuret från bilden och könsorganet täckt av en borrmaskin. I vår uppfattning speglar detta 

en typisk bild av hur mansdominerade arbetsplatser kan se ut enligt stereotypa föreställningar.  

Dock visar detta också på en framställning av sexism närvarande i en bilderbok avsedd för 

och väldigt populär bland barn. Huruvida detta är en oreflekterad verklighetsskildring från 

illustratörens sida eller om han medvetet valt att inkludera denna kvinnosyn i illustrationerna 

är ännu oklart. I senare tryckningar av boken har dock dessa bilder bytts ut mot en bild 

föreställande två katter och en bild av en man spelandes på en saxofon.  

 På ett uppslag finns två statyer, båda föreställande män. Den ena föreställer huvud 

och överkropp av en man, placerat på en stor stenkub med orden SWEDEN BORG inristade 

under. Statyn föreställer i verkligheten Emanuel Swedenborg, svensk vetenskapsman född på 

1600-talet. Den andra, vid riktigt namn Tors fiske, visar en muskulös man (asaguden Tor) 

som med hammare slås mot något som liknar en skräcködla (midgårdsormen) omringad av 

ormar. Båda dessa statyer finns i verkligheten att skåda på Mariatorget i Stockholm, dock i 

mindre proportioner. På nästa uppslag syns kiosken med löpsedlar, annonser och planscher 

längs väggarna. Tre av dem visar människor, där samtliga tre visar män. En man med stort 

leende, Fantomen med pistol i handen och en man med solglasögon spelandes på elgitarr. Jan 

Lööf kommenterar detta i en intervju i Utbildningsradions tv-serie Om barn och böcker, och 

menar att det endast är män i hans böcker. Å ena sidan argumenterar han att han tycker att 

detta är ganska naturligt, då hans böcker ofta speglar pojklekar och hans egna lekar från sin 

barndom. Carl Johan De Geer försvarar också detta med att konstnärers verk ofta i någon 

mening är självporträtt, och att Lööf väljer att rita män inte är så konstigt då han själv är en 

man. Lööf menar å andra sidan att mansdominansen i hans böcker inte är genomtänkt, att han 

själv glömmer bort problematiken. Han verkar i intervjun uppleva det som ett jobbigt ämne att 

diskutera och tar slutligen avstånd ifrån ansvaret genom att påpeka att han i framtiden inte 
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kommer att reflektera kring problematiken igen, han lägger den “på sophögen” 

(Utbildningsradion, 2006). I vår mening kan olyckligtvis denna mansdominans bidra till ett 

försvårande för flickor att identifiera sig med boken, samt att den kan bidra till en förståelse 

om män som mer värdefulla och även kvinnor som underordnade. Studier visar på tendenser 

av att barn ofta uppfattar det manliga/pojkiga som önskvärt, roligt och mer värdefullt än det 

kvinnliga/flickiga (SOU, 2006, s. 68-71; Kåreland, 2015, s. 9-10; Kåreland & Lindh-Munther, 

2005b, s. 135). Bilderböcker av denna karaktär, med en stark manlig dominans och 

förespråkande av traditionellt manliga egenskaper kan således, i vår tolkning, vara en 

bidragande faktor till barns ovanstående uppfattning kring kön. 

Boken utspelar sig i stadsmiljö, i vad som kan tolkas vara ett relativt nutida landskap.. 

Texten visar inte några beskrivningar kring den fysiska miljön, utan fokuserar enbart 

handlingen och interaktionen mellan Örni och birollerna. Vad gäller färgsättningen i bilderna 

är det mest dova och dämpade färger. Två färger kan dock tyckas sticka ut i jämförelse med 

de andra, blå och röd. Örnis rum har blå färger, blått täcke, blå väggar och blå leksaker. Örnis 

har även blå pyjamas och blå hängselbyxor genom hela berättelsen, och kör en blå 

bärgningsbil. Detta kan, i vår tolkning, tyda på ett förtydligande att Örni är pojke och därav 

gillar stereotypt pojkaktiga färger. Den röda färgen står oftast ut på de sidor den förekommer. 

Den röda telefonen och den röda brandbilen ger starka kontraster i Örnis rum av annars dova 

blåa nyanser. Brandbilar är, som i verkligheten, röda men framställs i en skarpare nyans än 

övriga färgsättningen i bilderna. Hos bilmekanikerna finns en utstickande röd borrmaskin, den 

manliga bilistens bil är en skarp röd i jämförelsen med den kvinnliga bilistens dämpade gröna 

bil. Även sportbilarna som måste lyftas vid lastkajen kan tyckas ha en skarpare nyans av röd, 

om dock inte lika iögonfallande som brandbilarna, bilistens röda bil och Örnis nya telefon. 

Den röda färgen kan, i vår mening, representera fart, äventyr, dramatik och aktivitet. 

Boken berättas ur ett tredjepersonsperspektiv av en begränsat allvetande berättare. Det 

är Örnis berättelse och perspektiv som synliggörs. Detta sätt att skriva kan tolkas öppna för en 

stark möjlighet till identifikation till Örni, då berättelsen alltid följer honom och hans 

agerande. Barn som är intresserade av fordon och hjältar kan finna berättelsen väldigt 

inspirerande och av den anledningen knyta an till Örni som karaktär. Däremot kan den tydliga 

mansdominansen och den starkt manligt kodade berättelsen, exempelvis avsaknaden av 

kvinnlig representation och stort fokus på traditionellt pojkiga leksaker, begränsa 

identifikationsmöjligheten för vissa barn. Språket är byggt av korta, beskrivande och 

okomplicerade meningar, blandat med enkel dialog mellan Örni och birollerna; “Motorn går 

igång med ett brummande ljud. Det är en mycket stark motor. Skynda er, ropar han till 

brandmännen”. Meningarna är väldigt målande och spännande, och inbjuder till ett engagerat 

läsande som, i vår mening, förstärker känslan av att själv befinna sig i berättelsen, snarare än 

utanför. 

Texten och handlingen i sig visar således på en del stereotypa föreställningar kring 

kön, men det är främst med hjälp av illustrationerna som den höga nivån av mansdominans 

och stereotypa könsmönster tydliggörs. Boken kan med de detaljrika bilderna beskrivas som 

en expanderande bilderbok, där bilderna bidrar med att fördjupa berättelsen. 

Örnis bilar kan således tolkas vara en bilderbok av könsstereotyp karaktär utan 

normbrytande inslag. Denna typ av bilderböcker kan, i vår mening, agera för att befästa 

normativa föreställningar och förväntningar på barn om den enbart används på ett 
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oreflekterande sätt. Att använda sig av boken behöver dock inte vara negativt i sig, utan kan 

mycket väl fungera som en utgångspunkt för reflektion och diskussion kring normer, 

stereotypa föreställningar och nya möjligheter. Samtal och aktiviteter i barngruppen kan 

exempelvis handla om yrken och intressen, om att vara modig och rädd samt dessa aspekter 

kopplat till olika förväntningar på kön. 

 

Mamma Mu bygger koja av Jujja Wieslander, Tomas Wieslander (text) & Sven 

Nordqvist (bild), (1995) 

Mamma Mu bygger koja handlar om kon Mamma Mu som en dag står i kohagen och 

får syn på några barn som bygger en koja i ett träd. Mamma Mu blir väldigt fascinerad och 

vill genast berätta nyheten för sin vän Kråkan som senare kommer dit. Mamma Mu visar 

Kråkan kojan och berättar hur duktiga barnen varit som byggt den och talar om att den är 

mycket fin. Kråkan är från första stund väldigt skeptisk och ratar Mamma Mus lovord om 

kojan. Mamma Mu bestämmer sig för att också bygga en koja. Kråkan tror inte hans öron och 

försöker övertala Mamma Mu att tänka om. Mamma Mu faller inte för hans ord och börjar 

genast sätta igång med bygget. Under byggandet ifrågasätter Kråkan Mamma Mu och han kan 

inte begripa att hon ens försöker. Mamma Mu låter sig inte sänkas av hans förolämpningar 

utan gör det bästa av situationen och fortsätter hamra in spikar med svansen. Då kojan är klar 

kliver Mamma Mu ner från kojan och sätter sig på marken för att beundra den, vilket Kråkan 

även det ifrågasätter. Han menar att efter kojan är byggd måste den ju användas. Efter det sagt 

beslutar Kråkan att även han ska bygga en koja för att visa Mamma Mu hur det går. Då 

Kråkan är klar är han helt utmattad och Mamma Mu undrar varför han inte ska titta in i kojan, 

då han svarar irriterat att han har bättre saker för sig “än att titta in i kojor hela dagarna”. 

Sedan flyger Kråkan hem och lämnar Mamma Mu, som sätter sig i sin nybyggda koja och 

konstaterar att det blir kojor ändå och att “det gör väl inget om man böjer en spik eller två”.  

        Huvudpersonen i boken är Mamma Mu. En självständig, driven och envis ko som med 

självförtroende och god vilja antar utmaningar som kan tyckas svåra för en ko. Mamma Mus 

mod, handlingskraft och företagsamhet till de utmaningar hon ställs inför kan utifrån ett 

genusperspektiv och i vår tolkning av gestaltandet av hennes karaktär, ge uttryck för 

könsstereotypiskt manliga attribut. Trots Kråkans förolämpningar ger Mamma Mu uttryck för 

lugn och tolerans och brusar aldrig upp eller blir aggressiv, hon håller alltid en god ton, vilket 

i vidare bemärkelse i vår tolkning kan ge uttryck för mer stereotypiskt kvinnliga 

karaktärsdrag. Kåreland belyser fenomenet att det är mer vanligt att pojkar gestaltas som 

modiga i bilderböcker och även där karaktärerna är förmänskligade djur (2015, s. 180). 

Mamma Mu bygger koja kan i vår tolkning därmed betraktas som undantag och bidra med att 

ge ökad möjlighet till identifikation. 

Birollsinnehavaren Kråkan är en självcentrerad, domderande besserwisser som 

ständigt ifrågasätter Mamma Mus ord och handlingar, men som i slutändan får svälja sina 

yttranden då han, som i denna berättelse inser att det han sagt inte alls behöver stämma 

överrens med verkligheten. I vår tolkning utifrån ett genusperspektiv gestaltas Kråkan utifrån 

stereotypiskt manliga karaktärsdrag då han uttrycker dominans och överordnad. Både Mamma 

Mu och Kråkan framställs som mer eller mindre aktiva i berättelsen beroende på var i 

berättelsen läsare befinner sig. I avsnittet då Mamma Mu aktivt bygger sin koja flyger även 

Kråkan aktivt omkring och försöker hejda henne, men då Kråkan bygger sin, sitter Mamma 
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Mu fascinerat där bredvid, samt utesluts från en del av bilderna medan Kråkan är med på alla 

bilderna som illustrerar Mamma Mus bygge.   

Mamma Mu bygger koja är skriven av en allvetande berättare och i tredje person och 

är uppbyggd av dialoger mellan karaktärerna. Handlingen baseras på karaktärernas samtal och 

kan således läsas upp med en variation av röster, likt ett drama. Bild och text kompletterar 

varandra, men bilderna, som är väldigt färgglada tar dock större plats än texten, men berättar 

samma historia. Berättelsen utspelar sig i kohagen på en vad som kan tolkas idyllisk 

landsbygd och således en miljö som för barn, i vår tolkning, kan vara bekant. Med en levande 

dialog och lustfyllt bildspråk kan barnen, i vår tolkning, leva sig in i berättelsen och de 

utmaningar som karaktärerna ställs inför. Således öppnar boken upp för möjligheter till 

identifikation.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår tolkning se att Mamma Mu bygger koja 

gestaltar och ger uttryck för normbrytande inslag som kan utgöra lämpligt underlag för 

reflektion om ifrågasättande av rådande könsmönster och vad som förväntas av respektive 

kön. Efterföljande boksamtal kan exempelvis belysa barns olika intressen och olika 

utmaningar, samt synliggöra olika aspekter av relationer, exempelvis vänskap.  

 

 För att knyta an till produktens syfte (se avsnitt Syfte) anser vi att dessa analyser bidragit 

till en bättre förståelse för hur olika genusaspekter kan ges i uttryck i olika bilderböcker, och 

bidrar således med en djupare uppfattning om hur bilderboken kan användas i ett 

genusmedvetet arbete i förskolan. Analyserna utgör därmed en god grund för utformandet av 

produkten i fråga. För att få en inblick i hur andra pedagoger kan uppfatta produktens 

användbarhet är det av betydelse att få synpunkter på materialet, i detta fall i form av 

intervjuer. 

 

3.5 Intervju som metod 

För att få kunskap om hur pedagoger uppfattar vår produkt, huruvida den möter våra 

mål som hjälpsam och inspirerande, samt vad som anses bra och vad som kan utvecklas, har 

vi valt att ge vår prototyp till fyra verksamma pedagoger i syfte att utvärdera och komma med 

synpunkter. För att synliggöra och diskutera utvärderingen har intervju valts som metod. 

Judith Bell menar att en stor fördel med att använda intervju som metod är möjligheten till 

flexibilitet, att kunna ställa följdfrågor och fördjupa och utveckla svar från intervjupersonen. 

Hon menar vidare att hur olika svar ges, i form av pauser, tonfall och ansiktsuttryck kan ge 

ytterligare information av värde (2006, s. 158). På grund av svårigheter att hitta passande tider 

för studenter och pedagoger att träffas och utföra intervjuerna valdes i samråd med 

pedagogerna att utföra intervjun via mail. Pedagogerna fick således uttrycka sina åsikter, 

synpunkter och funderingar i form av ett mail, i vilket vi svarade med efterföljande frågor. 

Intervjuformen kan då uttryckas vara av ostrukturerad karaktär. Bell menar att ostrukturerade 

intervjuer kan ses som ett gott samtal, där diskussioner kring ett visst tema kan vara väldigt 

givande. Dock är det viktigt att komma ihåg syftet med intervjun, att behovet av information 

kring vissa frågor och områden är grundläggande (2006, s. 159-160). I och med att 

intervjuerna utfördes via mail, kan diskuteras huruvida ett personligt möte kunde ha bidragit 

till ett samtal av djupare karaktär.  
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För att se till att få den information vi eftersökte formulerades några fokusfrågor, där 

uppföljande frågor ställdes till pedagogerna vid behov (se bilaga 1). Frågorna fokuserade på 

förskollärarnas uppfattning om produktens innehåll samt om och hur produktens design 

ansågs inspirerade och lätthanterlig. Olika följdfrågor ställdes för att uppmuntra pedagogerna 

till att motivera och fördjupa sina synpunkter vidare. 

Valet av pedagoger för utvärdering av prototypen baseras på kontakter från tidigare 

VFU-perioder, som alla visat ett intresse av genus och en efterfrågan av verktyg i arbetet med 

genus. Två av pedagogerna arbetar på en kommunal förskola i stadsmiljö med sex 

avdelningar, den ena på en avdelning för barn i åldrarna 1-4 år, och den andra på en avdelning 

med barn i femårsåldern. De andra två pedagogerna arbetar på två kommunala förskolor på 

landsbygden. Båda förskolorna har endast en avdelning vardera, med ålderintegrerade 

barngrupper. På den ena förskolan går främst nysvenska barn. Några av pedagogerna arbetar 

medvetet med genus i olika grad, medan andra upplever det som svårt och komplext. Alla 

pedagogerna uttrycker en efterfrågan och ett behov av konkreta och lätthanterliga verktyg i 

genusarbetet. Ursprungligen planerades enbart två pedagoger vara delaktiga i processen men 

för att få ett vidare perspektiv på produktens innehåll och utformning valdes att inkludera 

ytterligare två. Då urvalet av pedagoger innefattar en variation av förskolor, samt en variation 

av kunskapsnivå i genusarbete hos pedagogerna kände vi att dessa fyra pedagoger skulle 

agera ett gott underlag för utvärdering och utveckling av rådande produkt. 

 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstaganden som tagits hänsyn till vid utformandet av produkten följer 

de fyra huvudkraven framställda av Vetenskapsrådet för forskning inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet syftar till att göra deltagande individer 

informerade om forskningens syfte, vad den ska användas till och vad som krävs för 

deltagandet. Samtyckeskravet hänvisar till de deltagandes rätt att medverka på egna villkor, 

samt avbryta sin medverkan om så önskas. Konfidentialitetskravet uttrycker ett skyddande av 

medverkande individers personliga uppgifter, att de uppgifter som ges inte kan associeras till 

individen av utomstående. Det sista kravet, nyttjandekravet, syftar till ett bestämmande att 

insamlade uppgifter om medverkande enbart får användas i forskningssyfte, och inte får 

användas för kommersiella eller icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

I utformandet av denna produkt har medverkande pedagoger blivit informerade av både syfte 

med produkt och syfte med deras deltagande. De har blivit informerade om deras rätt att delta 

på egna villkor samt deras rätt att avbryta deltagandet. De personliga uppgifter som samlats 

in, individernas namn, bostadsort och arbetsplats, har med enighet i konfidentialitetskravet 

inte innefattats i någon form av skrift eller annan dokumentationsmetod. Då insamlade 

uppgifter endast består av kommentarer kring prototypen och uteslutande syftar till 

utvärdering och utveckling av produkten, har samtliga uppgifter raderats efter bearbetning. 

Därav finns ingen risk för ett användande utanför denna rapport och dess innefattande 

produkt.  
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3.7 Utformandet av produkt 

 

Innehåll 

Materialets inleds med en snabb genomgång av vad förskolans styrdokument hänvisar 

till i arbetet med genus i verksamheten. Detta avsnitt lades till efter feedback från en av 

pedagogerna för att tydliggöra vad arbetet syftar till att uppnå (se avsnittet Feedback från 

pedagoger).  

Nästföljande fyra avsnitt i produkten består av sammanfattningar av ovanstående 

bilderboksanalyser, samt förslag till efterföljande frågor att diskutera och aktiviteter att 

genomföra i barngruppen. Detta, menar vi, kan ge inspiration till hur analys av bilderböcker 

kan genomföras ur ett normkritiskt perspektiv, samt visar på hur en bearbetning av boken kan 

ges i uttryck utifrån ett normkreativt perspektiv med fokus på genus. Inspirationsfrågorna 

belyser olika ämnen som uppkommer i bilderböckernas text och bild och anses i vår mening 

kan agera underlag för diskussioner kring de normer som berörs. De efterföljande 

aktiviteterna har skapats utifrån inspiration av både befintligt material för förskolan, lekar och 

aktiviteter vi själva utfört i barngrupp, samt utifrån aktiviteter vi själva skapat från grunden.  

Kapitlet som följer består av olika typer av generella tips som kan vara till nytta för 

pedagogen i arbetet med genus. Förlag på frågor att utgå ifrån vid analys av bilderböcker ges 

för att exemplifiera hur analyser kan utformas. Punkter att ha i åtanke vid efterföljande 

boksamtal ges för att visa hur pedagoger kan förhålla sig till planering, genomförande och 

efterarbete vid diskussion och bearbetning av bilderböcker. Efter det ges fler exempel på hur 

aktiviteter kan se ut för att inspirera pedagoger till att prova i barngrupp och för att vidga 

deras förståelse för ett normkreativt arbetssätt. Slutligen i avsnittet presenteras en checklista 

med syfte att hjälpa pedagoger att se över förskolans befintliga utbud av bilderböcker och vad 

de böckerna innehåller och presenterar utifrån ett genusperspektiv. 

Materialets avslutande avsnitt presenterar litteraturtips på genusmedvetna bilderböcker 

för att ge inspiration till pedagoger som efterfrågar genusmedveten barnlitteratur, samt en lista 

med facklitteratur som behandlar olika aspekter av genus i form av kunskap, forskning och 

arbetsmetoder för att inspirera pedagoger till vidare läsning och fördjupning i genusmedveten 

pedagogik. 

 

Design 

Då innehållet av produkten var färdigformulerat fokuserades den estetiska designen. 

Genom att använda Microsoft Publisher gavs goda möjligheter till att utforma produkten efter 

våra önskemål, både skriftligt och visuellt. Visionen var att utforma produkten på ett estetiskt 

tilltalande sätt, där pedagoger kunde uppleva läsningen som okomplicerad, lättförståelig och 

inspirerande. Ett val bestod därav i att använda ett lättsamt och mjukt typsnitt, samt att 

försöka undvika för stor andel text per uppslag. Ett andra val bestod i färgsättning av 

produktens uppslag. Färgglada enkla ramar i lugna och harmoniska nyanser användes som 

bakgrund, vilket vi upplever bidrog till en inspirerande känsla utan att ta för mycket 

uppmärksamhet från innehållet. För att ge materialet en känsla av kreativitet, kopplat till 

normkreativitet som teoretisk utgångspunkt, valde vi att även infoga bilder av olika motiv i 

akvarellfärg. Dessa motiv målades först på papper och redigerades sedan i Pixlr. 
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Självporträttet av produktens författare och framsidans bakgrund är skapade av en av 

författarnas systerdöttrar. 
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4. Utvärdering av produkt 

Vi har under arbetsprocessen upplevt det lustfyllt och inspirerande att utforma en 

produkt som kan vara till hjälp och inspiration för andra och för oss själva i vår kommande 

karriär som förskollärare. Vi upplever att vi är nöjda med produkten, men att det fortfarande 

finns utrymme för utveckling och förbättring (se avsnittet Feedback från pedagoger). 

Innehållet i produkten speglar den vision vi hade att skapa ett relativt kort men ändå 

omfattande material, som ur en helhetsaspekt kan inspirera till att använda bilderböcker som 

verktyg i arbetet med genus. Att produkten inte innehåller för mycket text anses positivt av 

oss för att produkten ska uppfattas som lättförståelig och lätt att arbeta med. Trots det tycker 

vi att produkten innehåller en stor del användbart material och tips på hur arbetet kan ges i 

uttryck, både i generella aspekter och i form av konkreta förslag. 

Ursprungstanken och önskan var att bifoga bilder ifrån de valda bilderböckerna i 

produkten, men efter kontakt med upphovsmakarna blev dock detta problematiskt då inte alla 

förlag godkände en viss spridning av materialet utan ersättning. Då vår produkt ämnar 

användas i förskolans verksamhet och kan spridas i verksamheten samt via internet, beslöt vi 

således att avstå från att bifoga illustrationerna med hänsyn till upphovsrätten. Istället valdes 

att använda motiv gjorda i akvarell för att bidra med en känsla av kreativitet. Bilderna 

redigerades till önskvärt resultat, men blev efter infogandet i materialet lite annorlunda i 

färgerna. På grund av tidsbrist valde vi att inte omredigera dem utan väntar med det till 

framtida utvecklingsmöjligheter. 

Under arbetsprocessen har vi upplevt det givande med det utbyte vi tillsammans haft 

med tillfrågade förskollärare. Ursprungstanken var dock att utgå ifrån intervjuer på plats, men 

på grund av tidsbrist från förskollärarnas sida var vi tvungna att ta intervjuerna via mail. Som 

tidigare nämnts finns en risk att detta kan bidra till en mindre omfattande utvärdering än om 

vi skulle utföra intervjuerna på plats. Vi anser att ett möte med pedagogerna hade underlättat 

för en tydligare förståelse av både ställda frågor och givna svar, då det kan vara lätt att 

missförstå varandra via skriftlig kommunikation. Att träffa pedagogerna och genomföra en 

dialog kan även ses önskvärt för att lättare kunna diskutera och fördjupa pedagogernas 

synpunkter genom direkt respons.  

Vi har även upplevt att tidsbristen i relation till vår ambition att utveckla produkten 

har varit utmanande, men vi anser att vi under arbetsprocessen lyckats underlätta detta faktum 

genom att göra ett relevant urval och begränsat arbetet utifrån rådande förutsättningar.  

 

4.1 Vad visar bilderboksanalyserna? 

Utifrån de bilderboksanalyser vi utfört har vi sett en varierad representation av att göra 

kön. I Elsa Beskows Tomtebobarnen presenteras den traditionella kärnfamiljen med mamma, 

pappa och barn med tydliga stereotypa könsroller, där män och pojkar gestaltas som aktiva 

och där passiva kvinnor och flickor mer befinner sig i bakgrunden. Likartad princip 

presenteras i Örnis Bilar där både författare och illustratör gestaltar karaktärerna på likvärdigt 

sätt, dock med nästintill total avsaknad av kvinnliga karaktärer, vilket således gör Örnis bilar 

till en bilderbok med ett tydligt mansdominerat innehåll. Till skillnad från de två redan 

nämnda bilderböckerna kan mer normbrytande inslag utläsas i Pija Lindenbaums Else-Marie 

och småpapporna, där en alternativ familjeform kommer till uttryck. I Mamma Mu bygger 
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koja ges även där uttryck för normbrytande inslag då huvudkaraktären som är av kvinnligt 

kön tillskriv traditionellt manliga karaktärsdrag, så som modig och handlingskraftig, och 

därmed bidrar till att rubba på de förväntningar som kan förknippas med respektive kön.  

 Oavsett om ovannämnda bilderböcker är av stereotypisk eller normbrytande karaktär 

ger de utrymme och underlag till att arbeta genusmedvetet. Syftet är att ge inspiration och 

underlag för hur en bilderboksanalys kan utformas samt hur den kan öppna upp för vidare 

reflektion. Kanske upptäcker barnen nya saker i boken nästa gång de får den uppläst för sig? I 

vårt arbete har de bilderböcker som exemplifierats ämnat till att ge inspiration och inblick i 

hur barnlitteratur kan analyseras och användas som verktyg i arbetet med genus i barngruppen 

för att ge barn förutsättningar och alternativ på hur individer kan göra och vara, utan att 

begränsa. 

 

4.2 Feedback från pedagoger 

De synpunkter vi fått av våra tillfrågade förskollärare har givit oss en stabil 

utgångspunkt i vidareutvecklandet av vår produkt. Den generella bilden av vår prototyp, har 

enligt våra kontakter, beskrivits som tydlig och enkel att orientera sig i samt att det är 

uppskattat att ha en färdig mall då det oftast kan uppleva tidskrävande med planering i 

barngruppen. De har även upplevt prototypen som ett inspirerande underlag till arbete i 

barngruppen, där analysernas efterföljande diskussionsfrågor och tips på aktiviteter upplevts 

välformulerade och lättillgängliga. Förskollärarna upplevde det även positivt att få en inblick i 

hur bilderboksanalys kan utformas samt att varje analys inleds med en kort återberättelse av 

handlingen. Det sistnämnda påpekade en förskollärare var av stor vikt då det också kan vara 

tidskrävande att välja och läsa bilderböckerna innan de används i barngruppen. Den korta 

återberättelsen besparar således förskollärare tid. Även litteraturlistan med förslag på 

genusmedvetna bilderböcker fick liknande respons, där även den korta beskrivningen av 

böckernas innehåll ansågs vara till god nytta för att bespara tid för planering. 

Förskollärarna kom även med ytterligare tips på inspirationsfrågor och efterföljande 

aktiviteter samt litteraturtips som vi i vår produkt tagit till oss och tillfört i materialet. 

Ytterligare tips vi tagit till oss och lagt till i vår produkt är att även ta hänsyn till de barn som 

inte har svenska som modersmål.  

Inslag i vår produkt som kan utvecklas enligt förskollärarna var att tillföra en 

bilderboksanalys av böcker riktade till de yngsta barnen. Då våra bilderboksanalyser ämnar 

exemplifiera hur en analys kan genomföras beslöt vi att behålla våra befintliga analyser som 

de redan var utformade och inte tillföra ytterligare analyser. De frågorna som analyserna 

grundar sig i inte är bundna till bilderböcker med specifik åldersinriktning och kan därav lika 

väl användas för att analysera bilderböcker för yngre barn. 

En av förskollärarna påpekar även att en del frågor kan vara svåra att besvara och 

hänvisar till frågor som belyser vilka stereotypa föreställningar kring kön som bilderböcker 

kan presentera. Förskolläraren menar vidare att det krävs att pedagoger har kunskap om vilka 

dessa föreställningar kan vara så att de inte riskerar att förbise någon eftersom de inte är 

medvetna om dessa. I vår produkt har vi anammat denna synpunkt och tillfört ytterligare tips i 

materialet som belyser vikten i att gemensamt i arbetslaget diskutera egna uppfattningar och 

föreställningar om kön och normer. Vi har även i samma avsnitt valt att hänvisa till 

litteraturlistan för vidare läsning kring genus och normer. 
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En förskollärare påpekade även vikten i att skriva ut vilka läroplansmål som 

aktiviteterna kan övergripa, vilket vi i ett avsnitt i vår produkt har tillfört och presenterat. Vi 

valde därav att tillföra en kortare text om genus utifrån förskolans olika styrdokument. 

Alla pedagoger menar att produkten fungerar som ett bra underlag för genusarbetet i 

barngruppen och kommer att fortsätta att använda sig av det i verksamheten. 
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5. Avslutande diskussion 

Det övergripande resultatet från ovanstående utvärdering är positivt. Pedagogerna 

anser att materialet är användbart och inspirerande, och menar att de finner stor nytta av 

produkten i sin verksamhet. En positiv aspekt som framfördes var även att det underlättar och 

sparar tid i planeringsarbetet. Detta i relation till efterfrågan om konkreta verktyg för ett 

genusmedvetet arbete i förskolan kan tyda på att vårt bidrag ses som delvis uppfyllande av 

bristen av användbart material. Att det dessutom kan underlätta pedagoger genom att, som en 

av pedagogerna beskrev det, “användas som en mall” och därav gynna planeringen av 

verksamheten, ses som ett mycket positivt utfall av produkten.  

Syftet med produkten var, som tidigare nämnts, att skapa ett lättförståeligt material 

som ämnar inspirera pedagoger till hur ett konkret arbete med genus kan se ut, vilket vi menar 

stämmer överens med pedagogernas uppfattning av produkten. Materialet är dock fokuserat 

på just användandet av bilderböcker och hur bilderböcker som verktyg kan användas för att 

arbeta genusmedvetet, och bör därav endast ses som ett komplement till förskolans 

övergripande genusarbete. Innehållet i produkten är förankrad i den forskning vi tagit del av i 

utformandet, men produkten i sig innehåller inget avsnitt berörande olika teorier eller 

vetenskaplig forskning som kan vara av betydelse för att få en bättre och djupare förståelse av 

hur olika genusaspekter kan uttryckas i förskolan. Däremot innehåller det avslutande kapitlet 

tips för vidare läsning om genus samt att vi hänvisar till vår rapport i produktens slutord som 

ytterligare underlag för vidare information. Detta hänvisar även en av pedagogerna till i 

utvärderingen och menar på att vissa begrepp och normer kan vara svårt för en pedagog att 

förstå om hen inte tidigare läst in sig mer på ämnet.  

De teoretiska perspektiven genomsyrar hela produkten. Det normkritiska perspektivet 

synliggörs i bilderboksanalyserna som fokuserar på att belysa olika normer och hur de ges i 

uttryck i både text och bild. Det normkreativa perspektivet ligger som utgångspunkt i 

produktens olika förslag på inspirationsfrågor och aktiviteter med mål att erbjuda barn fler 

möjligheter och alternativ till identitetsskapande.  

Denna rapports syfte är som tidigare nämnts att belysa produktens tillvägagångssätt, 

den process som följts i produktutvecklingen, samt i vilken utsträckning produktens syfte 

uppnåtts, vilket vi anser rapporten synliggör i form av en detaljerad beskrivning över hur 

arbetet har utförts och i det resultat som framkommit av intervjuer med pedagoger. 

 

5.1 Vad har vi lärt oss? 

Det som vi under arbetsprocessen dragit lärdom av är fördjupad kunskap om genus 

och normer, samt hur det i dagens förskola kan se ut och hur arbetet med genus kan komma 

till uttryck. Om kunskapen och förmågan till reflektion finns kan förskolans redan befintliga 

bilderböcker nyttjas i det genusmedvetna arbetet genom analys, reflektion, samtal och 

bearbetning genom diverse efterföljande aktiviteter. Det vi tar med oss är delvis det faktum att 

bilderböcker som förmedlar stereotypa budskap om kön inte nödvändigtvis behöver tas bort, 

utan kan med fördel användas i barngruppen för att belysa och ifrågasätta rådande normer. I 

vidare reflektion behöver således inget material tas bort, utan istället kan pedagoger hitta 

alternativa sätt att arbeta med befintligt material. Som bekant tar vårt arbete avstamp i ett 

normkritiskt och normkreativt perspektiv. Det normkritiska perspektivet har i arbetet med 

bilderboksanalyserna varit användbart och bidragit med en god grund i det fortsatta arbetet 
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med det normkreativa perspektivet. Det normkreativa perspektivet förespråkar ett positivt och 

kreativt förhållningssätt i arbetet med genus och normer. I ett vidare perspektiv har vi fått 

djupare förståelse för att ett genusmedvetet arbete inte nödvändigtvis behöver har ett direkt 

och tydligt fokus på just kön, utan innefattar även olika aspekter av identitetskapande som 

exempelvis möjlighet att inta olika positioner och vidga sin erfarenhetsvärld.  

Det vi även tar med oss från denna arbetsprocess är själva erfarenheten av att skapa en 

produkt. Vi har upplevt det som både krävande och lustfyllt att utforma ett material, från en 

tanke till en färdig produkt. Vi anser att arbetet med att utveckla en produkt har givit oss goda 

kunskaper om aspekter rörande både planering, innehåll, urval och design. Att få till önskad 

design till produkten har varit både spännande och utmanande, då den ursprungliga idén till 

utseendet måste anpassas efter både programvarans funktioner och vår egna digitala 

kompetens.  

 

5.2 Utmaningar och förslag till vidare undersökningar 

Den största utmaningen vi stött på i arbetet med produkten är tillgången till tid i 

relation till vår ambitionsnivå. Under skapandet av produkten har vi konstant haft nya och mer 

utmanande idéer om innehåll, utformning och design av materialet. Vi har spenderat mycket 

tid på att försöka begränsa oss utefter våra önskningar och vår ambition, för att se till att det vi 

vill skapa faktiskt är tidsmässigt genomförbart. Även om produkten i dagsläget känns väl 

utformad har vi fortfarande ambitionen att utveckla den vidare, både innehålls- och 

utseendemässigt. 

En annan utmaning, som tidigare nämnts, var att finna tid till intervjuer med 

pedagogerna. Även då pedagogerna var ivriga att hjälpa oss att bearbeta produkten var det 

svårt att finna tid att träffas för att utföra intervjuerna, dels på grund av att de hade mycket att 

göra i sina verksamheter och dels på grund av vår tidsbegränsning. Efter samråd med 

pedagogerna nåddes en lösning att istället utföra intervjuerna via mail. Denna metod har 

fungerat bättre än förväntat då pedagogerna gav snabba och utförliga svar, även gällandes 

våra ställda följdfrågor. Dock anser vi att ett fysiskt möte hade kunnat bidra till vidare 

diskussioner och funderingar kring produktens utformning och utveckling. Med facit i hand är 

det troligt att det varit lättare att finna tid till att möta pedagogerna om vi i ett tidigare skede 

försökt fastställa och planera in tider för intervjuerna. 

Om mer tid skulle stå till förfogande vore det även av intresse att utföra fler intervjuer 

med förskollärare representerade från både kommunala och privata förskolor för att få en 

inblick i om det förekommer någon skillnad på och uppfattning av genusarbete i barngrupp. 

Även vore det av intresse att intervjua förskollärare verksamma i förskolor med genusinriktad 

profil för att få synpunkter på produkten i fråga. Det vore vidare spännande att få en djupare 

inblick i hur pedagoger förhåller sig till det redan befintliga utbud av material som finns. 

Känner pedagoger till det existerande materialet? Hur kan de få kännedom om nytt material 

som skapas? I dagsläget finns inget beslut om huruvida vår produkt ska spridas till andra 

förskolor, och i sådana fall hur denna spridning ska ske. Det är beslut som får tas i ett senare 

skede. 

 

Avslutningsvis vill vi hänvisa tillbaka till produktens syfte, att skapa ett lätthanterligt 

stödmaterial för att ge pedagoger inspiration i genusarbetet med hjälp av bilderböcker, och 



47 
 

menar att detta uppnåtts över vår förväntan baserat på ovannämnda utvärdering från 

pedagoger samt vår personliga åsikt. Vi ser dock ett värde av fler utvärderingar från ett större 

antal verksamma pedagoger för att få en bredare syn och möjlighet till ytterligare utveckling 

av produkten.  
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Bilaga 1 

 

Underlag för bilderboksanalys 

 

Karaktärer: 

· Vem är huvudpersonen? Hur framställs hen? Vilka egenskaper och förmågor betonas? Vilka 

intressen synliggörs? Hur framställs karaktären i bild? 

· Vem är birollsinnehavare? Hur framställs hen? Vilka egenskaper och förmågor betonas? 

Vilka intressen synliggörs? Hur framställs karaktären i bild? 

· Vilka färger omges karaktärerna av? 

· Vilka relationer presenteras? Hur ser de ut? 

· Vilka positioner speglas; över-/underordning, aktiva/passiva karaktärer? 

· Om familjer presenteras, hur framställs de? 

 

Miljö och artefakter: 

· Var utspelas berättelsen? Hur framställs miljön? 

· Vilka föremål och artefakter illustreras? Är de i för- eller bakgrunden? 

· Tillför miljöskildringar och artefakter något till berättelsen? 

 

Text och bild: 

· Synliggör text och bild samma berättelse? Kompletterar text och bild varandra? (symmetrisk 

bilderbok) 

· Synliggör text och bild olika berättelser? Berättar bilderna mer än texten i sin ensamhet? 

(kompletterande bilderbok) 

 

Helhetsintryck: 

· Vilket helhetsintryck speglar boken? Vad är berättelsens fokus och huvudteman? 

· Vilka normer behandlas? 

· Vilka stereotypa föreställningar kring kön presenteras? 

· Vilka normbrytande föreställningar kring kön presenteras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Bilaga 2  

 

Intervjufrågor 

 

Hur uppfattar ni produktens innehåll? 

 

Finner ni inspiration i produkten? Motivera gärna. 

 

Hur kan produkten användas i verksamheten? 

 

Vad uppfattar ni som bra respektive mindre bra? 

 

Finns det något ni saknar? 

 

Hur uppfattar ni den estetiska designen? 

 

Hur var det att orientera sig i produkten? 

 

Skulle ni använda er av produkten i er verksamhet? Motivera gärna. 

 

(med efterföljande frågor för att fördjupa svar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


