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Hej! 

 
 
Detta material är utarbetat som del av ett examensarbete på förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet 
(med titeln: Genusmedvetet arbete med bilderböcker - Ett inspirationsmaterial för förskollärare baserat på 
ett normkreativt perspektiv). Den teoretiska utgångspunkten i arbetet är ett normkreativt perspektiv. Norm-
kreativitet 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. Då förskolan ska motverka traditionella könsmönster 
och könsroller samt hjälpa barn att utveckla sin identitet och självkänsla anser vi att ett normkreativt arbets-
sätt kan ligga som en stabil grund för hela verksamheten och de som där infinner sig. 
 
Utifrån tidigare erfarenhet från verksamhetsförlagda utbildningar och samtal med studenter och aktiva pe-
dagoger har vi stött på en efterfrågan om tips i arbetet med normer i barngruppen. Vi såg därav en möjlig-
het att fördjupa oss själva i hur ett aktivt arbete med normer kan se ut i en verksamhet, främst fokuserat på 
genusnormer. Resultatet blev detta material, vilket har som syfte att inspirera förskollärare i olika sätt att 
arbeta genusmedvetet i barngruppen, i detta fall med hjälp av bilderböcker. 
 
Innehållet i detta material baseras på genusfokuserade analyser av fyra populära bilderböcker som är ofta 
förekommande i förskolans miljöer. De första fyra kapitlen tar upp dessa fyra böcker, förslag på hur analys 
utifrån ett genusperspektiv av dessa kan se ut, följt av inspiration till efterföljande frågeställningar samt tips 
på övningar och aktivteter att utföra i barngruppen. De två sista kapitlen tar upp generella tips i arbetet med 
genus och bilderböcker, samt tips på genusmedveten barnlitteratur och facklitteratur som vi själva finner 
inspirerande och som vi även använt oss utav i vårt arbete. 
 
De frågeställningar, övningar och aktiviteter som presenteras ämnar att 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. Allt för att tillföra något nytt! Vi vill förtydliga att presenterade förslag 
inte alltid behöver ge uttryck för tydliga genusanspråk, utan handlar som nämnt om att öppna upp för nya 
möjligheter att reflektera, prova och att vara. Då alla barn är unika, har olika behov och förutsättningar samt 
kommer från olika erfarenhetsvärldar, är det väsentligt att se över och anpassa frågor och aktiviteter efter 
just er barngrupp. 
 
Vi hoppas således att detta material kan vara till hjälp, att ni blir inspirerade och finner stor glädje i det 
spännande och givande arbetet som normkreativiteten kan tillföra i vardagen! 
 
Allt gott! 
 
Anna & Sara  
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Förskolans styrdokument 

 
 

Förskolans verksamhet bygger på demokratisk grund som ska komma till uttryck genom ett för-
hållningssätt präglat av individens frihet och integritet, människors lika värde och jämställdhet mellan kö-
nen. 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. 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 att alla barn får lika stort utrymme och inflytande i verksamheten.  
     I Skollagen  framkommer även att utbildningens utformning ska präglas av de grundläggande de-

mokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, där allas lika värde och jämställdhet utgör en del 

av grundvärderingarna. Även i FN:s Barnkonvention framkommer det att barns utbildning ämnar förbere-

da för förståelse, tolerans samt jämlikhet mellan könen.  

 Förslag på inspirationsfrågor och aktiviteter i barngruppen i detta material ämnar att synliggöra 

olika sätt att arbeta efter styrdokumentens strävansmål. Fokus ligger på barns identitetsskapande, förståelse 

för alla människors lika värde och en positiv aspekt av olikheter, samt motverkande av begränsande köns-

normer. 
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Tomtebobarnen av Elsa Beskow (1919) 

 
         
 

 Denna bilderbok skildrar de fyra barnen Kajsa, Truls, Pär och lillebror Tusse som lever tillsammans 
med sin mor och far i en liten stuga i skogen. Läsare får följa familjen genom årets alla årstider där de be-
kantar sig med skogens djur och natur. 
 
 I både bokens 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 brö-
dernas handlingar och istället hjälper modern med mer stereotypt kvinnliga sysslor som att nysta garn och 
mata djurbarnen. 
Fadern i familjen gestaltas som en aktiv karaktär och är den 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 framställs både i text och bild som ”stark och mo-
dig” (s. 8-9). I berättelsen tillskrivs fadern stereotypiskt manliga karaktärsdrag som stark, modig och över-
ordnad de andra i familjen, samt att han i bilderna gestaltas bärandes på diverse verktyg som han aktivt an-
vänder. Till skillnad från fadern beskrivs barnens moder som “blid och rar” och framställs mer passiv. Hon 
befinner sig mest i bakgrunden och gestaltas oftast sittandes med hushållsnära sysslor, samt är den som bar-
nen kommer till då de söker tröst. 
 
 Tomtebobarnen gestaltar och ger uttryck för den stereotypa kärnfamiljen (mamma, pappa, barn) och 
traditionella könsroller. Boken saknar i generell bemärkelse således normbrytande inslag, men kan ändå ut-
göra ett underlag för reflektion om könsstereotypa mönster och familjekonstellationer.  

Bilderboksanalys 
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Inspirationsfrågor 
 
Hur kan en familj se ut? Hur ser er familj ut? 
Måste det finnas en mamma och en pappa? Varför? Varför inte? 
Vad gör mamman i boken? Hur tror ni att mamman trivs med det? 
Vad gör pappan i boken? Hur tror ni att pappan trivs med det? 
Skulle mamman och pappan kunna byta sysslor?  Tror ni att de kan hjälpas åt?  
Vad brukar era föräldrar göra? 
Vem bestämmer i familjen? Hur ser ni det? Vem bestämmer i er familj? 
Vad gör barnen i boken? Vad leker de? Vem leker med vem?  
 
 
 

Tips på aktiviteter i barngrupp 
 
Garnnystanet - Barnen sitter i en ring och ett tema bestäms för övningen, exempelvis barnens namn, intres-
sen, favoritmat etc. Den som börjar tar ett garnnystan, håller i garnets början och svarar enligt temat, ex. Jag 
heter… Garnnystanet rullas till en kompis som svarar enligt samma tema, håller fast en bit av garnet och 
sedan rullar det vidare till ytterligare en kompis. När alla hållit i nystanet en gång görs ett försök att rulla 
tillbaka garnet i motsatt riktning. Garnet rullas således tillbaka till den kompis barnet först fick det av och 
följer så vägen tillbaka till den som började. (Barnen får här träna på att prata inför andra, att dela med sig/
turordning, samt samarbeta för att minnas/lista ut garnets väg tillbaka) 
 
Ormkull - En är jägare och jagar de andra som är ormar. Den som blir tagen ställer sig med breda ben så en 
av kamraterna kan slingra sig som en orm mellan benen för att göra den tagna fri. (Barnen får prova på olika 
positioner, att ha makten i jägarpositionen, att vara beroende av hjälp från kompis samt att hjälpa en behö-
vande vän) 
 
Pyssel - Göra rustningar, måla stenar inspirerade av Tomtebobarnens hattar, samla kottar och göra figurer, 
plocka och torka rönnbär som träs på tråd/ståltråd, skapa blommor/löv/svampar/djur med naturens eget 
material. Ett tips kan vara att pyssla efter årstiderna! (Barnen får prova på att skapa med material och motiv 
de kanske inte prova förut) 
 
Mata djurbarnen - Formera cirklar med hjälp av exempelvis rockringar eller hopprep där sedan olika djur 
placeras. Låt barnen sedan lägga rispåsar eller dylikt i ringarna hos de djur de vill mata. Efteråt kan ni disku-
tera om vilka djur som fått mest/minst mat och varför. (Barnen får utöva empati och eventuellt diskutera 
kring djurens likheter och olikheter) 
 
Perspektivbyte - Prova att läsa berättelsen ur någon av karaktärerna perspektiv. Hur blir berättelsen då? Syn-
liggörs några nya aspekter? Diskutera med barnen! (Barnen får möjlighet att vidga sitt perspektivtagande och 
förmåga till empati) 
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Else-Marie och småpapporrna 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 henne från fritids, och hur hon under hela da-
gen 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 och lever i en fa-
milj med en mamma och sju små pappor. 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 på vad som anses nor-
malt och inte, och baserar sin oro på denna norm, ”Alla barn har en pappa. En stor”. Hon oroar sig över de 
andra barnens reaktioner. När Else-Marie mår dåligt gör hon inget större väsen av sig, utan drar sig snarare 
undan eller sitter tyst och reflekterar för sig själv. Texten fokuserar inga tydliga beskrivningar av Else-Maries 
intressen. I bilderna synliggörs små hintar av stereotypt feminina inslag men det är inget som betonas. Else-
Maries klädsel  synliggörs med relativt könsneutrala plagg och färger. 
Familjekonstellationen i berättelsen är avsevärt normbrytande. Istället för kärnfamiljen synliggörs en familj 
innefattande Else-Marie, en mamma och sju små pappor. Detta synliggör att det finns fler typer av familje-
konstellationer utöver kärnfamiljen. Att papporna är sju till antalet kan vara ett sätt att synliggöra att barn 
kan ha fler än en mamma och en pappa, dels i homosexuella relationer, i barn med surrogatföräldrar, syskon 
med olika föräldrar eller barn med skilda föräldrar och nya partners. Att papporna framställs som korta, 
ungefär i knähöjd, kan vara ett sätt att synliggöra att människor kan se olika ut. Det kan också möjligtvis ha 
med maktaspekter att göra. Att framställa sju pappor i samma längd som mamman kan visa associationer 
med att männen dominerar familjeförhållandet, men att göra de sju papporna mindre till storlek kan således 
tolkas som en mer jämställd familjesituation. 
Papporna beskrivs som hårt arbetande, stressade och trötta, men också som snälla och barnsliga. De fram-
ställs även som kunniga och erfarna. Mamman beskrivs mindre, hon arbetar men det framgår inte med vad. 
Alla föräldrar visas delaktiga i Else-Maries vardag och relationen dem emellan verkar vara god. En annan 
normbrytande detalj som synliggörs är att Else-Maries fröknar är både av det manliga och det kvinnliga kö-
net. 
 
 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 famil-
jekonstellationer, normer och könsmönster i förskolans barngrupper. 
 
 

Bilderboksanalys 
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Inspirationsfrågor 
 
Hur många mammor och pappor kan någon ha tror ni? 
Hur tror ni att det känns att ha sju pappor? 
Vad skulle ni hitta på om ni hade sju pappor? 
Vad tror ni att Else-Maries mamma jobbar med? 
Hur kan en familj se ut? 
Hur ser era familjer ut? 
Hur kände sig Else-Marie när papporna skulle hämta henne? Varför tror ni hon kände så? 
När ni är oroliga eller rädda, hur känns det då? Hur brukar ni göra? Vem brukar ni prata med det om?  
 
 
 

Tips på aktiviteter i barngrupp 
 
Familjepyssel - Barnen får rita, klippa och klistra sin egen familj eller en fiktiv familj på ett stort färgglatt 
papper. Varje barn får sedan presentera sin familj de skapat. Tänk på att barnen själva bestämmer hur famil-
jen ska se ut och att den inte behöver motsvara verkligheten. (Barnen får möjligheter till vidgad förståelse 
för olika familjekonstellationer, får öva på att prata inför samt lyssna till andra) 
 
Hur många får plats i badkaret - Använd en stor låda, filt, matta eller liknande för att skapa ett avgränsat 
område. Låt sedan barnen tillsammans få samarbeta för att få alla på plats inom området. Utveckla genom 
att förminska området och låta barnen tillsammans reflektera kring och prova hur de kan få så många som 
möjligt inom markeringen. (Barnen får hitta sätt att samarbeta, framföra och lyssna till andras förslag, känna 
gemenskap och närhet) 
 
Sjung sången med rörelser - Sjung pappornas version av Imse Vimse Spindel från bokens sjunde uppslag. 
Hitta tillsammans med barnen på rörelser till sångens olika delar. Sjung och lek! (Barnen får använda sin 
kropp för att uttrycka sig, samt prova på olika positioner, rörelser och hur de känns) 
 
Jämföra böcker - Läs fler böcker om hur olika familjer kan se ut (se litteraturtips på s. 18-19). Jämför och 
diskutera de olika böckerna och deras innehåll. (Barnen får möjlighet att vidga sin förståelse om hur olika 
familjer kan se ut) 
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Örnis bilar av Carl Johan De Geer (text) och Jan Lööf (bild) (1994) 
 
 
 Boken utspelas i pojken Örnis drömvärld, där han blir tillfrågad att hjälpa till på stadens brandstation, 
bilverkstad och lastkaj. Under berättelsens gång får läsaren följa Örni i hans uppdrag att hjälpa stadens med-
borgare med den ena uppgiften efter den andra. 
 
 Örni som huvudperson beskrivs som fordonsintresserad, handlingskraftig, modig och oberoende. Han 
tvekar inte för att ta tag i uppdragen och tar snabbt kontroll. Han agerar kunnig och erfaren och tar gärna 
över ledarrollen. Han låter sig inte trampas på av arga personer, och visar på ett tydligt motstånd när arbets-
bördan blir för stor. Örni beskrivs således som en orädd, handlingskraftig och självständig individ, som visar 
på en heroism och självsäkerhet i sina handlingar. Då berättelsen utspelas i Örnis egna drömmar kan det tol-
kas som att dessa förmågor och egenskaper värdesätts högt hos honom själv. Beskrivningarna överensstäm-
mer med stereotypa föreställningar kring hur pojkar bör vara och agera i sina liv. Även Örnis rum framställs 
stereotypis pojkaktigt, med blå färgsättning, bollar under sängen, stora realistiskt utformade djur och många 
stora fordon. 
Berättelsens illustrationer visar på en tydlig manlig dominans och förstärkning av stereotypa könsmönster. 
Exempelvis visas totalt 25 brandmän där samtliga visuellt är av det manliga könet. Även bilmekanikern och 
samtliga arbetare på lastkajen är män. På framsidan syns Örni och 8 män. Genom hela boken syns, förutom 
Örni, sammanlagt 84 män, i relation till 10 kvinnor. Männen synliggörs i varierade former, fysiskt passiva 
och aktiva, många verkar vara ensamma och några med sällskap, de allra flesta verkar även bära huvudbonad. 
Av kvinnorna syns tre i sällskap av barn eller barnvagn, åtminstone två har sällskap av en man. En kvinna är 
ute och går med sin hund, och verkar ha fångat uppmärksamheten av två män i en bil. Endast tre kvinnor är 
själva, två har fått problem med bilen och en jobbar i den brinnande kiosken, och alla tre behöver således 
Örnis hjälp. Detta sätt att framställa kvinnor och män stämmer väl överens med stereotypa och normativa 
könsroller och könsmönster. Uppseendeväckande nog illustreras även två affischer föreställande nakna kvin-
nor. Den ena från sidan och den andra framifrån, men med kvinnans halva ansikte bortskuret och könsorga-
net dolt av en borrmaskin. Detta speglar dels en stereotyp föreställning kring hur mansdominerade arbets-
platser kan se ut men synliggör också en sexistisk syn på det kvinnliga könet. 
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. Örni omgivs av den blå färgen, hans kläder, rum och bärgningsbi-
len är allt framställt i blått. Den röda färgen står oftast ut på de sidor den förekommer. Den röda nyansen 
på telefonen, brandbilarna, bilmekanikerns borrmaskin och den manliga bilistens bil ger starka kontraster 
till bildernas i övriga dova färgsättning.Röd som utstående färg kan representera fart, äventyr, dramatik och 
aktivitet och kan således också vara ett sätt att förtydliga den normativa föreställningen om vilda och även-
tyrliga pojkar. 
 
 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 tyd-
liggörs. Örnis bilar kan således tolkas vara en bilderbok av könsstereotyp karaktär utan normbrytande inslag. 
Boken kan fungera som underlag för reflektion och diskussion kring normer, stereotypa föreställningar och 
nya möjligheter.  

Bilderboksanalys 
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Inspirationsfrågor 
 
Vad är viktigt för en brandman? 
Vem kan vara brandman? 
Gillar ni bilar och fordon? Vilka är favoriterna? 
Örni är modig, brukar ni känna er modiga? Vad har ni gjort då? 
Vad är ni rädda för? Vad och hur gör ni då? 
Vilka kan ni se på framsidan? Var tror ni flickorna är? 
Vid läsning av den äldre upplagan: På bilverkstaden hänger det bilder på nakna kroppar på väggen. Vilka är 
det på bilden tror ni? Vem har hängt upp bilderna tror ni? 
 
 
 

Tips på aktiviteter i barngrupp 
 
Telefonuppdrag - Pedagogen förbereder små uppdrag och låtsas sedan ringa till barnen för att be om hjälp. 
Barnen kan med fördel utföra uppdragen i par om två, eller grupper om fler. Uppdragen kan exempelvis 
vara att hämta speciella föremål, hitta något dolt, bygga något eller förflytta något. Även barnen kan hitta på 
uppdrag och ringa varandra. Finns möjlighet kan samtalet ske med hjälp av digitala verktyg, exempelvis via 
skype/facetime. (Barnen får öva på att samarbeta, ta och ge instruktioner) 
 
Elden är lös - Alla barn leker att de är brinnande eldar utom en som utses till brandmästare. Brandmästaren 
ska försöka släcka eldarna genom att röra vid dem. Elden som släcks sätter sig ner och inväntar nästa om-
gång. Låt de som vill vara brandmästare få prova. (Barnen får prova på att ha en ledande roll och ha ansvaret 
att släcka elden, samt öva på att tålmodigt ge andra utrymme) 
 
Bygga fordon - Låt barnen konstruera egna fordon med hjälp av olika material, exempelvis papp, kartong, 
plastkorkar, gem etc. Barnen kan sedan få presentera deras verk, vad det är, hur det fungerar, vad det är gjort 
av etc. (Barnen får prova på att skapa med material och motiv de kanske inte prova förut, samt öva på att få 
och ge uppmärksamhet)  
 
Besök en brandstation - Om möjlighet finns, ta kontakt med den lokala brandstationen och boka in ett be-
sök och låt brandmännen berätta om sitt yrke. Följ upp besöket med diskussion om upplevelsen och låt bar-
nen bearbeta erfarenheten genom exempelvis bild och rörelse. (Barnen kan få möjlighet att lära sig mer om 
ett yrke, vilka som kan arbete där och vad som är viktigt för yrket) 
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Mamma Mu bygger koja av Jujja Wieslander, Tomas Wieslander (text) & Sven 
Nordqvist (bild) (1995) 

 
 
 Denna bilderbok handlar om kon Mamma Mu som en dag står i kohagen och får syn på några barn 
som bygger en koja i ett träd och bestämmer sig för att själv bygga en koja. Då Mamma Mus vän Kråkan får 
höra detta börjar han genast ifrågasätta hennes beslut och försöker att få henne att tänka om. ”Kor. Bygger. 
Inte. Kojor” upprepar Kråkan, men Mamma Mu låter sig inte sänkas och sätter genast igång med bygget. 
 
 Huvudpersonen Mamma Mu är en självständig, driven och envis ko som med självförtroende och god 
vilja antar utmaningar som kan tyckas svåra för en ko. Mamma Mu gestaltas som modig och handelskraftig 
i de utmaningar hon ställs inför och hennes karaktär sett utifrån ett genusperspektiv kan ge uttryck för 
könsstereotypiskt manliga attribut. 
Birollsinnehavaren Kråkan gestaltas som en självcentrerad och domderande karaktär som ständigt ifrågasät-
ter Mamma Mus ord och handlingar, men som i slutändan får svälja sina yttranden då han inser att det han 
sagt inte alls behöver stämma överrens med verkligheten. Med utgångspunkt i ett genusperspektiv gestaltas 
Kråkan utifrån stereotypiskt manliga karaktärsdrag då han uttrycker dominans och överordnad. Både Mam-
ma Mu och Kråkan framställs som mer eller mindre aktiva i berättelsen beroende på var i berättelsen läsaren 
befinner sig. I avsnittet då Mamma Mu aktivt bygger sin koja flyger även Kråkan aktivt omkring och försö-
ker hejda henne, men då Kråkan bygger sin, sitter Mamma Mu fascinerat där bredvid och intar en passiv 
roll. 
 
 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.  

Bilderboksanalys 
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Inspirationsfrågor 
 
Kan djur bygga kojor? Varför/varför inte? 
Har ni byggt någon koja? Hur gjorde ni då? 
Mamma Mu byggde en koja. Finns det någonting som ni önskar att ni kunde göra? 
Hur tycker ni att Kråkan betedde sig mot Mamma Mu? Hur skulle han gjort istället tycker ni? 
Kommer ni ihåg vilka verktyg Mamma Mu och Kråkan använde då de byggde sina kojor? 
Vad skulle ni göra i er koja? 
 

 
 

Tips på aktiviteter i barngrupp 
 
Rita/bygga en koja - Låt barnen konstruera egna små kojor med hjälp av olika material, exempelvis papp 
och kartong. (Barnen får prova på att skapa med material och motiv de kanske inte prova förut) 
 
Hur många får plats i kojan? - Låt barnen bygga en koja och låt dem sedan utforska hur många som får 
plats i den. (Barnen får öva på att samarbeta samt uttrycka egna och lyssna till andras idéer) 
 
Spika - Förbered en bräda med spik som barnen sedan får hamra i. Utforska verktyget med barnen och re-
flektera över upplevelsen. (Barnen får möjlighet att prova verktyg de kanske inte provat förut) 
 
Verktygs-röris - Rör på kroppen genom att imitera olika verktyg och byggmaterial, exempelvis en hammare, 
en såg, en böjd spik etc. Låt barnen komma med förslag, se till att alla som vill får hitta på verktyg och rö-
relser. Musik kan med fördel användas i bakgrunden. (Barnen får använda sin kropp för att uttrycka sig, 
samt prova på olika positioner, rörelser och hur de känns)  



14  

 

 
Generella tips 

 
I detta kapitel presenteras mer övergripande tips på vad som kan vara bra att tänka på vid analys av bilder-
böcker, underlag för litteratursamtal, förslag på aktiviteter att utföra i barngrupp, samt en checklista som 
kan användas vid inventering av bilderböcker på er förskola.  
    
 

Bilderboksanalys 
 

Bilderboksanalyser kan utföras på olika sätt. Nedan följer ett förslag på vilka frågor och aspekter som kan 
tas upp vid analyser ur ett genusperspektiv. Ett bra tips kan vara att analysera tillsammans i arbetslaget för 
att synliggöra olika tolkningar av de olika frågeställningarna. Följande frågor kan användas vid analyser för 
bilderböcker oavsett åldersinriktning.  
 
Karaktärer: 

 Vem är huvudpersonen? Hur framställs hen? Vilka egenskaper och förmågor betonas? Vilka intres-
sen synliggörs? Hur framställs karaktären i bild? 

 Vem är birollsinnehavare? Hur framställs hen? Vilka egenskaper och förmågor betonas? Vilka in-
tressen 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 bilder-
bok) 

 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? 
 
 

Diskutera gärna i arbetslaget om olika normer och föreställningar om kön för att vidga för-
ståelsen och synliggöra olika uppfattningar om dessa i er verksamhet. För att fördjupa era 
kunskaper om olika aspekter av genus se litteraturlistan på s. 22.  
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Reflektionsunderlag vid boksamtal 
 

Inför boksamtal med barnen kan det vara bra att ha några saker i åtanke. Nedan följer några tips som kan 
användas för att ge barnen bra förutsättningar och möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter i barn-
gruppen. Tänk på att vissa frågor och ämnen kan vara känsliga för en del barn. Känn din barngrupp väl och 
var lyhörd. 
 
 

 Se till att avvara gott med tid 

 Sitt gärna i mindre grupper för att underlätta ett gott samtal 

 Återkoppla gärna till berättelsen genom hela samtalet 

 Formulera frågor som kan vara relevant utifrån barnens egna erfarenheter och känslor 

 Formulera öppna frågor. Slutna frågor kan med fördel följas upp av motiveringsfrågor 

 Uppmuntra barnen att utveckla sina svar genom exempelvis följdfrågor 

 Våga ta upp existentiella och filosofiska frågor med barnen för att beröra eventuella tankar och 
känslor barnen har om sin omvärld 

 Respektera barnens tankar och funderingar. Avfärda inget som sägs eller tas upp 

 Alla som vill ska komma till tals, uppmuntra gärna men tvinga ingen att prata 

 Lyssna till barnen även under högläsningstillfället för att fånga upp och snabbt diskutera eventuella 
frågor eller funderinga 

 Återkoppla gärna till samtalet vid senare tillfällen och följ upp med exempelvis aktiviteter med rör-
ser eller skapande för att lära barnen att uttrycka sig på andra sätt än verbalt 

 Läs gärna boken flera gånger vid olika tillfällen. Kanske dyker det upp nya tankar och funderingar? 
 

 
 

Är det för språkligt utmanande att diskutera bilderböcker i barngruppen kan ni istället prova 
att tillsammans titta på bilderna och genom förenklat språk och kroppsspråk synliggöra rele-
vanta ord och begrepp.  
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Tips på aktiviteter i barngrupp 

 
I detta avsnitt presenteras förslag på övningar och aktiviteter som ämnar att inspirera pedagoger i arbetet 
med genus i barngruppen. Aktiviteterna kan gärna kopplas till passande bilderbok, men kan självklart även 
genomföras utan litterär koppling. Deltag gärna själv i aktiviteterna för att inspirera barnen till delaktighet 
och engagemang. Observera att vissa förslag innefattar fysisk närhet mellan barnen. En del barn kan känna 
obehag kring detta vilket måste respekteras. Om aktiviteterna uppfattas som för utmanande för er barn-
grupp, prova att förenkla eller ta inspiration och utforma egna aktiviteter som passar er barngrupp.  
 
 

 Barnens högläsning - Låt barnen “läsa” böcker för varandra genom att titta på bilderna och berätta 
vad de tror sker i boken. 
 

 Bildskapande - Låt barnen rita efter högläsningen. Diskutera sedan vad barnen ritat och låt dem för-
klara vad bilden visar.  
 

 Gör egna bilderböcker - Låt barnen göra egna sagor och berättelser. Läs sedan upp dem för var-
andra. 
 

 Dramalekar - Spela upp olika berättelser med barnen. Variera rollerna och lek med normerna! 
 

 Massagesagor - Låt barnen massera varandra utefter massagesagor. På internet finns ett stort utbud, 
gör annars med fördel egna. En variation är även att använda olika material så som fjädrar, tyger, varmt/
kallt etc. Gör barnen medvetna om att det inte ska göra ont! Diskutera sedan om hur det kändes, vad var 
skönast, var kittlades det osv. 
 

 Självporträtt - Låt barnen titta på sitt ansikte i speglar eller på foton. Skapa självporträtt genom att 
rita, måla eller använda olika material. Titta med fördel på andra bilder eller konstverk föreställande oli-
ka ansikten. Reflektera med barnen om hur ansikten egentligen ser ut, jämför gärna verklighet och fik-
tion. 
 

 Gör egna spel - Gör egna spel tillsammans med barnen, exempelvis memory, frågespel, “Mix-Max” 
och associationsspel. Försök att få in både stereotypa och normbrytande inslag, förslagsvis i bilder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid högläsning: Stuva om i berättelserna, själv eller tillsammans med barnen. Byt kön på karaktärer-
na, benämn karaktärerna med barnens namn, byt ut karaktärernas förmågor, egenskaper och intres-
sen. Ha kul! 
 
Vid skapande: Sitt med barnen och skapa något eget. Försök att i ditt skapande visa på olika posi-
tioner och möjligheter. Rita en vild och galen tjej, eller två pappor som är kära. Var kreativ! 
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 Rörelselek - Gör olika rörelselekar där barnen får använda kroppen för att uttrycka sig. Gestalta ex-
empelvis känslor, djur, yrken och föremål. 
 

 Roliga säcken - Be varje barn under dagen att hämta något de gillar och lägga i en säck eller dylikt. 
Samlas sedan och titta på föremålen tillsammans. Undersök och diskutera kring dem. 
 

 Känslor - Skapa kort tillsammans med barnen utifrån olika känslor. Hur känns de olika känslorna? 
Hur ser vi ut när vi känner dem? Vad kan en göra när en känner på ett visst sätt? 
 

 Hej kompis! - Sitt i en ring tillsammans med barnen. Hälsa på kompisen bredvid genom att säga 
“Hej kompis!” eller “Hej… (barnets namn)”. Barnet hejar på nästa barn i ringen och så följs det av tills 
alla ‘hejat’ och blivit ‘hejade på’. Låt gärna barnen ta i hand när de hälsar och hålla kvar händer i var-
andras, när rundan är klar har det bildats en stor sluten cirkel som kan synliggöras genom att alla lyfter 
sina händer mot taket. 
 

 Frågestolen - Sitt i en ring och placera en stol i mitten. Ett barn åt gången får sitta i stolen medan de 
andra barnen ställer frågor. Frågorna kan vara precis vad som helst, exempelvis; har barnet någon katt 
eller vad är barnets favoritgodis? Låt ett nytt barn sitta i mitten efter en minut. Avsluta varje frågestund 
med en applåd och ett ”tack för att vi fick fråga dig!”. Tänk på att det kan vara känsligt för vissa barn 
att sitta i mitten, uppmuntra gärna, men tvinga inte!  
 

 Genusmaskerad - Låt barnen klä ut sig med kläder från utklädningslådan. Låt dem sedan välja tillhö-
rande attribut från ett urval av föremål. Barnen får sedan presentera sig själva, vem de är och vad de gör 
med sitt föremål. Kanske möter ni en städande bagare, ett bowlande bi eller sjungande sjuksköterska. 
Gör det mer spännande genom att låta barnen dra de olika attributen från en säck! 
 

 Kanelbullen - Barnen står i ring och håller varandras händer, som en cirkel av deg. Ett barn utses till 
snurrare och släpper ena kompisens hand. Snurraren försöker snurra ihop degen till en kanelbulle genom 
att sakta snurra mot nästa kompis utan att släppa hens hand, och fortsätter att snurra tills hela degen 
snurrats ihop. När barnen känner att kanelbullen är färdig provar de att rulla ut degen igen till en hel 
cirkel. 
 

 Kalaskull - Barnen blir jagade av pedagogen och den som blir kullad måste stå still tills en kamrat 
kommer och viskar något bra. Efteråt får barnen berätta om vad de fått för viskningar. Tänk på att detta 
kan vara känsligt om något barn är nytt i barngruppen eller inte har så många vänner. Om det känns 
osäkert byt rollerna så att ett barn jagar och pedagogen fritar  
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Checklista böcker 

 
I arbetet med genus och bilderböcker kan det vara bra att göra en helhetsanalys över vilka bilderböcker som 
finns på förskolan och vad de förmedlar. Nedan följer en checklista med några användbara punkter att utgå 
ifrån. Notera gärna hur många böcker ni har av de olika punkterna för att synliggöra eventuella mönster och 
brister i utbudet. 
 
 

 Finns det böcker där flickor respektive pojkar har huvudrollen? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar är aktiva? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar är passiva? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar framställs som beroende av andra? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar framställs som självständiga? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar är modiga och handlingskraftiga? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar är rädda och osäkra? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar visar empati och omsorg? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar visar ledsamhet och sorg? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar visar ilska och frustration? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar visar självsäkerhet? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar visar tvivlan? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar beskrivs med objektifierande ord, ex. fin, söt? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar bär olika typer av kläder? 
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 Finns det böcker där flickor resp. pojkar gestaltas i relation till könsstereotypa färgsättningar 
(exempelvis: pojke-blå, flicka-rosa)? 

 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar gestaltas i relation till neutrala/normbrytande färgsättning-
ar? 

 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar visar på nära relationer till personer av båda kön? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar visar på nära relationer till familjen? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar visar på problematik kring relationer? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar följer stereotypa normer? 
 

 Finns det böcker där flickor resp. pojkar bryter mot stereotypa normer? 
 

 Finns det böcker där kvinnliga resp. manliga vuxna framställs som empatiska och lyhörda? 
 

 Finns det böcker där kvinnliga resp. manliga vuxna framställs som oempatiska och självupptagna? 
 

 Finns det böcker där kvinnliga resp. manliga vuxna arbetar? 
 

 Finns det böcker där kvinnliga resp. manliga vuxna sköter hemmet och uppfostran? 
 

 Finns det böcker med den stereotypa kärnfamiljen? 
 

 Finns det böcker med normbrytande familjekonstellationer? 
 

 Finns det böcker där karaktärernas kön inte framställs som självklart? 
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Litteraturtips 
 

Genusmedvetna barnböcker 
 
 

 Badbomber och simhopp av Marin Salto (text) och Marcus Gunnar Pettersson (bild). Från 3 år. 
Mertsis kompisar hoppar från den höga trampolinen ner i det djupa vattnet. Vågar Mertsi också 
hoppa? 
 

 Det går visst!  av Doleres Costello. 3-6 år.  
   Sienna blir arg då hon inte får vara med och leka brandman. Erik säger att tjejer inte kan vara  

brandman, men Sienna tycker att det är konstigt att någon annan kan bestämma det.  
 

 Else-Marie och småpapporna av Pija Lindenbaum. 3-6 år. 
Else-Maries är orolig över att hennes sju småpappor ska hämta henne från fritids. Hur kommer de 
andra barnen att reagera? 
 

 Jösta och Johan av Annette Skåhlberg (text) och Katarina Dahlquist (bild). 2-6 år. 
Jösta och Johan är två giraffer som över allt annat önskar att adoptera ett barn. 
 

 Kalle med klänning av Annette Skåhlberg (text) och Katarina Dahlquist (bild). 4-8 år. 
        Kalle älskar sin klänning men killarna på skolan är inte så accepterande av klädvalet. 
 

 Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum. 3-6 år. 
       Kenta är väldigt bra på fotboll, men idag vill han hellre leka med barbisar. 
 

 Kivi och Mosterhund av Jesper Lundqvist (text) och Bettina Johansson (bild). 3-6 år. 
Kivi vill ha en hund. Plötsligt finns där en hund, men den är inte riktigt som Kivi föreställt sig. 
 

 Känn med hen av Annette Skåhlberg (text) och Katarina Dahlquist (bild). 1-5 år. 
       Bok om känslor. Hur känns det? Hur låter en? Vi provar tillsammans! 
    

 Lill-Zlatan och morbror Raring av Pija Lindenbaum. 3-6 år. 
            Lill-Zlatan blir svartsjuk när morbror Raring fått en ny vän. 
 

 Liten skär och många små brokiga av Carin Wirsén (text) och Stina Wirsén (bild). 0-3 år. 
       Räkna och titta på färger tillsammans med liten skär och de tokiga brokiga. 
 

 Mamma Mu bygger koja av Jujja Wieslander & Tomas Wieslander (text) & Sven Nordqvist (bild).      
   3-6 år 

Den modiga och företagssamma kon Mamma Mu bestämmer sig för att bygga en koja. 
 

 
    

OLIKA Förlag, Vombat Förlag och Sagolikt Förlag är alla inriktade på normkreativ barnlitteratur 
och har även en del specialpaket och handledningsmaterial för att arbeta normkreativt i barngruppen. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jesper%20Lundqvist
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 Min familj  av Anna-Clara Tidholm. 3-6 år. 
            Hur kan en familj se ut? Här presenteras många olika familjer utifrån barnens perspektiv. 
 

 Monsterbråk av Kalle Güttler, Rakel Helsmdal och Áslaug Jónsdóttir. 2-5 år. 
            Monstren bråkar och kallar varandra dumma saker, men mår inte så bra efteråt. 
 

 Prinsessan Kristalla av Annette Skåhlberg (text) och Katarina Dahlquist (bild). 5-9 år. 
Prinsessan Kristalla förväntas gifta sig med en prins. Istället faller hon för Vilda, en svärdsmidare 
utan kungligt blod. 
 

 Så gör prinsessor av Per Gustavsson. 3-6 år. 
            Berättelsen visar vad prinsessor gör, exempelvis äter gott i sängen och spelar hockey. 

 

 UppfinnarJohanna och skrämselmaskinen av Ann-Christine Magnusson. 3-6 år. 
            Johanna blir arg på taskmörtarna och bygger en skrämselmaskin för att visa dem! 
 

 Vad har du i din väska av Eddie Summanen (text) och C. Kåberg (bild). 2-5 år. 
Bingo, Usama och Kajsa har väskor med olika innehåll, men vad finns egentligen däri? 
 

 

 Vad vill du bli när du blir stor? av Pamela von Sabljar (text) och Jeanette Bornmarker (bild). 3-6      
    år. 

            Boken agerar underlag för diskussioner kring yrken, intressen och möjligheter. 
 

 Varför gråter pappan av Kristina Murray Brodin (text) och Bettina Johansson (bild). Från 2 år. 
            På bänken sitter en pappa och gråter. Hamsa och Alvdis undrar varför. 
 

 Var är pappas skor? av Kristina Murray Brodin (text) och Bettina Johansson (bild). 1-3 år. 
            Pappan har många olika skor för olika tillfällen, men var är pappas jobbskor? 
 

 Värsta prutten, Lolly! av Åsa Karsin (text) och Frida Arvidsson (bild). 3-6 år. 
            Lolly älskar att prutta med armhålan men ska på fin fest med mamma. Kan hon hålla sig från att      
    prutta?  
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Facklitteratur 

 
Inspirerande litteratur med kunskap, forskning och metoder kring genusmedvetet arbete i förskolan. 

 

 ”Anna bråkar!” - att göra jämställdhet i förskolan. Christian Eidevald (2011).   
 

 Barn i regnbågsfamiljer av Karolina Schubert, Johanna Hermann Lundberg & Anneli Nygårds 
(2011). 
 

 Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete. 
Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan (2006).  
 

 Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 - Om genusfällor och genuskrux i vardagen av Kristina 
Henkel & Marie Tomičić (2009). 

 

 Hur gör prinsessor? - Genusarbete och normkritiskt tänkande i förskolan av Magdalena Hulth, 
Hedda Schönbäck & Per Gustavsson (2014). 

 

 Modiga prinsessor & ömsinta killar - genusmedveten pedagogik i praktiken av Britta Olofsson 
(2007). 

 

 Modig och stark - eller ligga lågt - Skönlitteratur och genus i skola och förskola av Lena Kåreland 
(red.) (2005). 

 

 Normkreativitet i förskolan - Om normkritik och vägar till likabehandling av Karin Salmson & 
Johanna Ivarsson (2015). 

 

 På genusäventyr: Metodbok för drama och genus i förskolan av Eva Helén & Magdalena T Gran-
holm (2007). 
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Vill ni läsa om utvecklingsprocessen av detta material?: sök på rapportens titel på in-
ternet (se  förordet).  


