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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att normkritiskt granska litteraturläsning i förskolan, samt det 

litterära materialet, ur ett genusperspektiv. Studien belyser, med hjälp av ett poststrukturellt 

perspektiv, vilka möjligheter till normkritik och normkreativitet som förekommer i 

högläsningsaktiviteter på förskolan, genom att analysera diskursen i såväl litteratur som 

pedagogens bemötande och förhållningssätt. Studiens metod är kvalitativ och utgörs av 

observationer med fältanteckningar samt videoobservationer. Studiens data kommer från två 

olika förskolor i samma kommun. Resultatet visar att det finns material för såväl normkritiska 

som normkreativa diskussioner i förskolornas litterära utbud men att denna litteratur kräver en 

diskussion för att fungera normbrytande. Därtill synliggör resultatet att normkritiska och 

normkreativa diskussioner relaterat till genus och kön, normbrytande reflektioner eller andra 

reflektioner är ett ovanligt inslag förskolornas lässtunder. Resultatet påvisar därtill subtila, men 

ändå synliga, skillnader mellan hur pedagoger bemöter flickor och pojkar vilket tolkat ur ett 

poststrukturellt teoretiskt perspektiv positionerar barnen och styr vilka identiteter som kan 

konstrueras och vilket subjektsskapande som kan ske. Förhoppningen är att studien kan bidra 

med ytterligare kunskap till det viktiga men outforskade området normkritik vid 

litteraturläsning ur ett genusperspektiv.   

Nyckelord: Genus, Kön, Litteraturläsning, Normkritik, Normkreativitet 
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1. Inledning 

Den svenska förskolan har i takt med samhällets förändring de senaste åren, bedrivit ett 

omfattande förändringsarbete med syftet att göra verksamheten mer jämställd och normkritisk 

(Bodén, 2011). Detta förtydligas i samband med att läroplanen för förskolan tydliggör vad som 

ska fokuseras på i arbetet med barn och att vi som pedagoger ska låta alla barn “utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket, 2016, s. 

5). Skolverket framhåller att vuxnas förhållningssätt har betydelse för hur barn upplever och 

respekterar rättigheter och skyldigheter samt hur de agerar i en demokratisk kontext (2016).  

 

Vidare fastslår läroplanen att det är genom konkreta upplevelser som barn främst tillägnar sig 

etiska värden och normer (Skolverket, 2016). Mötet med litteratur och berättelser är en sådan 

konkret upplevelse och en stor del av förskolans vardag. Hulth och Schönbäck (2011) menar 

att barnlitteratur ofta beskrivs helt okritiskt, som något “gott” i sig självt; bara pedagogerna ger 

barnen tillgång till litteratur så har de lyckats med sitt uppdrag. Författarna hävdar dock att 

vilken litteratur man väljer samt hur man presenterar den har stor betydelse för barns erfarande 

av genus och normkritik.  

 

Studier av barnlitteratur bidrar till att förtydliga bilden av våra samhällsnormer - med hjälp av 

forskningen kan vi urskilja hur vi fortfarande i vår tid ser mannen som en norm, och det är ett 

normativt genussystem som reproduceras (Odenbring, 2014). Genom att litteraturen visar 

försök till att skapa gränsöverskridande, normbrytande kvinnliga karaktärer och låter könsroller 

“byta plats” på ett humoristiskt sätt tydliggörs könsnormernas existens. Det leder till att 

litteraturen fastnar i ett reproducerande av rådande samhällsnormer genom porträtteringen av 

traditionella könsnormer som “det normala”, medan de nya kvinnliga förebilderna och andra 

humoristiska rollbyten som porträtteras framstår som “de konstiga”, “de annorlunda” (ibid.).  

 

Enligt publikationer från Vetenskapsrådet (2015) behövs mer forskning på likabehandling i 

förskolan, eftersom det idag inte finns någon samlad kunskap rörande förskolans likvärdighet. 

Även Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2017) påtalar att forskning brister på områden 

som fokuserar jämställdhet och diskurs. Vi vill med hjälp av detta examensarbete bidra med 

kunskap inom dessa viktiga kunskapsområden. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Studiens huvudfokus är genus och normkritik. Studiens syfte är att normkritiskt granska 

litteraturläsning i förskolan samt det litterära materialet utifrån ett genusperspektiv. Vi vill 

undersöka hur föreställningar om könsnormer och genus reflekteras genom förskolans arbete 

med litteratur.  

 

Frågeställningar:  

● Hur reflekterar det litterära materialet föreställningar om kön och genus?  

● Hur arbetar pedagogerna med normkritik utifrån ett genusperspektiv, vid 

litteraturläsning? 

 

3. Definitioner & avgränsningar 

I detta avsnitt definieras studiens centrala begrepp för att förtydliga vad som åsyftas med 

begreppen nyttjade i studiens sammanhang.  

 

Pedagog. När begreppet pedagog förekommer åsyftas förskolepersonal med en pedagogisk 

funktion, det vill säga både förskollärare och barnskötare.  

 

Kön. Begreppet kön nyttjat i detta sammanhang syftar till det biologiska könet, det vill säga 

relaterat till hormonnivåer, könskromosomer samt yttre och inre könsorgan. 

 

Genus. Begreppet genus syftar till de könsnormer som är socialt konstruerade utefter 

förväntningar på och förgivettaganden av skillnader mellan de olika könen man och kvinna.  

 

Normer och normkritik. Med normer menas här underförstådda regler, värderingar och 

förväntningar på ett socialt beteende i en gemenskap; i stora samhällen, i mindre kulturer eller 

sub-kulturer. Normer utgör ett handlingsmönster som beskriver hur någon brukar och förväntas 

bete sig i den kontexten, utifrån sin position. Normkritik syftar då till att beskriva ett kritiskt 

förhållningssätt till de normer som vårt samhälle domineras av. Istället för att ifrågasätta det 

som är utanför normen, ifrågasätter man normen i sig och varför den ska styra vad som anses 

vara normalt (Dolk, 2011).  

 

Normativ och normkreativ. Med normativ åsyftas här något som är enligt den rådande normen. 

Normkreativ som begrepp beskriver något som skiljer sig från den rådande normen; ett 

beteende eller en artefakt som genom sin icke-normativitet skapar nya normer för hur något 

förväntas vara (https://www.olika.nu/normkreativitet_hur_funkar_det/).  

 

Heteronormativ. Heteronormativ syftar till normen om att människan ska leva i heterosexuella 

relationer. Begreppet heteronormativ/heteronormativitet bör inte förväxlas med användningen 

av begreppet heterogen, som i socialvetenskapliga sammanhang såsom detta åsyftar en varierad 

sammansättning av komponenter i en grupp; en grupp människor där variationen är stor mellan 

individer eller undergrupper (https://www.genus.se/ord/heteronormativitet/). 

https://www.olika.nu/normkreativitet_hur_funkar_det/
https://www.genus.se/ord/heteronormativitet/
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Genuspedagogik. Genuspedagogik som begrepp beskriver här ett medvetet pedagogiskt 

förhållningssätt som motverkar traditionella könsnormer och reproducering av normer och 

värden som inte innebär att flickor och pojkar ges lika förutsättningar för lust, lärande och 

meningsskapande i förskolan (Dolk, 2011).  

 

Köna/Könas. När begreppet köna används menas att ge något ett kön genom att benämna könet. 

Könas syftar i sin tur när något ges ett kön genom att det benämns. 

 

Det litterära materialet. Med det litterära materialet åsyftas de böcker som finns på förskolan 

som är ämnade för barnen. Begreppen böcker, barnböcker, barnlitteratur samt litteratur nyttjas 

också och ska ses som synonymer till det litterära materialet.   

 

Litteraturläsning. Med litteraturläsning menas de aktiviteter i förskolan där pedagogen läser 

med/för barnen. För att beskriva detta används även begreppen högläsningsaktiviteter, lässtund 

samt högläsning och dessa ska ses som synonymer till litteraturläsning.  
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4. Bakgrund 
Under denna rubrik kommer vi redogöra för vad styrdokument, läroplan samt lagar och 

förordningar beskriver utifrån normkritik i det pedagogiska arbetet i förskolan. Tidigare 

forskning på genus samt omgivningens förhållningssätt bearbetas följande, efter det bearbetas 

forskning på pedagogens förhållningssätt till barns kön och genus samt på barnlitteratur och 

litteraturläsning i förskolan. Därefter följer stycken som behandlar barnlitteraturens historia, 

betydelsen av barnlitteratur och avslutningsvis barnlitteratur ur ett genusperspektiv. 

 

4.1 Förankring i lagar och styrdokument 

Förskolans verksamhet omfattas av skollagen som anger att alla barn i det svenska 

skolväsendet, enligt lag, har rätt till lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen 

och att utbildningen ska vara kompenserande (Skolverket, 2012). Med kompenserande syftar 

man på att möta barns olika villkor så att alla får lika förutsättningar att utvecklas. 

Vetenskapsrådet (2015) betonar att likvärdighetsbegreppet inte ska förstås som att alla 

förskoleverksamheter ska vara likadana.  

 

Likabehandling ska vara ett aktivt arbete i förskolan, tänkt att motverka diskriminering och 

kränkande behandling (Skolverket, 2012). Skulle diskriminering ske är det ett brott enligt 

svensk lag - diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Diskrimineringslagen syftar till att 

motverka diskriminering samt främja allas lika rättigheter och möjligheter “oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (Diskrimineringslagen, 

2015, 1 kap, 1 §).  

 

Det finns ingen tydlig punkt i den aktuella läroplanen för förskolan som beskriver 

barnlitteraturens roll i förskolan (Skolverket, 2016). Det är upp till förskolläraren att tolka 

strävansmålen och styrdokumenten i hur de ska tänka kring val av litterärt material (Simonsson, 

2006). Litteraturen som används i den pedagogiska verksamheten väljs av förskolläraren, 

utefter förskollärarens professionella tolkning av uppdraget.  

 

För att beskriva det litterära materialet i förskolan behöver vi även beskriva den pedagogiska 

utveckling som skett i den svenska förskolan de senaste decennierna, eftersom denna 

förändring av styrdokumenten har haft stor betydelse (Simonsson, 2006). I och med att 

Skollagen (år 1998) angav förskolan inom området utbildning, flyttades ansvaret för förskolan 

över från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet och Skolverket. När förskolan nu 

räknades som en skolform behövdes också en läroplan, vilket därmed ledde till att Lpfö98 

(Läroplan för förskolan) publicerades (ibid.).  

 

Simonsson (2006) har beskrivit hur förskolans arbete med barnlitteratur såg ut innan 

Skolverket (Lpfö98) tog över ansvaret för förskoleverksamheten. Barnstugeutredningen på 

1970-talet innebar en uppstramning av den pedagogiska verksamhetens innehåll och form 

(Simonsson, 2006). Under denna period hade läroplanen tydliga riktlinjer för hur det litterära 

området skulle beröras, det framhävdes vara av stor vikt att barnen kom “i kontakt med 
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kvalitetsböcker av skilda genrer” (Simonsson, 2006, s. 15). Lässituationerna beskrevs som en 

intim stund därför och ett värdefullt möte mellan den som berättar och den som lyssnar. 

Barnstugeutredningens styrning resulterade i en tydlig idé om hur det litterära materialet i 

förskolan skulle bearbetas; men när tider ändras så ändras även människans tankar, utifrån 

samhällets förväntningar (ibid.). 

 

Under 1980-talet effektiviserades det pedagogiska arbetet i förskolan, vilket ledde till att 

Socialstyrelsens ”Pedagogiska programmet” 1987 publicerade nya mål och riktlinjer för 

förskolan (Simonsson, 2006). Under denna epok angav styrdokumenten fortfarande hur 

pedagogerna, rent praktiskt, skulle arbeta med förskolans litteratur - till skillnad från dagens 

läroplan för förskolan som inte innehåller en enda tydlig formulering om hur förskolans arbete 

med litteratur ska praktiseras (ibid.). Vi kan se en tydlig beskrivning av att det pedagogiska 

arbetet ska genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt, dock ingen större beskrivning av 

hur de ska motverka stereotypiska och traditionella könsmönster (Lynch, 2016).  

 

Förskolans värdegrundsuppdrag beskrivs i läroplanen för förskolan, där det framhävs att 

verksamheten ska genomsyras av demokratiska värderingar och även förankra samt förmedla 

“respekt för de mänskliga rättigheterna" (Skolverket, 2016, s. 4). Läroplanen påtalar även att 

förskolan ska bedriva ett aktivt arbete mot diskriminering och för likabehandling. Varken kön, 

trosuppfattning, sexuella läggning, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning ska innebära 

att någon blir diskriminerad eller illa behandlad i förskolan. Att barnen ges möjlighet att 

utveckla empati, förmåga att känna och visa omtanke för andra människor samt förståelse för 

allas lika värde uttrycks som en essentiell del av förskolans uppdrag (ibid.). Läroplanen fastslår 

att varje barn ska ges utrymme att bilda sina egna uppfattningar, rätten att ha och uttrycka sin 

egen åsikt och tillåtas välja utifrån sina egna förutsättningar. Styrdokumentet anger att 

"Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa” (Skolverket, 

2016, s. 5). 

 

En möjlig läsning av styrdokumenten blir därav att förskolläraren själv får uttolka hur det 

pedagogiska uppdraget ska utföras: gällande lärandesituationens utformning, gällande det 

litterära materialet i förskolan samt gällande det pedagogiska förhållningssättet som förmedlare 

av ett normkritiskt synsätt. Förskollärarens frihet i tolkningen av utförandet kan bli 

problematisk; när oerfarna nyexaminerade lärare förväntas att ha förmågan att kunna observera 

och analysera sina metoder ur ett normkritiskt perspektiv utan några verktyg från förskolans 

läroplan (Lynch, 2016). Förskollärare förväntas vara normkritiska och besitta ett normkritiskt 

förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten; något som framhävs i läroplanen. 

Trots betoningen på jämställdhet och normkritiskt förhållningssätt i styrdokumenten så brister 

fortfarande den svenska förskolan inom dessa områden (ibid.). 

 

4.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att omgivningens förhållningssätt bidrar till att forma och befästa 

rådande könsordning och genusnormer (Eidevald, 2011a). Detta brukar inom det 

postmodernistiska perspektivet benämnas som “positionering” - olika miljöer, situationer och 
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mänskliga relationer positionerar människan; styr människans förutsättningar (Nordin-

Hultman, 2004). Specifika miljöer eller situationer positionerar människan i förhållande till de 

normer och villkor som situationen tillstår (ibid.).  

 

Tidigare forskning av genus i barnlitteratur har påvisat att ett normativt genussystem 

återberättas genom barnlitteraturen, mannen är en norm (Kåreland, 2013). Huvudpersonerna i 

barnböcker är i huvudsak män. Det i sin tur leder till att barnlitteraturen framhäver manligt kön 

som idealet, och det som män visas göra i böckerna blir som en grund för barnens lärande om 

jämställt samhälle (ibid.). Barn konstruerar sin subjektivitet relaterat till de normer som råder i 

miljön, vilket har både positiva och negativa konsekvenser (Hulth & Schönbäck, 2011). Vilka 

normer som reproduceras i en specifik miljö, situation eller mänsklig relation har betydelse för 

vad människor, i den kontexten, kan bli och vara. Normer som reproduceras i förskolan har 

därav betydelse för vilka människor barnen tillåts att vara där, vilka identiteter som får skapas 

(Nordin-Hultman, 2004).  

 

“Det livslånga lärandet måste ses med ett genusperspektiv i förskolans arbete, så att förlegade 

könsroller och könsmönster på sikt kan brytas” (SOU 2004:115). Föregående konstaterande 

ledde till att regeringen år 2003 tillsatte Delegationen för jämställdhet i förskolan som en av 

grundpelarna i Sveriges jämställdhetsarbete (Lenz-Taguchi & Eidevald, 2011). Det 

jämställdhetspolitiska arbetsområdet är i Sverige relativt gammalt; snart fyllda 60 år. På senare 

år har jämställdhetsarbetet prioriterats och varit föremål för stora statliga satsningar; 47 

miljoner kronor under åren 2006 och 2010 (SOU 2004:115). Läroplanen är därför tydlig med 

att förskolan ska motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2016), ett budskap som 

genomsyrar såväl styrdokument som stödmaterial som exempelvis Allmänna Råd (Skolverket, 

2012). Trots denna medvetenhet om jämställdhetsuppdraget visar både internationell och 

nationell forskning att förskolans arbete snarare förstärker än förebygger att traditionella 

könsmönster reproduceras som en norm (Eidevald, 2011b). En ständig osynlig styrning reglerar 

barnen genom de vuxnas handlande (ibid.). Genom studier konstaterar Haavind (1992) att de 

vuxna ofta svarar att de upplever att de bemöter flickors och pojkars beteende utan skillnad, 

men att de ändå har ett bemötande som gör skillnad utefter genus. De tycks omedvetna om att 

de begår handlingar och bemötanden som förstärker de stereotypa könsnormerna (ibid.). Denna 

omedvetenhet för med sig en risk att “det ojämställda” uppfattas som “det normala” (Eidevald, 

2011a). 

 

Tidigare forskning som lyfter både litteraturens norm-reproducerande funktion och betydelsen 

av pedagogernas förhållningssätt till genus och normkritik i samverkan med det litterära 

materialet hittas i “Modig och stark - eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och 

förskola” av Kåreland (2005). I sökandet efter ytterligare forskning på både litterärt material 

och pedagogernas förhållningssätt framkom det att det saknas studier som tar både litterärt 

material och bemötande i beräkning; vanligast är studier som fokuserar antingen bemötande 

eller litteratur. Att granska tidigare forskning leder snabbt till samma slutsats som Dahlerup 

(2010) drar i sin forskningsöversikt; det finns för lite tidigare forskning inom många områden 

som rör jämställdhet.  
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4.3 Pedagogens bemötande och förhållningssätt  
Omgivningens föreställningar om flickor och pojkar har betydelse för hur olika beteenden 

definieras och bemöts samt för vad som anses vara “normalt”; olika definitioner ger olika 

“sanningar” (Eidevald, 2011b). Olika tankar om kön och genus har lett till förgreningar inom 

genusforskningen; olika genusteoretiska inriktningar som i grunden är tre olika synsätt runt 

genus (ibid.). För att förstå hur dessa synsätt kan påverka bemötande behöver vi lära känna 

synsätten; av denna anledning redogörs de för nedan, i korthet. Vi har valt att fokusera på att 

beskriva dessa inriktningar enligt Eidevalds olika publikationer inom ämnet. 

 

4.3.1 “Flickor och pojkar är lika”  
Synsättet att “flickor och pojkar är lika” härstammar från målet att kvinnor och män ska ha lika 

rättigheter och klassas som liberalfeminism eller den allra första vågens feminism (Eidevald, 

2011a). I denna första våg problematiseras inte kön överhuvudtaget, utan man utgår från att 

män och kvinnor är jämlikar och därför förtjänar lika behandling (Eidevald, 2009). Utmaningen 

utifrån det liberalfeministiska perspektivet är att motverka skillnader mellan män och kvinnors 

rättigheter i samhället, eftersom de i grunden är lika (Eidevald, 2011b). Den genuspedagogiska 

utmaningen kan därifrån härledas vara att flickor och pojkar ska ges lika pedagogiska 

förutsättningar.   

 

4.3.2 “Flickor och pojkar är olika” 
Föreställningen att “flickor och pojkar är olika” grundar sig i föreställningen om att kön är 

biologiskt givet och att genus konstrueras som en social effekt av könet (Eidevald, 2011a). Man 

menar att flickor och pojkar är olika, könsmässigt, vilket gör att de blir olika, genusmässigt, 

genom den sociala kontexten; de hormonella och kroppsliga olikheterna resulterar i att 

omgivningen har olika förväntningar på flickor respektive pojkar (ibid.). Ur detta perspektiv 

ses det självklart att flickor och pojkar till viss del utvecklas åt olika håll. Rent genusteoretiskt 

kan denna uppfattning om kön och genus kopplas till marxistisk teori och den 

genuspedagogiska utmaningen blir därav att skapa jämställdhet trots dessa olikheter (ibid.).  

 

Synsättet att det är självklart och naturligt att “flickor och pojkar är olika”, oavsett om man 

förklarar olikheten med biologiska eller sociala förutsättningar, innebär att det, som en given 

följd av olikheten, upplevs naturligt att bemöta flickor och pojkar på olika sätt (Eidevald, 

2011b).  När en pedagog bemöter flickor och pojkar på olika sätt med utgångspunkt från 

könstillhörighet är det också givet att flickor och pojkar ges olika förutsättningar för utveckling 

och lärande beroende av könstillhörighet (ibid.).  

 

Slutsatser ur perspektivet “flickor och pojkar är olika” kan statuera “sanningar” och slutsatser 

som påverkar bemötande och förhållningssätt (Eidevald, 2011b). Man kan exempelvis dra 

slutsatsen att “när pojkar leker vildare än flickor beror detta på deras höga aktivitetsnivå (ibid.). 

Detta är relaterat till deras biologiska förutsättningar, bland annat testosteron, men också till de 

sociala effekter förväntningarna ger; om pappan leker mycket och brottas med pojken på grund 

av vad pappan tänker om pojkars lek så formas pojken”. Att en pojke leker aggressivare än en 

flicka kan med denna sanningen om olikheten i botten, både ur biologiskt och socialt 
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konstruerat perspektiv, tolkas som ett naturligt faktum att acceptera - en effekt av pojkens 

naturliga förutsättningar. Aggressivitet hos pojkar kan därav upplevas som en “naturlig 

pojkaktig attityd” och därav en naturlig del av honom som inte ska motarbetas (ibid.). På detta 

sätt byggs olika förväntningar på flickor respektive pojkars förmåga till socialt samspel, vilket 

kan resultera i att man större utsträckning förväntar sig att en flicka i ska vara resonlig och 

lyssna på den andre parten i en konflikt (ibid.). 

 

4.3.3 “Olikheter mellan flickor och pojkar beror på olika bemötanden” 
Ur detta perspektiv ses skillnader mellan flickor och pojkar som socialt konstruerade, grundade 

på de olika föreställningar och förväntningar som omgivningen har på flickor respektive pojkar 

(Eidevald, 2011b). Rent teoretiskt hör denna uppfattning till det poststrukturella/postmoderna 

perspektivet där jaget, lärandet och verkligheten ses som socialt konstruerade och som effekter 

av den sociala kontext människan befinner sig i (Eidevald, 2011a). Alla skillnader mellan 

kvinnor och män, både relaterade till biologiskt kön och genustillhörighet, anses enligt detta 

synsätt som socialt konstruerade skillnader (Eidevald, 2011b). Utgångspunkten för detta 

resonemang är att det inte går att dra en tydlig gräns mellan vad som är biologiskt (kropp/natur) 

och vad som är socialt konstruerat (genus/kultur), eftersom även föreställningar och tolkningar 

om det kroppsliga och biologiska kan vara socialt konstruerade och utgå från föreställningar 

om kön (ibid.).  Enligt detta synsätt ska fokus inte ligga på eventuella skillnader och likheter 

relaterat till kön och genus, utan istället på att få syn på hur kön och genus konstrueras socialt 

och hur vi “görs” till kvinna och man via dessa konstruktioner (ibid.). Detta sätt att tolka genus 

leder till den genuspedagogiska utmaningen att få syn på de ojämställda bemötanden som sker 

och ge alla samma förutsättningar för utveckling (ibid.). 

 

4.3.4 Två perspektiv på genuspedagogik 
Bodén (2011) beskriver två olika strategier som förekommer som en del i jämställdhetsarbete 

och genuspedagogiska insatser i förskolan. Den ena, den kompensatoriska genuspedagogiken, 

fokuserar på att kompensera för det ojämlika bemötandet som existerar mellan flickor och 

pojkar i diskurs som visats av exempelvis Lenz-Taguchis (2005) studier. Att kompensera 

innebär i detta sammanhang att till exempel välja typiskt kvinnligt kodade ord när man pratar 

till pojkar och vice versa, eller att uppmuntra flickor att delta i manligt kodade lekar (ibid.). 

Enligt Dolk (2011) är kompensatoriska tankar dominerande inom förskolans 

genuspedagogik.  Att uppmuntra till könsöverskridande beteende är enligt Hämeenniemis 

(2011) studier på föräldrars jämställdhetsarbete också ofta en del av barnens hemfostran. 

Hämeenniemi (2011) beskriver den kompensatoriska tanken som kännetecknande för en 

jämställd fostran.  

 

Att arbeta kompensatoriskt innebär att man utgår från att allt redan är könat och har ett genus 

och med denna kunskap vill man skapa möjligheter för något normkreativt och nytt i mötet 

med barnen, genom att uppmuntra till könsöverskridande val (Lenz-Taguchi & Eidevald, 

2011). Den andra strategin, könsneutral pedagogik, utgår istället från att använda material, 

lekar, diskurs och miljö som inte har könats för att nå sina pedagogiska mål (ibid.). Det 

könsneutrala perspektivet anser alltså att man ska bortse från kön och genus medan det 
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kompensatoriska arbetar utefter att allt redan har, eller ges, kön och genus som man då försöker 

skapa något nytt och annat med genom att kompensera (ibid.). 

 

4.3.5 Pedagogens förhållningssätt till litteraturläsning 

Ekelund (2007) betonar vikten av att förskolläraren själv har studerat förskolans litterära utbud 

med syfte att lära känna innehållet för att med hjälp av sina kunskaper kunna föra ett 

pedagogiskt samtal om böckerna tillsammans med barnen. Detta faktum styrks även av Sciurba 

(2016) som poängterar betydelsen av pedagogernas förståelse för de subliminala och öppna 

budskapen även för de mest synes progressiva barnböckerna, då innan de används för att läras 

ut för barn (Sciurba, 2016). Norlin (2013) diskuterar en studie där forskarna Temple och Snow 

jämfört vilken skillnad olika typer av samtal runt litteraturen kan göra för barnens lärande. 

Studien gör en särskiljning mellan samtal som räknas som “immediate”; samtal om det som 

var synligt i boken, och “non-immediate”; samtal om det som inte var synligt. Studiens resultat 

påvisar att barn som haft “non-immediate” samtal, vilka inneburit vidgade och fördjupade 

litterära diskussioner runt relationer i boken eller egna erfarenheter, klarar skolan bättre än de 

som endast haft “immediate” samtal (ibid.).  

 

Högläsningen kan fungera som ett pedagogiskt verktyg där barnen i samverkan med pedagogen 

kan diskutera litteraturens händelser och redogöra för sina egna tolkningar av texten (Ekelund, 

2007). För att diskussionen ska bli normkreativ istället för stereotyp är det av stor betydelse att 

som pedagog inte berätta sin egna tolkning eller rätta barnens interpretation av boken, eftersom 

det snarare leder till styrning av samtalet än att barnen gör normkreativa tolkningar (ibid.).  

 

Pedagoger i förskolan måste engagera sig för att välja litteratur som återspeglar rättvisa för 

båda könen, då små barn inte kan göra dessa val bör det ansvaret tillhöra de vuxna (Tsao, 2008). 

Normkreativa böcker kan stödja barns förståelse för att det är lika accepterat att leva 

heteronormativt, som det är att inte leva utifrån samhällets förväntade könsnormer (DePalma, 

2016). Litteratur som behandlar icke stereotypiska könsroller tvingar alltså inte barn till att gå 

utanför normen (ibid.). Enligt Tsao (2008) behövs ökade ansträngningar från förläggare och 

författare att skapa litteratur till barn som framhäver jämställda könsroller. Normativitet 

handlar till största delen om hur sociala normer konstrueras och upprätthålls vilket leder till att 

de kan vara socialt användbara för att hjälpa människor ”structure complex reality” (DePalma, 

2016, s. 830). Normer skapar uppfattningar om vad som är normalt eller naturligt mänskligt 

beteende vilket resulterar i exkludering av vissa individer eller sociala grupper, vilka definieras 

som onormala eller onaturliga (ibid.).  

 

4.4 Barnlitteraturens historia 

Kunskap om barnlitteraturens utveckling, från begynnelse till nutid, är viktigt eftersom det ökar 

medvetenheten om barnbokens roll i samhället och hur den rollen har utvecklats. Det är en 

historisk ingång till vad barnlitteraturen har haft för betydelse för barns utveckling och hur 

detta har förändrats ur ett samhälls- samt genusperspektiv.  
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Uppkomsten av barnböcker skedde i början av 1700-talet, då synen på barn sakta börjat 

förändras från att barn är små vuxna till att de faktiskt är barn med rätten till en barndom 

(Nettervik, 2002). Detta kom i sin också att skildras i litteratur som var passande för just barn, 

då litteraturen har en tendens till att följa samhällets normer. Till en början fanns det även 

tudelade tankar om hur en barnbok skulle vara uppbyggd och hur den skulle bearbetas, de flesta 

böcker var antingen religiöst baserad eller vuxenlitteratur som skrivits om för att passa barn. 

Kyrkans roll i barns uppfostran har en stor inverkan under denna epok, därav var en stor del av 

litteraturen anpassad efter den kristna normen (ibid.). Styckeindelningen på vuxenlitteraturen 

ändrades för att det inte skulle bli för svår att läsa, språket anpassades utefter vad barn kunde 

tänkas förstå och det som beskrivs i litteraturen var till störst del en skildring av hur samhället 

såg på barn och deras roll (ibid.). Många av dåtidens böcker skulle idag inte anses vara passande 

för barn, med tanke på att det som speglades i bilderna och texten ursprungligen var för vuxna; 

kan de ses som grymma för ett barn (Nikolajeva, 2000). 

 

Helgonbiografier, fabler och läroböcker var de typer av barnlitteratur som präglade 1700-talet, 

vid slutet av denna epok luckrades dessa mönster om att barnböcker behövde vara 

verklighetsbaserade eller religiöst kopplade upp. Det var en ny tid där fantasi och känsla blev 

uppskattade ord, dessa skulle vara i beaktning under 1800-talets skapande av sagor, rim och 

ramsor (Nettervik, 2002). Året 1844 kom Frederich Fröbel ut med en “familjebok” som 

Simonsson (2006) framhäver som en pedagogisk grundidé kring läsandet och vad det har för 

betydelse för barnets lärande. Innan skulle barn bli vuxna så fort som möjligt och det talades 

om den ”korta barndomen” som de flesta barn levde i innan det moderna industrisamhället 

växte fram, desto mer modernitet och fantasifullt tänkande som tilläts i barnens liv; desto 

”längre” blev deras barndom. Barn skulle få vara lov att vara just barn och deras litteratur skulle 

då spegla mer passande berättelser utefter den tidsepok och barnsyn som rådde (Nettervik, 

2002). Litteraturläsningen började nu få en given plats i förskolans pedagogiska schema, då 

ägandet av böcker inte var en självklarhet för alla familjer blev det därav förskolans roll att 

introducera viss litteratur för barnen (Simonsson, 2006).  

 

Fröbels påverkan av barnlitteraturen fortsatte att göra sig påmind under denna tidsålder och 

tidskriften “Barnträdgården” behandlades som en inspirationskälla för många pedagoger 

(Simonsson, 2006). Den innehöll rekommendationer på material som kunde läsas i förskolan, 

recensioner av barnböcker, ramsor och sagor. Det moderna barnet var något som Alva Myrdal, 

en dåtida framstående politiker, ofta förespråkade. Hon ansåg att vetenskapen skulle ersätta det 

tidigare religiösa materialet vilket även Fröbel uppmuntrade. Bilderböcker som behandlade 

både vetenskapliga och samhällelig information blev populärt under denna epok (ibid.). Det i 

sin tur ledde till att 1900-talet bidrog med fler bilderböcker till barnlitteraturen och det kom att 

bli en populär genre att hålla sig inom som barnboksförfattare (Nikolajeva, 2000). Trots att 

bilderböcker ofta ses som en typ av genre inom barnlitteraturen går det att urskilja de i sin egna 

form behandlar alla olika områdena av barnböcker i sig (ibid.). Nikolajeva (2000) beskriver att 

bilderböckerna i sig har en stor genrevariation samt egna genrer som inte finns inom den 

barnlitteratur som är textbaserad, det framhäver att bilderboken är en unik konstform som 

använder sig av både den verbala och visuella kommunikationsnivån. Den intensiva 

utvecklingen av barnlitteratur har under de senaste 300 åren har som tidigare nämnts följt och 
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utvecklats i samspel samhällets progression (Simonsson, 2006). Det är ett genomgående tema 

och den rådande samhällsnormen kommer med största sannolikhet fortsätta karaktärisera 

barnlitteraturen och dess innehåll (Odenbring, 2014). 

 

4.5 Barnlitteraturens betydelse 
Barnlitteratur är ett betydelsefullt hjälpmedel inom förskolans väggar, den hjälper till och 

stöttar barns språkliga utveckling och även deras förmåga till att förstärka sin fantasiförmåga 

(Ekelund, 2007). Den litteratur som barn då kommer i kontakt med formar dem och det är 

därför av stor vikt att som vuxen vara medveten om detta, då barns medvetande och 

grundinställning till livet präglas i en tidig ålder (Nettervik, 2002). Barnböcker kan förse barn 

med olika representationer kring hur just de ska vara och uppföra sig utefter exempelvis kön 

(Kåreland, 2005). Närvarande och medvetna pedagoger kan agera stödjande och stimulerande 

för barns utveckling genom att använda barnlitteratur som ett pedagogiskt verktyg (Crisp, 

2009). Litteraturen kan fungera som diskussionsgrund för att lyfta allas lika rätt i samhället 

men de kan också stärka vissa och förminska “de andra” som inte är normen (ibid.). Böcker 

som förmedlar en snedvriden kultur med förminskande människosyn som i sin tur föder och 

förstärker fördomar finns fortfarande, det är vårt ansvar som vuxna att lära oss mer om och 

kunna stötta barn i deras resa genom livet (Nettervik, 2002). Pedagoger i förskolan ska utgå 

från barnens intresse, ett passande arbetssätt för det är att ta med barngruppen till biblioteket 

(Ekelund, 2007). Med stöd av besöket går det att se barnens intresse och med den nya 

kunskapen välja böcker som passar barnets visade intresseområde, som samtidigt inte 

förstärker redan starka normer i vårt samhälle (ibid.). 

  

Barnens inflytande är som sagt viktigt, men att vi som pedagoger är medvetna om de risker 

som viss litteratur kan medföra och vara med i själva valet av litteratur går det att bearbeta 

litteraturen på ett sätt som öppnar upp för diskussion istället för påtvingande av normer (Tsao, 

2008). Genom att vi då arbetar med böcker som barnen själva fått vara med och ha inflytande 

i valet av, kan det framkalla diskussioner kring litteraturen där de då kan få en djupare förståelse 

för innehållet. Barnen får vara med och berätta sina uppfattningar kring litteraturen med sina 

kamrater och pedagoger (Ekelund, 2007). I relationen mellan den som läser högt och den som 

lyssnar till boken byggs och sammanflätas identitetsskapande och välbefinnande med 

pedagogik; genom att barnet ges inflytande över det pedagogiska momentet barnet är en del av 

(Simonsson, 2006).  

 

Ekelund (2007) beskriver litteraturläsningen som en stund där magi skapas för barnen, de får 

chans till att förflytta sig till ett annat rum där det kan hända halsbrytande, roliga, underbara 

och skrämmande saker. Boksamtal i samband med läsning är av stor vikt för att barnen ska få 

en klarare bild av sin omvärld, diskussioner kan skapa förståelse kring deras och andras 

erfarenheter av det liv som de lever (ibid.). Barn lär sig nya ord genom att få höra på berättelser, 

och det är en bra ingång och grund till skolans språkliga arbete (Kåreland, 2005). En god 

relation till böcker redan i tidig ålder ger goda förutsättningar för såväl språkförståelse som 

dramaturgi och innehåll; det erbjuder barnet en språklig grund att stå på (Ekelund, 

2007).  Denna grund behöver läggas tidigt, redan innan barnet börjar grundskolan (ibid.). 
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Litteraturläsning är en stor del av barns liv, det är därför av stor vikt att vara medveten om hur 

den kan påverka både dem och deras medmänniskor (Kåreland, 2005). 

 

4.6 Barnlitteratur ur ett genusperspektiv 
I samband med de stora samhällsförändringarna under 1970-talet förändrades sättet att tolka 

barnlitteraturen (Kåreland, 2013). Intresset för de olika könens roll i samhället kom att bli ett 

aktuellt område, detta i sin tur skildras även i barnlitteraturen (Odenbring, 2014). Att 

litteraturen även speglas av författarens människosyn i korrelation till samhällets är ett faktum 

som är obestridligt (Nettervik, 2002). Innan det sena 1900-talets samhällsförändringar 

återspeglades kvinnor i litteratur som svaga och det var inte alls långt ifrån verkligheten där 

mannen var en norm och kvinnor och mäns olika uppgifter i samhället stärktes med 

”uppförandeböcker” som var olika för de båda könen. Dessa beskrev hur flickor skulle leka 

stillsamt och förberedas för det framtida livet som mamma och som pojke skulle lekarna vara 

mer våldsamma och de innehöll övningar där de kunde bygga upp deras egenskaper som skulle 

klassas som ”manliga” (ibid.). Liknande böcker gick att återfinnas inom förskolans verksamhet 

ända in på 1960-talet, urskiljandet mellan böckerna var att den skära pekboken var till flickor 

och den blå var till pojkar (Kåreland, 2005). I de böcker som var menade för flickorna fanns 

det bild på frukt, potta, tallrik och kläder. Den blå pekboken illustrerade bilar, båtar, bussar och 

flygplan (ibid.). 

 

I Sverige har vi tidigt legat före övriga Europa med jämställdhet i hemmet. Studier förklarar att 

män tar större ansvar i hemmet nu än tidigare, men att det för mestadels är kvinnorna som utgör 

huvuddelen av hushållsarbetet (Odenbring, 2014). Tankarna om att hemmet skulle skötas av 

kvinnan grundar sig de tidigare föreställningarna om att männen var de enda som skulle skolas 

och få mer allmän utbildning (Nettervik, 2002). De skulle i samband med detta lära sig om hur 

deras roll som man och huvudinkomstagare till familjen skulle vara den mest relevanta rollen 

att inneha i en familj. Medan kvinnor inte skulle skolas i mer än just hur de tar hand om familjen 

och passa upp på männen (ibid.). Litteraturen har som vanligt följt samhällets spår i vad som 

är kvinnligt och manligt. Många böcker skildrar fortfarande ett performativt genus och mannen 

som normen (Nikolajeva, 2000). Odenbring (2014) och Kåreland (2005) beskriver att flickor 

ofta hamnar i en roll där de blir “hjälpfröknar” eller lever upp till sin roll som “good girl” och 

är hjälpsamma och frigida. Pojkar förväntas vara aggressiva och ha svårare för att lyssna till 

regler, de förväntade könsrollerna är något som Kåreland (2005) lyfter och problematiserar. 

 

Den manliga normen som dominerar barnlitteraturen påverkar i sin tur männens självbild och 

syn på deras roll i samhället (Sciurba, 2016). Pojkar skolas in till att flytta sig bort från saker 

och agerande som anses feminint (Kåreland, 2005). Sciurba (2016) skriver om hur det är 

svårare för män att ta sig ur rollen som en ”maskulin” man då det påpekas i så mycket runt 

omkring dem att de ska vara på ett visst sätt, litteraturen spelar också in sin roll här. Majoriteten 

barnböcker lyfter upp stereotypiska personlighetsdrag som män respektive kvinnor bör infinna 

sig i för att inte gå utanför den heteronormativa ramen (DePalma, 2016). Det är dock mer 

accepterat för flickor att agera normkreativt än vad det är för pojkar (Kåreland, 2005). Tsao 

(2008) beskriver tidigare studier som diskuterat trenden i barnböcker som baseras på 
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förutsättningen att "pojkar gör, flickor är". Det i sin tur skapar könsstereotyper som har ett 

starkt inflytande på barns uppfattningar av beteenden och attityder för respektive kön (ibid.). 

När dessa normer försöker brytas i barnlitteratur med icke normativa huvudpersoner, 

reproduceras könsnormer oftast på ett eller annat sätt utefter de rådande samhällsnormerna 

(Odenbring, 2014). Barnlitteratur likt all annan litteratur framhäver som tidigare nämnt 

samhällets värderingar om vad som är kvinnligt och manligt, av denna anledning “kan det 

knappast anses oviktigt hur flickor och pojkar, kvinnor och män gestaltas i litteraturen” 

(Kåreland, 2005, s. 126). 

 

Tidigare studier på språkanvändning för att beskriva karaktärer i barnlitteratur visar på att 

vanligaste orden som beskrev kvinnliga karaktärer var “vackra”, “rädda” och “värdelösa”. De 

ord som beskrev manliga karaktärer och deras handlingar var däremot “stora”, “ärliga” och 

“modiga” (Tsao, 2008). Könsstereotyper upprätthålls inte bara med stereotypiska handlingar 

utifrån kön, utan också via sättet som karaktärerna beskrivs på (Crisp, 2009).  

 

Normkreativa karaktärer går att finna i barnlitteratur, det finns böcker där kön inte skrivs ut 

alls (Lynch, 2016). Tidigare studier visar dock att de gånger kön inte nämnts i litteraturen, 

könar läsaren rollinnehavaren själv utifrån de personlighetsdrag som kopplas till olika kön 

(ibid.). Enligt Kåreland (2005) finns det böcker där det inte går att göra några kopplingar till 

kön, dessa böcker innehåller oftast karaktärer som är djur och handlingarna som djuren gör går 

därefter inte att köna. Eilard (2004) beskriver en associationskedja till motsatsparet kvinna och 

man “där överordnade manliga egenskaper som rationalitet, förnuft, intellekt och kultur, 

kontrasteras mot underordnade kvinnliga egenskaper som irrationalitet, känsla, kropp och 

natur” (s. 247–248). Dessa egenskaper kopplas då ihop i läsarens undermedvetna och det leder 

till att även när karaktärer inte könas, görs detta då själv i samband med de olika 

associationskedjor till egenskaper som tillskrivits de olika könen (Eilard, 2004). Många gånger 

anses det då kontraproduktivt att inte köna vissa karaktärer när läsaren inte kan uppfatta könet 

via kläder eller namn, då manlighet ses som normen uppfattar majoriteten av läsarna att 

karaktären är manlig (Kåreland, 2005). I de fall där kvinnliga karaktärer som gör normkreativa 

handlingar och inte könas uppfattas de ofta utefter normen, kvinnans kön måste då i sin tur 

synliggöras i text till skillnad från mannens (ibid.). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från ett poststrukturellt teoretiskt perspektiv. Enligt det poststrukturella 

perspektivet finns ingen absolut sanning eller objektiv kunskap, utan kunskap är beroende av 

kontext och individ (Dahlberg, Moss & Pence, 2013). Människan ses som en konstprodukt 

formad av de sociala, historiska och lingvistiska aspekter deras livserfarenheter inneburit 

(ibid.). Kunskap och vetande är aldrig en verklighetstrogen spegling av vår omvärld och 

ontologin är därför aldrig skild från epistemologin (Nordin-Hultman, 2004). Lenz-Taguchi 

(2012) använder begreppet “sammanflätade tillblivelser” för att beskriva att människan 

konstrueras, blir till, i förhållande till och beroende av sin omgivning; i mötet, i situationen. 

Lärande och subjektsskapande kan inte åtskiljas utan måste tolkas som en sammanflätad och 

ömsesidig process av tillblivelse (ibid.).   

 

Hur vi förstår vår omvärld är beroende av vår diskurs, av hur vi som människor förstår och 

därmed språkligt formulerar oss kring, genom att tänka om eller sätta ord på det vi erfar (ibid.). 

Diskurser överför och producerar makt och normer, de blir ramverk som styr hur vi ser och 

upplever världen, men vi styr också oss själva genom att tänka och handla enligt normen och 

därigenom förkroppsliga och använda ramverket (Foucault, 1972).  

 

Att utgå från poststrukturell teori möjliggör analys av makt relaterat till vilka förväntningar och 

antaganden som finns och styr situationen, en analys av diskursen (Eidevald, 2011a). Med hjälp 

av vår teori kan vi analysera vilka positioner som de studerade får och tar. Diskurs och 

positionering styr vilka identiteter som kan skapas i situationen, det styr subjektskapandet 

(ibid.). Genom att analysera både litteratur och samspel, med fokus på diskurs och 

positionering, kan vi få reda på vilka normer som reproduceras och därmed vilka 

könsidentiteter som kan konstrueras i den studerade situationen.  
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6. Metod 

I denna del kommer vi redogöra för vårt urval av observationsobjekt, metodval, genomförandet 

av studien, observationskvalitet, etiska ställningstaganden i samband med en studie varpå en 

följande metoddiskussion och avslutningsvis bearbetning och analys av den insamlade datan 

från observationerna och analys av det litterära materialet.  

 

6.1 Urval av förskola och deltagare  

6.1.1 Om urval av empiriska objekt 
Med syfte och metod klart för sig är det dags att ställa sig frågan: Var kan det jag letar efter 

finnas? (Svensson & Ahrne, 2015). När man gör sitt urval av de empiriska objekt man ska 

studera bör man ta hänsyn till var den sociala interaktion man vill studera och leta efter en 

passande miljö där den typen av interaktion kan förväntas ske (ibid.). Därefter bör man fundera 

över hur man ska avgränsa studien; ska man fokusera på att studera en miljö, mer ingående, 

eller flera miljöer? (ibid.). Att fokusera på en enda miljö kan ge en djupare inblick men 

resultatet svårt att generalisera eftersom det kan bero på rådande omständigheter i just den 

specifika, utvalda miljön. Det kan dock finnas ekonomiska och praktiska skäl att välja att 

studera en enda miljö som rättfärdigar ett sådant val (ibid.). Att välja flera miljöer som är så 

lika varandra som möjligt ger studiens resultat högre säkerhet, eftersom man då undviker risken 

att resultatet beror på exempelvis dåligt arbetsklimat på en viss förskola. Att välja miljöer som 

är så olika varandra som möjligt ger en möjlighet att göra en komparativ studie; att jämföra 

miljöerna (ibid.). 

 

6.1.2 Studiens urval  
Vi valde att studera den sociala miljön i två olika kommunala förskolor i Norra Sverige, 

eftersom vårt mål var att studera pedagoger och barn samt barnlitteratur i förskolemiljö. Valet 

att studera två lika förskolor motiveras med att resultatet på så sätt får högre tillförlitlighet 

(Svensson & Ahrne, 2015). Vi var ute efter en heterogen sammansättning i barngruppen 

eftersom variation oundvikligen resulterar i fler normkritiska diskussioner. Mångetnisk och 

heterogen sammansättning på barngruppen har, med samhällets globalisering och 

internationalisering, blivit en standard i svenska förskolor (Skolverket, 2016). Valet av 

kommunal förskola grundar sig i att denna förskoleform dominerar det område av Norra 

Sverige som studien fokuserat; vilket rent praktiskt innebär låg tillgång på studieobjekt och 

dessutom antyder att ett fokus på friskolor skulle kunna ge ett missvisande resultat. Målet att 

studera normkritiska diskussioner motiverade valet av barn i tre- till fem års ålder, då man kan 

anta att barn i den åldern diskuterar och problematiserar sociala fenomen i högre utsträckning 

än yngre barn. 

 

Valet av ort baserades på praktiska premisser; dels ortens geografiska läge, dels vilken typ av 

barngrupp som fanns tillgänglig. Eftersom denna studie utförs av två studerande, som forskar 

i par, ingick det i planeringen att ta hänsyn till arbetsfördelningen; vem som skulle samla in 

och transkribera samt analysera datamaterialet. Den empiriska datan i en kvalitativ 

undersökning behöver tolkas och det föreligger en risk att man tar in egna förståelser och 
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förutfattade meningar i sin tolkning (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Att 

analysera och diskutera materialet tillsammans har en positiv effekt i fråga om tolkningens 

trovärdighet (ibid.). Detta motiverade att studien anpassades så den skedde på en ort där vi båda 

kunde delta som observatörer, vilket avgränsade vårt möjliga urval till några kommuner i Norra 

Sverige. Den första orten som vi kontaktade hade de förutsättningar vi letade efter och gav 

samtycke till studien vilket slutligen avgjorde studieorten. 

 

6.2 Metodval 
Studiens metod utgörs av en kvalitativ undersökning baserad på öppna och strukturerade 

videoobservationer av högläsningsaktiviteter i förskolan. Vi valde denna metod för att kunna 

föra anteckningar i ett observationsschema och samtidigt kunna fånga och dokumentera 

visuella intryck. Datainsamlingsmetoden ger transparent och överskådlig data, vilket möjliggör 

transkribering och analys av det insamlade materialet på så sätt att metoden svarar till syftet.  

 

Praxis är att man gör en distinktion mellan olika metoder för vetenskapliga forskningsstudier, 

där man sorterar metoderna i två kategorier; kvantitativa och kvalitativa metoder (Backman, 

Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Kvantitativa metoder syftar till att samla in data som är 

mätbar - kvantifierbar. En kvantitativ studie fokuserar frågor som “hur mycket” eller “hur 

många”, analysen kan generera statistik och resultatet går att representera med hjälp av siffror 

(ibid.). Datainsamlingen i kvantitativa metoder brukar karaktäriseras av avstånd och urval; 

frågorna är på förhand bestämda såväl som vilka tänkbara svar frågorna kan få och ingen 

hänsyn tas till enskilda individer eller huruvida de studerade upplever frågorna relevanta 

(Holme & Solvang, 1997). Distansen mellan forskaren och studien i kvantitativa metoder 

eliminerar möjligheten att forskaren bildar egna uppfattningar om “den enskildes situation” 

(Holme & Solvang, 1997, s. 82).  

 

Studier såsom denna, som fokuserar lärande och människan, hör till det humanvetenskapliga 

forskningsfältet och ämnar undersöka människors kvalitativa uppfattningar eller upplevelser 

av omvärlden. För kvalitativa undersökningar används kvalitativa metoder; en typ av 

forskningsmetod som används när man vill studera fenomen som inte är kvantifierbara, som 

alltså inte går att mäta eller räkna utan istället ämnar undersöka kvalitativa aspekter (Backman, 

Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Syftet med kvalitativa metoder är “att fånga egenarten hos 

den enskilda enheten och dennes speciella livssituation” (Holme & Solvang, 1997, s. 82). 

Kännetecknande för kvalitativa studier är flexibilitet, då det insamlade datamaterialet till stor 

del är beroende på informationskällan. Datainsamlingen sker under former som ämnar 

efterlikna vardagen i den mån det är möjligt (ibid.).   

 

6.2.1 Observationer 
Studiens metod är i huvudsak baserad på öppen samt strukturerad observation där observatören 

antar en passiv roll (Lalander, 2015). Observationer är passande när informationen som en vill 

samla in berör beteenden i antingen den enskilda människan, relationer eller liknande uttryck 

(Patel & Davidson, 2011). Vi har valt att förhålla oss till öppen observation med tydlighet från 

början på vad studien kommer fokusera på, nackdelen med det kan då vara att beteendet hos 



 

 

 

17 

de som vi observerar kan påverkas av att de vet att vi är där och observerar just det (ibid.). Det 

är dock inte förskollärarnas beteende i allmänhet vi ska observera, utan deras förhållningssätt 

och arbetsmetod vid den specifika aktiviteten “läsning”; utifrån ett genus- och normkritiskt 

perspektiv. En dold observation kändes därav inte lämplig och då svårare att upprätthålla i den 

pedagogiska verksamheten. Lalander (2015) skriver om passiv eller deltagande observation 

och förklarar det som att de flesta forskare inleder med att anta en passiv observatörsroll och 

sedan successivt delta mer och mer när observationssituationens händelseförlopp utvecklas. De 

aktiviteter som observeras kommer vi inte vara deltagande i då vi kommer föra anteckningar i 

observationsscheman, därav intar vi en mer passiv observationsroll i utförandet av vår studie 

(ibid.). Det är viktigt att en observation i vetenskapligt syfte är metodiskt planerad för att 

informationen som registreras ska kunna vara systematisk (Patel & Davidson, 2011). För att 

stödja våra observationer har vi innan förberett observationsschema som täcker in de faktorer 

som vi vill undersöka (ibid.). 

 

6.2.2 Videoobservationer 
Videoobservation är en passande metod att använda sig av när studien fokuserar på interaktion 

mellan människor och material, då det vanligaste att observera med hjälp av video är 

professioner och praktiker (Eidevald, 2015). Videoobservationer möjliggör för mer djupgående 

analyser av det material som är insamlat då det skapar möjligheter till att gå tillbaka i 

inspelningen flera gånger och studera moment som andra observationsformer inte kan 

uppmärksamma (Gillham, 2008). Vi valde att förhålla oss till en icke deltagande 

observatörsroll för att minska inflytande av vår närvaro och kunna fånga deras naturliga 

beteende (Patel & Davidson, 2011). Eidevald (2015) beskriver att det som är problematiskt 

med videoobservationer är den själva helhetsbilden av det som byggs upp i relationen med 

hjälp av andra observationsformer och den stora tidsåtgång som går åt till transkribering av 

material. Videoobservationer går dock smidigt att kombinera med andra metoder, vilket vi i 

vår studie kommer fokusera på för att få så mycket material som möjligt (ibid.). 

 

6.3 Genomförande 
Vårt fältarbete startade i att kontakta en förskolechef i en kommunal förskola. Förskolechefen 

gavs information om den tilltänkta studien och de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi diskuterade vilka förskolor och barngrupper som skulle vara 

lämpliga att observera i relation till barngruppens variation och sammansättning. Vi 

efterfrågade två heterogena barngrupper från två olika förskolor i åldern 3–5 år, vilket kunde 

ordnas, och studiens plats var därmed fastslagen.  

 

Innan studien började skickades ett informationsbrev ut till studiens alla deltagare; pedagoger, 

barn samt deras vårdnadshavare (se bilaga 2). I informationsbrevet fanns en samtyckesbilaga 

där vårdnadshavare och pedagoger hade möjlighet att lämna muntligt samtycke eller tacka nej 

till studien. Innan studien startade korresponderade vi med förskolechefen angående lämnat 

samtycke och hon intygade att samtycke var lämnat.  
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När vi anlände på förskolan samlade vi in samtliga samtyckesunderskrifter. Vi presenterade 

oss för barn och pedagoger och informerade dem om att vi är där för att göra en studie, och 

därför ska titta på deras lässtunder och lyssna på deras högläsning. Vi ville göra det tydligt att 

inget krävdes av dem och att de skulle fortsätta precis som vanligt, som att det var en helt vanlig 

dag. Under fältarbetet befann vi oss på förskolorna under tidsperioden en arbetsvecka, mellan 

klockan 9–14. Vi observerade och videofilmade alla högläsningsaktiviteter som skedde under 

den tiden.  

 

Vi följde barngruppen under dagens aktiviteter, med observationsschema, penna redo och 

kamera monterad och klar i en bokhylla, för att omgående när det var dags för högläsning 

kunna starta observationen. Videokameran placerades relativt skyddat och vi hanterade den 

inte annat än vid start av inspelning, ofta när barnen var upptagna med att klättra upp i soffan, 

och då genom en enda knapptryckning på “rec”. Eftersom samtycke till videofilmning lämnats 

redan tidigare och alla deltagare därför visste att vi videofilmade, tog vi materialitetens agens 

(Lenz-Taguchi, 2012) i beaktning och försökte vara diskret i fråga om kamerans placering och 

hantering av kameran, för att inte dra uppmärksamhet till kameran. När pedagogerna och 

barnen läste satt vi intill på golvet, och lyssnade på boken samt antecknade utefter vårt 

analysfokus (se bilaga 1) i ett observationsschema. 

 

6.4 Observationskvalitet 
De olika instrument som används för att registrera vad som sker kan varken ses som neutrala 

eller objektiva eftersom de försök som görs för att registrera situationen oundvikligen innebär 

att den kommer förändras i samband med att kameran tas upp (Eidevald, 2015). Att sedan 

transkribera det som sker i rörlig bild till skrift kommer ”aldrig fullt ut att kunna återge 

situationen” (ibid. s, 125). De som blir filmade kan anstränga sig mer för att tillfredsställa 

observatörens studiesyfte och därav inte ge en rättvis bild av det som undersökningen avser, 

detta är viktigt att ta i beaktning vid val av syfte och metod (ibid.). 

  

Att kunna urskilja metodval och hur metoden praktiseras är en grundläggande förutsättning för 

förmågan att uppfatta om det som observerats är trovärdigt och av god kvalitet (Eidevald, 

2015). Alla observationsformer har olika faktorer som utmanar just det som ska registreras, 

därav är det positivt att kombinera olika metoder i insamlingsfasen för att säkra att det som 

efterfrågas i syftet kan uppfyllas med hjälp av den valda metoden (ibid.). Att ha ett tydligt fokus 

på observationens syfte med hjälp av ett observationsschema stärker observationskvaliteten 

(Lalander, 2015). Studiens trovärdighet med videoobservation som metod bygger på att datan 

transkriberas och beskrivs på ett noggrant sätt, att välja ut specifika delar som ska vara 

grundfokus i de olika sekvenserna förenklar transkriberingen (Eidevald, 2015). Dessa två 

metoder resulterade i två olika sorters data; videodata från videoobservationen samt 

fältanteckningar från observationsschemat. Den videoinspelade datan kompletterar 

observationens fältanteckningar. 
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6.5 Forskningsetik 

Studiens etiska ställningstaganden är i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådets (2002) expertgrupp inom forskningsetik framhåller att forskning är en viktig 

och nödvändig del av samhällets och individens utveckling. Eftersom forskning är viktigt 

behöver såväl forskning och forskare som de beforskade individerna skyddas. Därför har 

Vetenskapsrådet tagit fram ett individskydd för att värna om individens integritet, förhindra 

kränkning, förödmjukelse eller psykisk/fysisk skada. Individskyddets innehåll kan 

sammanfattas i fyra punkter, fyra “krav” att uppfylla: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i studien ska ha gett samtycke till att medverka. Om 

deltagaren är under 15 år ska samtycke även ges av vårdnadshavarna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att alla deltagare i studien ska ha informerats om vad studien 

innebär, vad deras uppgift är och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagandet är 

frivilligt och alla deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Nyttjandekravet 

innebär att alla insamlade uppgifter i studien endast får användas för forskningsändamål. 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (ibid.). Konfidentialitetskravet innebär 

att alla deltagare i studien är anonymiserade i data, samt att alla uppgifter ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem (ibid.). Genom att alla deltagare ges information om dessa krav, samt lämnar 

individuellt samtycke genom muntligt eller skriftligt godkännande uppfylls de fyra kraven 

(ibid.). 

   

Vetenskapsrådet (2002) framhåller att forskning är en viktig och nödvändig del av samhällets 

och individens utveckling. Studiens deltagare har informerats om de etiska ställningstagandena 

via ett informationsbrev. Deltagarna har gett skriftligt samtycke via ett samtyckeskontrakt som 

bifogades med informationsbrevet (se bilaga 2). Eidevald (2015) beskriver forskningsetik i 

situationer där videofilmning är metoden och framhäver vikten av att de videofilmade är 

informerade om vad de gett samtycke till. Det finns alltid en risk att kränka någon när man 

analyserar filmade sekvenser, då det filmade alltid kan lyftas ur sitt sammanhang och det som 

sägs kan analyseras utefter “andra självklarheter” än hur det upplevdes där och då vid 

inspelningstillfället (ibid.). Eidevald (2015) understryker att det är av största vikt att vara 

medveten om videotolkningens kritiska aspekter. Det är av positiv effekt att vara transparent 

runt studiens syfte (ibid.), vilket vi också valt att vara.  

 

6.6 Bearbetning och analys 
Vi observerade alla högläsningsaktiviteter som skedde under en dag i två olika förskolor under 

tidsperioden en arbetsvecka (fem vardagar). Efter detta avslutades fältarbetet och materialet 

transkriberades till text. För att sortera och bemöta kaosproblemet (Svensson & Ahrne, 2015) 

transkriberas materialet till text i spaltmallar, där tolkningar av barn och pedagogers uttalanden 

och andra uttryck kan registreras och samtidigt sorteras med hjälp av symboler. En problematik 

med att tolka handlingar och språk är vi är en del av den värld som vi ska studera och det i sin 
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tur gör att en egen tolkning grundad i tidigare förståelser är svårundvikligt (Ärlemalm-Hagsér 

& Pramling Samuelsson, 2009). Det empiriska materialet har granskats många gånger för att 

vi ska lära känna det och det har varit positivt att tillsammans kunna analysera materialet för 

att kunna undvika att vi tillägger personliga tolkningar har vi då diskuterat händelserna och 

analyserat det som transkriberats tillsammans (ibid.). Efter granskningen har det empiriska 

materialet tolkats enligt vårt teoretiska perspektiv samt den tidigare forskning om 

genuspedagogik och barnlitteratur som vi redogjort för i bakgrunden. När granskning slutförts 

tolkade vi även uttalanden och uttryck i flytande text.  

 

Efter granskning av observationer analyserade vi även förskolornas litterära material. Under 

våra observationer har sammanlagt 18 stycken böcker varit material för högläsning på förskola 

1 och 2. Alla observerade böcker har analyserats och är inräknade i resultatet. Denna delen av 

analysen visar att det finns lika mycket normkreativ som normativ litteratur tillgängligt i de 

studerade förskolornas litterära utbud. I resultatavsnittet presenteras nio av de analyserade 

böckerna; av anledningen att dem synliggör resultatet på ett tydligt sätt. Litteratur med 

karaktärer som inte beter sig enligt rådande köns- och genusnormer klassar vi som normkreativ. 

Det som kategoriseras som normativ litteratur är litteratur som, enligt vår analys, presenterar 

karaktärer och skeenden som porträtterar och reproducerar rådande normer. Under rubriken 

“ospecificerade böcker” sorteras litteratur som inte kan klassas som varken enbart normativa 

eller enbart normkreativa; eftersom den innehåller båda delar.  

 

6.6.1 Teorins roll 
Den teoretiska grunden möjliggör att studiematerialet ses som någonting (Svensson & Ahrne, 

2015). Teorin fungerar som ett par glasögon som hjälper oss att tolka materialet utifrån utvalda 

aspekter. Teorin kan sägas fungera metaforiskt genom att markera och belysa särskilda detaljer 

av fenomen (ibid.).  Att utgå ifrån poststrukturell teori möjliggör analys av makt i olika 

situationer relaterat till vilka förväntningar och antaganden som finns - vilket beskrivs med 

begreppet diskurs (Eidevald, 2011a). Vi får också möjligheten att belysa hur barn och pedagog 

bemöter varandra - vilka positioner de får och tar i situationen (ibid.). Genom diskurs och 

positionering skapas identitet i förhållande till varje ny situation och varje deltagare i den - 

vilket teoretiseras genom begreppet subjektsskapande (ibid.). Teorin utgör tillsammans med 

tidigare forskning en analysgrund som utifrån analysfokus genererat studiens resultat. 
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7. Resultat 
Här kommer studiens resultat presenteras utifrån våra frågeställningar som fokuserar på hur 

det litterära materialet presenteras och bearbetas samt pedagogernas förhållningssätt kring 

genus och normkritik. För tydlighetens skull redovisas frågeställningarna för sig, där 7.1 

presenterar resultatet av första frågeställningen och 7.2 den andra frågeställningen. 

 

7.1 Det litterära materialet 
Under följande rubrik redovisas resultatet som kopplar till frågeställning ett: Hur reflekterar 

det litterära materialet föreställningar om kön och genus? Resultatet delas upp i tre teman, 

normkreativ, normativ respektive ospecificerad litteratur. Böckerna presenteras genom en 

inledande text som består i förlagets beskrivning av boken, vilket får agera introduktion till 

bokens handling. Detta åtföljs av en sammanfattande beskrivning av resultatet av vår analys.  

 

7.1.1 Normkreativa böcker 
“Snurran på dagis” 

Beskrivning av boken från förlagets hemsida (http://www.bonniercarlsen.se/): “Den nya boken 

om Snurran utspelar sig på dagis. Saltis heter Snurrans bästa kompis, men den här dagen är 

de inte bästisar, de slåss om nästan allt och varken fröknarna eller de andra barnen tycker det 

är roligt att vara på dagis när Snurran och Saltis bråkar”. 

 

Denna bok behandlar ett viktigt område inom förskolans värld, konflikter med kompisar och 

hur barn kan uppfatta konflikter vare sig de är mitt i dem eller står vid sidan av. Recensenter 

har jämfört karaktären Snurran med Pippi; en stark, kaxig kvinnlig karaktär. Boken har 

normkreativ potential eftersom huvudkaraktären Snurran är busig och dominant vilket anses 

vara nytänkande då det är en kvinnlig karaktär. Snurran beskrivs som “den kaxigaste kattungen 

i kvarteret, ingen är så tuff som hon. Hon bestämmer, mest och bäst av alla, både hemma och i 

sandlådan”. Boken är normkreativ med en kvinnlig huvudkaraktär som är kaxig och tuff, det 

är inte typiska adjektiv för en kvinnlig karaktär. 

 

“Tesslas mamma vill inte” 

Beskrivning om boken från förlagets hemsida (https://www.olika.nu/): “Nej! Tesslas mamma 

vill inte gå hem. Hon vill inte gå upp för trappan. Inte äta. Inte tvätta håret. Och absolut inte 

borsta tänderna eller sova! Det här är en varm och humorfylld berättelse där både barn och 

föräldrar lätt känner igen sig i vardagens trixande.” 

  

Historien om Tessla och hens mamma är normkreativ och genuspedagogiskt genomtänkt på 

många sätt. Tessla som huvudkaraktär har ett könsneutralt utseende och namn och könas inte 

heller någonstans i berättelsen. Tesslas mamma beter sig inte enligt normen då hon är bråkig, 

liknar ett barn i hennes sätt att vägra klä på sig och måste övertalas med lek och bus. Hon verkar 

inte ta något moderligt eller vuxet ansvar. Boken är uppbyggd med väldigt få meningar per 

sida/scen, vilket innebär att det litterära materialet ger en ytlig bild. Ungefär såhär: “Tesslas 

http://www.bonniercarlsen.se/Bocker/bilderbocker/s/snurran-pa-dagis/
https://www.olika.nu/


 

 

 

22 

mamma vill inte gå hem. Kom, säger Tessla. Nä-ä, säger mamma.” nästa sida “om vi kör rally 

då? Frågar Tessla. Okej, säger mamma!”. 

 

Boken lämnar mycket utrymme till diskussioner runt vad som händer på bilderna, egna tankar 

och utläggningar om hur historien är och många tillfällen att anknyta till barnets livsvärld. Den 

är publicerad av förlaget “Olika”, ett förlag med en normkritisk grundtanke. Boken kommer 

med en pedagogisk handledning med information och däri förslag på frågor som kan starta 

normkreativa diskussioner och anknyta till barnens egna erfarenheter och därmed fungera 

identitetsstärkande. 

 

“Zogg den lilla draken” 

Beskrivning om boken från förlagets hemsida (http://www.alfabeta.se/): “Zogg har börjat i 

drakskola för att lära sig allt en fullvuxen drake bör kunna. Spruta eld till exempel, hur svårt 

kan det vara? Rätt så knepigt, visar det sig för Zogg, som av misstag råkar sätta eld på sin 

egen vinge. Men med lite hjälp från rätt person så löser sig allt till det bästa!” 

 

Boken handlar om hur drakar kan lära sig blir “riktiga” drakar, som sprutar eld och kidnappar 

prinsessor. Läraren på skolan är en kvinna, vilket kan tolkas som en stereotyp kvinnoroll. Det 

blir ändå normkreativt då hon lär barnen sådant som inte är typiskt “kvinnligt”. Bokens 

handling i sig är dock inte normkreativ ur ett historiskt perspektiv, där prinsessor är de som ska 

bli räddade och drakar är onda för att de sprutar eld och rövar bort prinsessor. Boken kan 

betraktas som normkritisk då Zogg och prinsessan blir vänner under historiens gång för hon 

hjälper Zogg att få sitt betyg i drakskolan, därefter utvecklas deras vänskap i följande bok 

“Zogg och de flygande doktorerna”.  

 

“Vem är var?” 

Beskrivning om boken från förlagets hemsida (http://www.bonniercarlsen.se/): “En riktig 

spring-i-dörrar-bok, där läsaren får hälsa på hemma hos alla djuren. Som vanligt när Stina 

Wirsén skriver ryms det stora känslor i det lilla formatet. Nalle vill leka med sina kompisar. 

Men var är de någonstans? Katten är inte hemma, och fågel har gått till parken. Men där är 

det tomt! För katten och fågel är hemma hos nalle, och där finns ju bara Nallemamman. Oj, 

så rörigt!” 

 

Boken “Vem är var?” innehåller många detaljer som inbjuder till normkreativa samt 

normkritiska diskussioner - i en scen när Nalle söker Vem knackar han på hos ett par vuxna 

som har fest, till exempel, vilket inbjuder till diskussion om alkohol och barns upplevelser av 

detta. Fokuserar vi på genus är boken genomtänkt ur den aspekten att inga karaktärer könas. 

Mamman handlar normkreativt genom att arbeta hemifrån via datorn, medan en annan 

karaktärs mamma bakar bullar, en annan karaktärs pappa är vresig. Vissa karaktärer verkar ha 

ensamstående eller samkönade föräldrar, vilket kan tolkas som normkreativt eller ett 

överskridande av heteronormen.  

 

http://www.alfabeta.se/bok/zogg-den-lilla-draken
http://www.bonniercarlsen.se/


 

 

 

23 

7.1.2 Normativa böcker 
“Julia hjälper till” 

Beskrivning om boken från förlagets hemsida (http://www.bonniercarlsen.se/): “Julia och 

mamma har mycket att göra för i kväll ska mammas kompisar komma på middag. Först ska de 

handla och när de kommer hem ska mamma baka paj. Julia bakar småkakor. Oj, vad mycket 

mjöl det blev överallt! Men det gör inget. Julia hjälper till. Tur att hon har sin nya dammvippa. 

Damma, damma. Hela huset blir så fint. Strax börjar kalaset. Julia hjälper mamma med 

läppstiftet. Då ringer det på dörren. Mamma öppnar. Snart är Julia också klar, hon ska bara 

... Måla, måla.” 

 

Boken om när Julia ska hjälpa mamman med vardagsbestyren innan det är dags för kalas är 

inte nyskapande ur ett normkritiskt genusperspektiv, då Julia sätts in i en stereotypisk 

kvinnoroll. En roll som samhället skapat där kvinnor ska vara de som sköter inhandling av mat, 

städning, matlagning för att sedan avslutas med att en ska “göra sig fin” med smink för att folk 

ska komma över på besök. En bok som framhäver stereotypiska könsroller är inte sämre i sig 

ur ett genusperspektiv, det handlar om hur pedagoger lyfter och ifrågasätter stereotyperna med 

barnen samt diskuterar innehållet tillsammans på ett normkreativt sätt. 

 

“Sagan om pannkakan” 

Beskrivning om boken från förlagets hemsida (http://www.opal.se): “Den klassiska sagan om 

pannkakan som rymmer från sju hungriga barn och rullar ut i världen.” 

 

Sagan handlar om en fattig familj som ska äta mat, mamman i familjen lagar då en pannkaka 

som sedan rymde. När barnen ber mamman om att laga en pannkaka lägger varje barn till ett 

adjektiv för att be om pannkakan på det snällaste sättet. Det såg ut på det här sättet:  

“- Låt mig få lite pannkaka, mamma, sa ett av barnen. Jag är så hungrig. 

-  Kära mamma! sa det andra. 

- Kära rara mamma! sa det tredje. 

- Kära, rara, snälla mamma! sa det fjärde. 

- Kära, söta, rara, snälla mamma! sa det femte. 

- Kära, söta, rara, goda, snälla mamma! sa det sjätte. 

- Kära, söta, rara, goda, snälla gullemamma! sa det sjunde.” 

 

De orden som modern beskrivs som ovan är enligt den kvinnliga könsnormen där kvinnor är 

snälla, rara, söta, etcetera. Boken kategoriseras som normativ på grund av den stereotypa 

kvinnliga karaktären som tydligt tilldelas rollen att visa omsorg; hennes enda funktion i sagan 

är att ta hand om barnen och alla de bestyr runtomkring.  

 

“Uffe syskonbror” 

Beskrivning av boken från förlagets hemsida (http://www.rabensjogren.se/): “Uffes mamma 

och pappa har fått en ny bebis. Och trots att Uffe har sagt att de ska kasta ut den så gör de inte 

det. Säger att man inte kan kasta ut en lillasyster. Varför inte? tycker Uffe. Bebisen får ju all 

uppmärksamhet. Uffe tänker uppfinna en grej, en bebismosare. Allt som åker in där blir mos 

http://www.bonniercarlsen.se/
http://www.opal.se/
http://www.rabensjogren.se/
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och krymps. Men då får Uffe hålla i sin lillasyster, och hon är alldeles mjuk. Bebisen tittar rakt 

upp i hans ögon, och det ser ut som små speglar i bebisens ögon, två små Uffe i dem. Det 

kanske är lite för svårt att bygga den där bebismosaren trots allt.” 

 

Uffe är som karaktär en avbild av en stereotypisk kille som gör ritningar och uppfinner för att 

lösa problem. Uffe vill inte acceptera att lillasystern ska komma och ta plats i familjen och 

därmed förändra allt. Initialt har huvudkaraktären svårt att visa omsorg inför den nya bebisen 

men detta utvecklas till ett slut som kan tolkas vara normkreativt; Uffe börjar visa omsorg och 

välkomnar till slut sin lillasyster.  

 

“Nej!” 

Beskrivning om boken från förlagets hemsida (http://www.bonniercarlsen.se/): “Liten Skär 

leker själv. Och Lucia får inte vara med, liten Skär säger NEJ. Men när Lucia kan jonglera vill 

liten Skär gärna vara med. NEJ, säger Lucia. Nu är de osams. Men så hör de någon som ropar 

på hjälp! Oj, det är ju Ruta! Nu gäller det att hjälpas åt.” 

 

Boken “Nej!” kan tolkas vara genuspedagogiskt genomtänkt eftersom karaktärerna inte könas 

i den. Dock kan karaktärerna inte sägas vara helt neutrala när det kommer till könstolkningar; 

exempelvis könas karaktären Liten Skär i andra böcker inom denna serie, vilket kombineras 

med att hon är rosa och har klänning. Där karaktärerna inte könas men heller inte är neutrala 

kan en kontraproduktiv effekt uppstå genom att barnen tolkar könet enligt normen och 

diskussionen uteblir. Normkreativitet i detta fallet kräver en diskussion. 

 

7.1.3 Ospecificerade böcker   
“Ingrid och Ivar på skattjakt” 

Beskrivning av boken från förlagets hemsida (http://www.bonniercarlsen.se): “Följ med 

Katerina Janouch och Mervi Lindmans bästis-duo på skattjakt i skogen. I den femte boken om 

Ingrid och Ivar är de tillbaka. Ingrid och Ivar har ritat en skattkarta. Med kartan i handen och 

en korg på armen ger de sig ut i naturen för att finna skatten. (...) En härlig bilderbok att läsa 

hemma eller på förskolan inför skogsutflykten. Katerina Janouchs vardagsnära texter och 

Mervi Lindmans pigga, färgsprakande illustrationer älskas av barnen och deras föräldrar.” 

 

Berättelsen om “Ingrid och Ivar på skattjakt” utgår till stor del från ett neutralt perspektiv på 

genus. Skattjakt är ett neutralt tema, huvudkaraktärerna är, likt en könskvotering, jämnt 

representerade könsmässigt; en flicka och en pojke som tar lika mycket plats och är lika mycket 

huvudpersonen båda två. Ingrid och Ivar gör likvärdiga saker, har samma typ av äventyrslust, 

rädsla, nyfikenhet, aktivitetsnivå och intressen. Den enda punkten i “Ingrid och Ivar på 

skattjakt” som inte kan tolkas som neutraliserad är illustrationerna av karaktärerna. Ingrid bär 

ofta rosa och röda färger och illustreras med längre ögonfransar än Ivar. De har inte ett 

könsneutralt utseende utan tvärtom framhävda könsrelaterade anletsdrag; till skillnad från barn 

i förskolan som ju ofta är svåra att könsbestämma utifrån detaljer som exempelvis längre 

ögonfransar. Som förlaget framhäver är bokens fokus färgglada, lockande bilder, vilket är 

extremt tydligt. 

http://www.bonniercarlsen.se/
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7.2 Pedagogiskt förhållningssätt 

Under denna rubrik presenteras det resultat som är relaterat till pedagogen och pedagogiskt 

förhållningssätt vid litteraturläsning tillsammans med barnen. Avsnittet startar med ett 

introducerande stycke som behandlar allmänna observationer kring hur litteraturen bearbetas, 

med information om hur material väljs, hur läsgrupper utformas, etcetera. Därefter följer en 

beskrivning av det observerade förhållningssättet, sorterat utifrån olika teman relaterade till 

studiens analysfokus. 

 

7.2.1 Läsaktivitetens utformning 
Läsningen involverar vanligtvis tre- till fyra barn och sker på förmiddagen. Grupperna är 

blandade i kön och utgår från ålder och språklig utvecklingsnivå. Varje barn väljer en bok. 

Vilken bok man ska börja med förhandlas oftast genom lottning eller som en demokratisk 

omröstning. Om pedagogen valt en bok som är särskilt lämplig för barngruppens språkliga nivå 

startar bokläsningen med den boken och fortsätter sedan med barnens valda böcker. 

Pedagogerna läser därefter upp bokens titel och bokens innehåll börjar bearbetas.  

 

7.2.2 Vad problematiseras? 
Våra observationer visar att normkritiska reflektioner saknas i majoriteten av de studerade 

situationerna. Diskussionsfrågor fokuserar ofta områdena biologi och matematik, som 

exempelvis Var är den gula spaden? Vilken färg är den? eller Vad är det för djur? Dessa typer 

av frågor ställer alla pedagoger vi observerat. Diskussionsfrågor som bottnar i normkritik 

saknas i de flesta observationer. Vid två tillfällen har pedagogen startat och drivit en diskussion 

relaterad till genus. Detta har båda gångerna handlat om att en karaktär i boken könas, av 

pedagogen eller av barnen. 

 

A1: Vem har hon med där på golvet?  

F1: Papper. 

P1: Papperrrr… 

A1: Papper, och det här? 

F1: Apa! 

P1: Apaaa…  

A1: Vad heter han?... Eller hon? Vad heter apan? Den har ett namn. 

P1: Det är apa! 

A1: Ja det är en apa, men vad har den för namn? F3, vet du? 

F3: *skakar på huvudet* 

A1: Pippis apa. 

P1: Det är P1s apa!  

A1: Är det P1s apa? Det här är Pippis apa. Ska jag hjälpa er? Vet ni vad den heter? 

Herr Nilsson. Herr Nilsson.  

 

Ibland vill barnen bara diskutera bokens illustrationer och koppla in sig själva i det som händer, 

till exempel vilken drake de skulle välja att vara vid läsningen av “Zogg den lilla draken”. Vid 
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dessa tillfällen är pedagogens bemötande uppmuntrande, tillåtande och erkännande. Pedagogen 

låter barnet ta plats, oavsett genus eller andra sociala förutsättningar.  

 

A1: “I årskurs ett, sa fröken, ska vi lära oss att flyga”... 

F2: Vet du jag väljer att jag e den där rosa! 

A1: Du är den rosa, mmh. Titta de måste lära sig i ettan… 

F4: Åh ja vill vara den blå! 

P6: Ja e den glöna. 

A1: Och du vill vara den blå. Nå F3 vilken är du då?  

P3: Jag väljer den, ehhh. Den röda.  

A1: Då är det jag som är den gröna då kanske?  

F2: Jo för A1 är störst! 

F3: Men vet du, A3 är mycket störreee… 

A1: Ja A3 är mycket längre, så är den där A3 då? *pekar på drakfröken* Vart är 

jag?  

F2: Du kan va den! *pekar på en orange drake* 

A1: Ja den är ju större än de andra drakarna. P6 vilken färg skulle du vara? Vilken 

tänkte du vara?  

P6: Ja gilla glön… 

A1: Du gillar grön färg… Men titta där, då kan du vara den här! Som man bara ser 

benen på, så knasigt! 

 

I ett större perspektiv, sett till normkritik i allmänhet, så förekommer det i diskussionsfrågor 

från både barn och pedagoger, men är relativt sällsynt. Vi har registrerat ett fåtal fall där 

pedagogen ställer normkritiska reflektionsfrågor som rör andra aspekter än genus. Dessa 

normkritiska frågor har dock inte resulterat i något längre samtal; ofta avslutas 

problematiseringen antingen för att barnet inte ger någon respons eller för att pedagogen sedan 

inte ställer någon följdfråga. Ofta uteblir problematiseringen eftersom frågan blir fokuserad på 

“att” istället för “varför”. 

 

Det andra tillfället där normbrytande reflektioner skapats med stöd av pedagog beskrivs här 

nedan. Pedagogen vill framhäva hur man könar karaktären efter förutfattade meningar i sin 

personliga tolkning, hen bläddrar tillbaka i boken för att kontrollera om karaktären könats 

tidigare i berättelsen. Detta kan tolkas som ett försök att lyfta en normkritisk diskussion 

relaterad till genus, men resulterar inte i något samtal då pedagogen endast kollar upp genus 

och meddelar “rätt svar” för att sedan fortsätta läsandet utan att problematisera.  

 

A1: “Titta vad Lucia kan!” Vad kan Lucia? Titta, vad gör hon här? 

F1: Kastar bollen.  

P1: Tastar bollen.  

A1: Eller är det en hon eller han? Ser man om det är en hon eller en han? Är det 

en flicka eller en pojke? 

F1: Flicka. 
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A1: Du tycker att det är en flicka. Men det står inte att hon är en flicka. Det står 

bara “Får lilla Lucia vara med? Titta vad Lucia kan! Och så står det igen “Får liten 

Skär prova?” Får hon prova? 

 

7.2.3 Reflekterande dialoger? 
Om man vidgar perspektivet mer och tar in samtal som rör områden som är nära relaterade till 

normkritik, är slutsatsen att diskussionsområden som etik, konfliktlösning och empati inte 

heller utgör vanligt förekommande innehåll i det observerade materialet. Boksamtal tar inte 

någon större plats vid litteraturläsningen i de studerade förskolorna; de samtal som sker är ofta 

korta, med två-tre meningsutbyten. 

 

En observation utmärker sig särskilt i fråga om pedagogens förhållningssätt till både litteratur, 

samspel och barnen är när boken “Snurran på dagis” läses upp. Snurran könas inte av 

författaren, detta leder till att det blir rådande normer som bestämmer könet på Snurran vid 

varje tillfälle boken läses. Denna bok observerades vid två tillfällen på ena förskolan. I den 

första observationen går det att urskilja när P1 försöker gå emot de andras val av kön på 

Snurran, detta genom att han tydligt ger Snurran pronomen “hon”. Detta tydliggörs i 

konversationen mellan P1 och A3 där han försöker reda ut vems tur mellan Snurran och Saltis 

det var att leka med leksakerna.  

 

P1: Det är hans okkå cykel, det är hons cykel. Det är hans osså pinne, det är hons, 

det där är förskolans, den förskolans. De är hons cykel.  

A3: Mm, men de ville göra samma saker. Han ville också cykla på cykeln, där, där 

han cyklade. 

P1: Men han kan stå, han cykla. Han kan stå. 

A3: Mm. Stå och cykla. Jåå... *fortsätter läsa i boken*. 

 

P1 börjar med att köna Snurran som flicka och han visar samtidigt ett tydligt intresse för att 

diskutera konflikten som uppstått mellan de två karaktärerna. Efter att A3 beskrivit både 

Snurran och Saltis med pronomen han, rättar sig P1 efter det och benämner i nästa mening 

också Snurran som han. A3 fångade inte upp förvirringen av Snurrans kön för att kunna 

diskutera det tillsammans med P1 och P2, en normkreativ diskussion missas och P1 benämner 

hädanefter inte Snurran som tjej som går att urskilja i nästa observation.  

 

I exemplet visar barnen tydligt intresse för att diskutera konflikter och socialt samspel i relation 

till litteraturen. Pedagogens förhållningssätt är här responslöst, möjligtvis handlar det om dålig 

kommunikation. Pedagogen avvisar inviten till att diskutera konflikten genomgående under 

hela bokläsningen; vid totalt tre tillfällen. Pedagogen undviker det problematiserande samtalet 

genom antingen ignorera barnen, som i exemplet ovan för att fortsätta läsa eller sätta upp 

handen som ett “stopp” med följt av “Vi läser färdigt!” för att sedan fortsätta läsa och lämna 

diskussionen. 
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7.2.4 Stereotypiska föreställningar? 
Att det råder otydlighet till Snurrans kön är genomgående under resterande av den tidigare 

observationen och även under det andra lästillfället på samma förskola, dock med en annan 

pedagog. Under hela boken benämns Snurran med pronomen han. Följande sekvens är mellan 

pedagog A4 och barnen P1, P4 och P5. 

  

P4: Varför är Saltis vit? 

A4: Jag vet inte, han kanske är vit som salt? 

P1: Han är svart. *pekar på Snurran*. 

P4: Han är svart som eh, kaffe! 

 

P1 som under hela början av första läsningen av “Snurran på dagis” benämnde Snurran som 

hon, har efter att pedagog A3 benämnt Snurran som han slutat med det. Detta tydliggörs i 

observationen ovan med pedagog A4 och barn P4 där P1 börjar med att säga “han” och peka 

på Snurran. 

 

Boken “Julia hjälper till” läses av A1 för F1 på samma förskola och under läsningens gång 

upprepas ord som ”fin”, ”vacker”, ”söt” som är feminint laddade ord. Det är dock svårt att 

urskilja om dessa ord endast används för att de nämnts i boken och pedagogen bara speglar vad 

litteraturen i sig beskriver eller om det är hennes egna personliga åsikter om att just dessa 

händelser eller saker är fina, vackra eller söta.  

 

A1: Titta vilken fin färg! Vad har hon för färg på håret? 

F1: Grön! 

A1: Ja det tyckte jag var sött! 

- 

F1: Det är mamman! 

A1: Jo titta, vad fick hon för något vackert där då? 

F1: En blomma! 

A1: Jooo, vilka fina blommor!  

 

I fråga om pedagogernas bemötande och förhållningssätt till barnen under den pågående 

litteraturläsningen, visar vårt resultat på tendenser till att pedagoger kräver mer av flickor i 

fråga om socialt samspel. Vid flera tillfällen när flickor betett sig rastlöst, slutat lyssnat på 

läsningen, har myror i benen och inte sitter still, har pedagogen tillrättavisat flickan genom att 

avbryta läsningen, kräva ögonkontakt, ta tag (milt) i och sätta barnet i upprätt position samt vid 

ett tillfälle kommenterat detta som “Nu var det ingen bra läsdag idag, boken var lite för svår 

kanske”.  

 

När pojkar betett sig likadant har pedagogen bemött pojken genom att benämna hans beteende 

“Jaha, du lyssnar inte, jag ser det så du vet” men inte avbrutit läsningen, inte gjort några andra 

ansträngningar såsom krävt ögonkontakt, inte tagit tag i barnet och satt barnet i upprätt position 

och så vidare. När en pojke tappade koncentrationen på samma sätt som flickan i stycket ovan, 
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vid samma observation, kommenterade pedagogen “Börjar du bli trött också? Jag ser det”. 

Pojkens bristande koncentration förklarades alltså med fysiologiska tillstånd utanför pojkens 

kontroll och pojkens beteende tillrättavisades inte, medan flickans beteende både 

tillrättavisades och värderades samt bedömdes bero på att det litterära materialet var för svårt 

för flickan att förstå. 

 

7.2.5 Normkreativt läsmaterial? 
I de fall som pedagogerna arbetar med en bok som kan tolkas som ett bra litterärt material för 

normkritik och normkreativa samtal så verkar pedagogen helt omedveten om bokens 

möjligheter och dessa böcker resulterar inte i fler normkritiska diskussioner, varken relaterat 

till genus eller andra normer. Boksamtal handlar i huvudsak om att räkna, benämna färger, 

växter och djur eller att diskutera egna erfarenheter av situationer eller föremål som 

förekommer i bokens illustrationer.  

 

Boken ”Tesslas mamma vill inte” har blivit observerad vid fyra tillfällen, två gånger på vardera 

förskolor. Tessla som karaktär och boken i sig är normkreativ då hen inte könas under bokens 

gång och mamman i boken beter sig inte som en förälder ska då det är Tessla som får ta hand 

om mamma och inte tvärtom. Även fast Tessla inte ges något kön i boken benämner pedagog 

A1 Tessla som hon i nedanstående observation. 

  

A1: ”Skärp dig! säger Tessla!” Ser hon glad ut? 

F1: Nä. 

A1: Hur ser hon ut då? 

F1: Vet inte… Sådär! *pekar på mamma* 

A1: Nämen hon ser ju glad ut, men hon? *pekar på Tessla* Ser inte så glad ut, 

tycker då jag. 

 

En förvirring uppstår mellan A1 och F1 när pedagogen frågar om Tessla ser glad ut, genom att 

fråga om hon ser glad ut. Det är svårt att urskilja om F1 inte anser att Tessla är en flicka eller 

om det bara blev fel i kommunikationen mellan pedagog och barn, det går dock att uppfatta 

pedagogens tolkning av Tesslas kön. I samma observation precis innan läsningen börjar lyfter 

pedagogen ”Vet du vad det står där? *pekar på olika-loggan* Olika står det där.”. Pedagog 

uppmärksammar att boken är från förlaget “Olika” och väljer att lyfta det med F1. Utan att F1 

hinner reagera påbörjar A1 att läsa boken, pedagogen går alltså inte vidare med beskrivning av 

förlaget. 

 

7.2.6 Val av material 
Angående val av material är det barnen som väljer. Pedagogerna går med barnen till det 

kommunala biblioteket och lånar av utbudet som bibliotekarierna är ansvariga över. Detta utgör 

barnens utbud av litteratur. Vad gäller bokval vid lässtunden visar observationerna att barnen 

väljer utan nämnvärd påverkan från pedagog. Ibland har pedagogerna styrt bokvalet i syftet att 

välja en lämplig bok sett till barnets språkförståelse och koncentrationsförmåga. I ett observerat 

fall valde pedagogen en bok av personliga skäl, typ nostalgi som pedagogen gärna ville läsa 
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(av nostalgisk anledning, Mumin). Materialet väljs i anslutning till lässtunden, från det utbud 

av böcker som tidigare nämnt. Böckerna ligger tillgängligt på den ena förskolan medan den 

andra förskolan har arrangerat så att deras bokförvaring fungerar som ett “bibliotek” för att 

barnen ska se det som att de lånar en bok. Barnen behöver alltså “låna” boken för att få läsa 

den. Detta uppges vara på grund av problem med att barnen tar med sig böckerna till andra 

lekar och är vårdslösa vilket enligt uppgift resulterat i många trasiga böcker.  
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8. Diskussion 
I metoddiskussionen lyfts vårt metodval och kritiska aspekter till det, det är även en genomgång 

av generaliserbarhet och hur studien hade kunnat utvecklats med hjälp av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder. I resultatdiskussionen behandlas resultatets viktigaste delar mot tidigare 

forskning. Som avslutande del till studiens resultat lyfts de teoretiska aspekterna i en 

sammanfattande slutsats av båda frågeställningarna. Följande del behandlar implikationer för 

yrkesuppdraget, vad bidrog vår studie med för ny kunskap till den pedagogiska verksamheten? 

Avslutningsvis lyfter vi förslag till fortsatt forskning, som väcktes under studiens gång. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Metoderna observation och videoobservation kombinerat med fältanteckningar bidrog till en 

möjlighet att gå igenom det observerade materialet igen via inspelningar. Att ha inspelningar 

att transkribera för analys gav möjligheter att analysera diskurs och positionering i sin helhet 

och på ett trovärdigt sätt; då både tal och mimik kunde studeras upprepade gånger.  

 

Det är viktigt att vara medveten om att studiens datainsamlingsmetod, videoobservation, kan 

ha påverkat den studerade situationen - det faktum att en kamera sätts upp innan aktiviteten 

startats. Gillham (2008) förklarar att det är oundvikligt och svårt att uppskatta hur mycket som 

det påverkar den insamlade datan. Eidevald (2015) beskriver dock att det är omöjligt att 

använda sig av ett neutralt instrument som kan registrera vad som sker helt objektivt. Det som 

vi gjorde för att försöka undvika kamerans påverkan på resultatet var att vi satte upp den innan 

själva läsningen började, alltså när barnen var upptagna med att välja vilken bok som skulle 

läsas. Vi såg även till att den stod delvis gömd, för att den inte skulle sticka ut allt för mycket 

och fånga barnens uppmärksamhet.  

 

Sett ur ett större perspektiv är vår reflektion att en kombination av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder hade kunnat tillföra ett intressant perspektiv till studien. Att exempelvis 

räkna tilltal till flickor respektive pojkar samt mäta vilket talutrymme barnen ges hade gett 

ytterligare grund för att analysera pedagogens bemötande relaterat till barnens genus- och 

könstillhörighet. Svensson och Ahrne (2015) framhäver att de skillnader som finns mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder till största delen är praktiska och att det handlar om att de 

båda är bra, men passar för olika saker. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) 

diskuterar att distinktionen mellan de två metodtyperna kan liknas vid två ändar av ett spektrum 

och framhäver att metodtyperna kan kombineras. Metodval ska bero på det man söker kunskap 

om och om studiens frågeställning kräver finns det inga hinder för en metodkombination över 

dessa kategoriers gränser (ibid.). Studiens metod fungerade mycket väl och resulterade i en stor 

mängd användbar data, men ett tillägg av kvantitativa metoder hade kunnat möjliggöra en 

intressant argumentation inriktad på pedagogens bemötande och förhållningssätt.  

 

Eftersom att studien utfördes på endast två förskolor och i endast en kommun går det inte att 

generalisera resultatet till att alla förskolor arbetar med könsnormer och genus på detta sätt. 

Studien bör genomföras på fler förskolor i fler kommuner för att kunna jämföra resultaten mot 

varandra och på så sätt kunna synliggöra mönster och då kunna generalisera (Svensson och 
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Ahrne, 2015). Det är därför av särskilt stor betydelse för resultatets legitimitet att 

trovärdigheten stärks på andra sätt, exempelvis genom att välja ut och återge just de data som 

på ett trovärdigt sätt styrker resultatet. Att redovisa resultatet på ett trovärdigt sätt är 

grundläggande för den kvalitativa forskningens legitimitet, vilket ofta kräver att data i form av 

citat och exempel ges större utrymme än i en kvantitativ undersökning (Svensson & Ahrne, 

2015).  

 

Vi vill slutligen lyfta betydelsen av observatören och kameran för studiens resultat. Enligt vårt 

teoretiska perspektiv är kunskap och vetande aldrig åtskilda, utan betoningen läggs på 

samhandlingen och den sammanflätade tillblivelsen (Nordin-Hultman, 2004). Att analysera 

och synliggöra effekten av möten mellan olika aktörer och vad den effekten innebär utgör 

grunden i poststrukturell normkritik. Detta leder poststrukturalismen till slutsatsen att även 

materialiteten är agentisk - den påverkar människan och kunskapen (Lenz-Taguchi, 2012). 

Därav vill vi betona att det är av största vikt att framhäva och diskutera hur sammanflätade 

tillblivelser kan ha påverkat studiens resultat. Våra tankar, idéer och föreställningar om de 

materiella ting som omger oss kan påverka hur vi beter oss i kontakt med den materiella 

världen; materialiteten påverkar diskursen, den är materiellt-diskursiv (ibid.). Denna teoretiska 

vinkel synliggör inte bara observatörens betydelse och eventuella påverkan utan också hur 

kameran kan ha påverkat hur barnen och pedagogerna betedde sig i den observerade 

situationen. För att minimera risken att observatörens egna åsikter påverkar vad observatören 

ser har båda forskare agerat observatörer parallellt och närvarat vid varje observerade situation. 

Detta möjliggjorde att två olika bilder av observationen kunde jämföras och eventuella 

personliga tolkningar elimineras, vilket enligt Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 

(2009) har en positiv effekt på tolkningens trovärdighet. För att mildra kamerans diskursiva 

effekt placerades och hanterades den med största möjliga diskretion, men med tanke på 

forskningsetiken kunde inte kameran döljas för studieobjektet; det skulle innebära att filma 

utan tillåtelse, vilket skulle varit ett uppenbart oetiskt tillvägagångssätt. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att normkritiskt granska litteraturläsning i förskolan samt det 

litterära materialet utifrån ett genusperspektiv. Vi ville undersöka hur olika föreställningar om 

könsnormer och genus reflekteras genom förskolans arbete med litteratur. Det resultat som 

framkommit genom studien diskuteras nedan i relation till bakgrunden, tidigare forskning samt 

relaterat till studiens teoretiska utgångspunkter. Diskussionen är tematiserad utefter studiens 

frågeställningar, som agerar underrubriker.  

 

8.2.1 Hur reflekterar det litterära materialet föreställningar om kön och 

genus? 
Förskolornas utbud av litteratur visar på en mångfald där både normkreativ och normativ 

litteratur finns representerad. DePalma (2016) poängterar att normkreativ litteratur behövs på 

förskolan för att stödja barns förståelse för alla människors lika värde trots olikhet samt visa 

att det är okej att inte leva heteronormativt. Detta kan sägas erbjuda många pedagogiska 

möjligheter till både normkritiska och normkreativa diskussioner. 
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I vår analys kan vi se att de böcker som tolkats som normkreativa oftast kräver en 

problematiserande diskussion för att det ska fungera som just normkreativa. I böcker där 

normkreativa huvudpersoner beskrivs, går det ändå att urskilja stereotypiska könsnormer 

reproducerade bland andra karaktärer. Boken om Snurran är ett exempel på detta. Hon ska ses 

som en stark, kvinnlig förebild; dock könas hon inte i boken “Snurran på dagis”. Det blir, i de 

observationer som vi gjort, kontraproduktivt. Snurrans dominanta personlighet kopplas ihop 

med den manliga stereotypiska rollen som Eilard (2004) beskriver, att vilja synas, höras, 

modiga aktioner och är inte rädd för att säga sin sak, medan Snurrans kompisar Sussi, Pussi 

och Tussi gråter för att Snurran och Saltis är ovänner. Odenbring (2014) framhäver vikten av 

att analysera alla karaktärers handlingar och på vilket sätt som dessa i sin tur kan visa 

karaktärens könstillhörighet. Snurrans normbrytande karaktär kan inte kompensera för det 

stereotypa agerandet som de andra kvinnliga karaktärerna i boken porträtterar. Som Odenbring 

beskriver leder detta till att barnen fastnar i ett stereotypiskt förhållningssätt till kön utifrån 

bokens normativa perspektiv. 

 

Ett annat problem som framkommer i vår studie är att det blir lätt att personliga värderingar 

och perspektiv på genus spelar in för att köna de karaktärer som inte beskrivs med något kön. 

Tidigare studier har visat på att när karaktärer inte könas av boken resulterar det i att läsaren 

tolkar och könar själv, utifrån karaktärens personlighetsdrag tillsammans med barnet egna 

erfarenheter (Lynch, 2016). Som exempel på litteratur där denna problematik uppstår har vi 

både “Snurran på dagis” och “Tesslas mamma vill inte”. Vår analys av litteratur visar att den 

normkreativa litteraturen kräver medvetna pedagoger som kan problematisera och vara lyhörda 

för det som barnen vill diskutera, för att egna föreställningar om kön och genus kan 

problematiseras.  

 

8.2.2 Hur arbetar pedagogerna med normkritik utifrån ett genusperspektiv, 

vid litteraturläsning? 
Vår studie visar att normkritiska diskussioner saknas i boksamtalen på de studerade 

förskolorna. Såväl som normkritik relaterat till genus som normkritik eller normkreativitet i 

största allmänhet är enligt våra observationer en ovanlig företeelse under förskolans boksamtal. 

Tidigare studier framhäver vikten av boksamtal; det ger möjlighet för barnen att delta i 

diskussioner som skapar förståelse för såväl sina egna som andras erfarenheter (Ekelund, 

2007). Resultatet visar att lässtunderna genererar samtal kring litteraturen men att pedagogen 

till stor del fokuserar på att lyfta frågor som handlar om andra aspekter, som till exempel 

matematik och biologi.  

 

8.2.2.1 Normkritiska diskussioner 

I de fall där genus problematiserats har argumentationen varit ytlig och samtalet kort - 

problematiseringen fokuserar på om det verkligen är “rätt” att karaktären könas som en flicka 

genom att ta reda på om karaktären könats av författaren. Fokus ligger inte på varifrån den 

förutfattade meningen om könet kommer, om en flicka måste se ut så eller liknande 

komplexiteter. Fokus ligger inte på att synliggöra och problematisera utan desto mer på att 
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erkänna. Barnens initiativ till diskussion runt litteraturen och frågor om illustrationerna drar 

däremot ofta mot normkritiska aspekter eller rör nära relaterade etikområden som 

konflikthantering, relationer eller känslor. Våra observationer visar både situationer där 

pedagogen försöker driva samtalet och barnen vill skynda på läsningen samt det motsatta; när 

barnen vill ställa frågor och pedagogen tillrättavisar med “Vi läser färdigt först”. Ekelund 

(2007) understryker vikten av att vara lyhörd för barnens frågor kring litteraturen, för genom 

att du som pedagog visar dig lyhörd för barnens tolkning eller önskade diskussion av 

litteraturen skapas en lust för barn att våga beskriva sina tankar och åsikter. I de fall när barnen 

tar upp allmänna diskussioner om bokens illustrationer och koppla till egna erfarenheter har 

pedagogens förhållningssätt varit uppmuntrande, tillåtande och erkännande - det är tydligt att 

pedagogen låter individens identitet och livserfarenheter ta plats, oavsett genus eller andra 

sociala förutsättningar. Simonsson (2006) lyfter att tidigare studier av barns litteraturläsning 

som visar att deras tidigare erfarenheter skapar en egen tolkning för det lästa materialet.  

 

Trots mångfalden i förskolans litterära material (se 8.2.1) visar studien på en omedvetenhet hos 

pedagogerna runt den potential som böckerna faktiskt har. Den normkreativa boken som 

figurerade i flest observationer, som har en tillhörande pedagogisk handledning på förlagets 

hemsida, resulterade inte i några normkritiska eller normkreativa diskussioner eller reflektioner 

genom de observerade pedagogernas arbetssätt. Just dessa observationer visar att förläggare 

och författare gör en avsiktlig ansträngning i förarbetet med normkreativt material (jmf. Tsao, 

2008), medan pedagogens ansträngning uteblir. Vårt resultat visar att pedagogerna inte lärt 

känna materialet och bearbetat litteraturen i förberedande syfte; särskilt i observationen som 

beskrivs i avsnitt 7.2.5 där pedagogen synliggör förlagsnamnet “Olika” utan att koppla till 

förlaget eller vad ordet betyder. 

 

“Behövs det mer mångfald i barnböcker och ungdomsböcker? Det 

tror vi! Och det är därför vi finns. Alla titlar ska bidra på ett eller 

annat sätt till vår devis: Ut med stereotyper – in med möjligheter! Vi 

ger ut böcker som speglar samtidens mångfald i sätt att vara och sätt 

att leva, roliga och spännande böcker som utmanar förlegade 

stereotyper och ger fler barn och unga möjlighet att vara sig själva, 

må bra och förverkliga sina drömmar i ett öppet och inkluderande 

samhälle.”  

(Från: https://www.olika.nu/forlag/, hämtat: 2018-05-13) 

 

Som Crisp (2009) poängterar krävs det närvarande och medvetna pedagoger för att litteraturen 

ska fungera som ett pedagogiskt verktyg och framhäva allas lika värde och rättigheter. Även 

Nettervik (2002) argumenterar för att den vuxne behöver lära känna läsmaterialet eftersom den 

litteratur som barn kommer kontakt med i tidig ålder formar dem och präglar deras bild av 

omvärlden.   

 

8.2.2.2 Stereotypiska föreställningar 

Studiens resultat visar (7.1) att det finns normativ litteratur på de studerade förskolorna och de 

observerade situationerna (7.2) har exemplifierat hur pedagogerna bearbetar och hanterar 

https://ams3.digitaloceanspaces.com/olika-media/2018/03/handled_0-3_tesslas_mamma.pdf
https://www.olika.nu/forlag/
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normativiteten. Genom studien kan vi konstatera att pedagogerna inte lyfter normkritiska 

perspektiv vid arbete med normativ litteratur. Böcker där karaktärer beter sig könsnormativt 

läses utan reflektioner som problematiserar situationen och tillför normkreativitet. I 

observationen av “Julia hjälper till” (se 7.2.4) porträtterar litteraturen stereotypa föreställningar 

om kön och genus. Dessa föreställningar är i likhet med vad Odenbring (2014) beskrivit 

samhället framfört som kvinnornas roll i hemmet, att det är kvinnorna som ska och tar hand 

om hemmet i allmänhet. Det återspeglas i “Julia hjälper till” då de båda kvinnliga karaktärerna 

städar, handlar, bakar, visar omsorg och “gör fint”. Detta är normer som pedagogen, i motsats 

till att problematisera, förstärker genom att berömma bilderna och beundra materialet.  

 

Genom vår analys av diskursen kan vi dessutom se att normativa begrepp (fin, söt) framhävs 

genom att betonas och upprepas. Förstärkningen av dessa feminint laddade ord kompletteras 

med att pedagogen värderar en kvinnligt könad karaktärs utseende utefter personliga 

preferenser; “Ja, det tyckte jag var sött”. Som tidigare studier av diskurser visat (Tsao, 2008) 

är de vanligaste beskrivande begreppen som används för kvinnliga karaktärer “vackra”, 

“rädda” eller “värdelösa”, vilket kan tolkas reproducera stereotypa normer genom diskursen 

(Nordin-Hultman, 2004; Eidevald, 2009). Ekelund (2007) argumenterar för att pedagogen inte 

ska uttrycka sin egna tolkning eller rätta barnens tankar, eftersom det leder till att samtalet styrs 

och barnens möjligheter till normkreativa tolkningar minskar.  

 

Därtill har även stereotypa normer kring manlig könsidentitet reproducerats i studiens 

observationer; genom missförståndet runt Snurrans könsidentitet och problematiseringen som 

uteblir (7.2.2). Resultatet blir att den manliga normen att vara busig och bråkig framhävs, vilket 

Sciurba (2016) och DePalma (2016) problematiserar. När män omges av idéer om hur de, 

utefter könstillhörighet ska vara, påverkar det deras möjligheter att göra normkreativa val; båda 

könen är i lika hög utsträckning drabbade av den könsnormativa litteraturen, trots att den lyfter 

mannen som idealet (Sciurba, 2016). 

 

Sett till pedagogens bemötande och förhållningssätt gentemot barnen visar resultatet att 

pedagogerna bemöter barnen olika utefter kön och genus; de kräver mer av flickorna i fråga 

om socialt samspel och de benämner samt förklarar flickor respektive pojkars beteende på olika 

sätt. Precis som Eidevald (2011a; 2011b) understryker kan föreställningen om att flickor och 

pojkar är olika och det är naturligt leda till slutsatser som påverkar bemötande och 

förhållningssätt. Vårt resultat visar, i likhet med det Eidevald beskriver, att pojkars beteende 

förklaras bero på saker de inte kan rå för eller kontrollera, som trötthet (se 7.2.4). Detta skapar 

högre förväntningar på flickors sociala samspel än på pojkars, vilket syns i våra observationer 

genom att flickor tillrättavisas oftare och med högre krav på gensvar i samspelet. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att enligt studiens resultat tar boksamtal ingen nämnvärd plats 

i de studerade förskolornas högläsningsaktiviteter. Det bör uppmärksammas att resultatet inte 

visar en total avsaknad av boksamtal och att det funnits någon enstaka pedagog vars 

förhållningssätt till litterära diskussioner varit utmärkande, på det sätt att diskussionen 

problematiserat etiska aspekter på ett djupare plan. Trots detta så visar resultatet av vår studie, 
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sett till helheten, att pedagogerna inte uppmuntrar till normkritiska diskussioner relaterade till 

genus, normkritiska diskussioner i allmänhet eller diskussioner överlag.  

 

8.3 Sammanfattande slutsats 
Resultatet visar att de böcker som förekommer på de studerade förskolorna innehåller både 

normativa och normkreativa porträtteringar av karaktärer och situationer, samt att det är lika 

vanligt förekommande med normkreativ som normativ litteratur i förskolornas litterära utbud. 

Detta kan, utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, vid en första anblick tolkas ge 

möjligheter för en diskurs som inte positionerar barnen utefter rådande köns- och genusnormer. 

Enligt det poststrukturella perspektivet fungerar diskurser som ramverk; de styr hur vi ser och 

upplever världen (Foucault, 1972). Karaktärerna intar positioner av både normativ och 

normkreativ natur, vilket skulle kunna resultera i en diskurs som är normkreativ och 

normkritisk, som tillåter att kön och genus konstrueras på nya, normbrytande sätt.  

 

Dock visar resultatet av vår analys att många av de normkreativa böckerna kräver en 

problematiserande diskussion för att vara normbrytande. Specifika situationer positionerar 

människan i förhållande till de normer och villkor som situationen erbjuder (Nordin-Hultman, 

2004) - situationer där det normkreativa inte framhävs kan inte resultera i normkreativa villkor. 

Kunskap är beroende av kontext och individ (Dahlberg, Moss & Pence, 2013), vilket innebär 

att det en bok illustrerar för sin läsare inte är beroende på boken utan beroende på vilket sätt 

boken används och i vilka sammanhang. Boken är en del av det sammanflätande tillblivandet 

(Lenz-Taguchi, 2012) och betydelsen av boken blir till i mötet; i varje ny situation. Karaktärer 

som beter sig normbrytande i förhållande till sitt kön/genus har ingen normkreativ funktion om 

karaktären inte könas; som tidigare forskning visat (Kåreland, 2005; Odenbring, 2014) innebär 

utelämnande av kön att barnet själv könar karaktären utefter beteende och i förhållande till 

rådande normer.  

 

Vår analys av pedagogernas arbete med det litterära materialet synliggör därtill att de 

problematiserande diskussionerna ofta uteblir, att möjligheten till en normkreativ diskurs inte 

tas tillvara. De diskurser som får dominera boksamtal består inte i problematiserande 

diskussioner som leder till normbrytande reflektioner. Vårt resultat tyder på motsatsen - att den 

normativa diskursen dominerar, vilket innebär att föreställningen om kön och genus 

reproduceras genom pedagogernas ordval och det de väljer att lyfta till diskussion. 

Användningen av feminint kodade ord för att beskriva feminint kodade situationer och 

karaktärer (se 7.2.4) är ett exempel på hur diskursen på de studerade förskolorna positionerar 

karaktärer och skeenden i litteraturen utefter stereotypa föreställningar om kön och genus.  Som 

Foucault poängterar så styr normer människan men människan styr också sig själv; genom att 

tänka och handla normativt använder människan ramverket samtidigt som människan blir 

ramverket (Foucault, 1972).  

 

Om man tar litteraturen ur ekvationen och ser till pedagogernas bemötande av barngruppen i 

de studerade situationerna framkommer att pedagogernas förhållningssätt och bemötande 

skiljer sig beroende på om de tilltalar flickor eller pojkar. Skillnaden i bemötande utefter kön 

https://docs.google.com/document/d/13VrduHuJDMRvdZymzmkJNuc8ymSIAKSQxKnU9n9PsS4/edit#bookmark=id.46r0co2
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är subtil men av vår analys fullt möjlig att urskilja och består i huvudsak av något som utifrån 

vårt teoretiska perspektiv endast kan tolkas som högre krav på flickors sociala samspel och 

större överseende och acceptans när pojkar tappar fokus och agerar störande (se 7.2.4). Denna 

skillnad i diskurs gentemot flickor respektive pojkar positionerar barnen utefter kön vilket styr 

vilka identiteter barnen kan konstruera och vilket subjektskapande som kan ske i den kontexten 

(Eidevald, 2011a). 

 

8.4 Implikationer för yrkesuppdraget 
Arbetet med studien har lett till en fördjupad kunskap i hur viktigt det är att som pedagog veta 

vad det är som litteraturen lär ut till barnen, att vara medveten om att barnlitteraturen är ett 

betydelsefullt hjälpmedel som Ekelund (2007) beskriver det. Som Nettervik (2002) lyfter så är 

det viktigt att vara medveten och påläst om den litteratur som barnen kommer i kontakt med, 

då barn präglas i en tidig ålder är det viktigt att den litteratur de bekantas med inte förminskar 

andra människor; utan snarare lyfter olikheter som något positivt (Crisp, 2009).  

 

Studiens resultat framhäver att det inte är en självklarhet att det är pedagogen som sköter valet 

av litterärt material; resultatet visar att det till stor del är biblioteket som styr vilka böcker som 

finns tillgängliga. Biblioteket skapar ett utbud som barnen får välja mellan, vilket kanske 

innebär att pedagogen "faller mellan stolarna" - när lässtunden börjar har pedagogen ännu inte 

lärt känna materialet. Resultatet visar hur viktigt pedagogens förarbete med litteraturen faktiskt 

är; därtill implicerar resultatet att det är möjligt att det krävs en större ansträngning från 

pedagogen att bearbeta och lära känna det litterära materialets "pedagogiska vinklar". Det ska 

inte ligga på varken bibliotekarie att lära ut hur pedagogerna ska arbeta med litteraturen, inte 

heller på barnen att det är de måste skapa samtal som är givande ur ett normkritiskt perspektiv, 

utan det ansvaret anser Nettervik (2002) bör ligga på pedagogerna.  

 

Läroplanen för förskolan säger är det pedagogens ansvar att “Inget barn ska i förskolan utsättas 

för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt.” (Skolverket, 2016, s. 4). Läroplanen för förskolan beskriver vad förskolans 

pedagogiska arbete ska sträva efter, dock som innan nämnt inte hur det kan arbetas med. 

Resultatet i studien styrker det faktum att det är upp till pedagogerna att tolka hur de väljer att 

jobba med förskolans värdegrund och uppdrag samt mål. Studien framhäver vikten av en 

medvetenhet om att det barnen läser kan påverka både deras medmänniskor och dem själva är, 

vilket även Kåreland (2005) understryker i hennes studier på barnlitteraturens betydelse för 

förskolan. Då litteraturen beskrivs i tidigare studier att ha en stor roll i barnens liv är det då 

viktigt att litteraturen inte framför en förminskande människosyn som även Nettervik (2002) 

styrker.  
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Vår förhoppning som forskare bakom denna studie är att resultatet fungerar stödjande och 

stimulerande för pedagogens förarbete med det litterära materialet, genom att påvisa vilken 

outnyttjad pedagogisk potential litteraturläsning i förskolan faktiskt har.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Som tidigare påtalat (se 8.1) är vår reflektion att studier såsom denna skulle kunna använda en 

metodansats som kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. Att blanda dessa 

metodtyper skulle kunna tillföra ett intressant perspektiv till studier på genus och bemötande 

och komplettera den kvalitativa datan. Som förslag till fortsatt forskning inom området vill vi 

därför lyfta nyttan i en metodkombination för att ge en ytterligare grund för att analysera 

pedagogens bemötande och förhållningssätt. Därtill vill vi understryka att fler och större studier 

behövs för att ett resultat såsom detta ska kunna generaliseras och för att man ska kunna dra 

slutsatser om den svenska förskolan som helhet. Det hade även varit intressant med 

komparativa studier som kan visa på skillnader och likheter i hur litterärt material fungerar som 

pedagogiskt verktyg på olika förskolor. 

 

I fortsatt forskning kring normkritik, diskurs och positionering kan ett intersektionalistiskt 

perspektiv tillföra en vidgad syn på diskrimineringens sammanflätande tillblivanden; där andra 

diskrimineringsgrunder såsom etnicitet, ålder och klass kan tas in i beräkningen. Ett 

helhetsperspektiv på positionering, som tar in andra diskrimineringsgrunder än genus, är med 

vår teoretiska utgångspunkt något att eftersträva; trots detta valde vi att fokusera genus för att 

vi tycker detta viktiga område behöver framhävas ytterligare.   
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Bilaga 1 - Analysfokus 

1: Vem väljer materialet? 

2: Hur väljs materialet?  

3: Hur presenteras materialet vid högläsning? 

4: Inbjuder pedagogen till normbrytande reflektioner? 

5: Om nej; hur lyfts normkritiska perspektiv till diskussion, vad problematiseras?  

6: Hur bearbetas materialet och vilka reflekterande dialoger förs runt materialet?  

7: Bemöter pedagogerna flickor och pojkar olika utifrån könstillhörighet och genus vid 

högläsningstillfällen? 

8: Vilka typer av genuspedagogiska strategier (kompensatoriskt vs könsneutralt) kan vi utläsa 

av pedagogens förhållningssätt respektive det litterära materialet?  

9: Innehållet materialet föreställningar om kön som är stereotypiska? Om ja; hur hanteras detta 

av pedagogen?  

10: Finns det särskilt läsmaterial för att arbeta med normkreativitet?  

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Lite information angående kommande examensarbete/den 

studie som kommer ske i Er verksamhet: 
 

 

 

 

 

 

Hej! Vi (Emilia Rova & Rebecca Hauguth) är två studenter från Luleå Tekniska Universitets 

förskollärarutbildning. Vi skriver just nu vårt examensarbete1 och gör därför en studie i Er 

kommuns förskoleverksamhet under vecka 16-17.  

 

Vårt arbete fokuserar på genus och normkritik: ett viktigt område i behov av mer forskning. 

Syftet med vår studie är att undersöka litteraturläsning i förskolan samt det litterära 

materialet ur ett genusperspektiv. Vi vill undersöka hur föreställningar om könsnormer och 

genus reflekteras genom förskolans arbete med litteratur.  

 

Våra forskningsfrågor är:  

● Hur arbetar pedagogerna med normkritik utifrån ett genusperspektiv, vid 

litteraturläsning? 

● Hur reflekterar det litterära materialet föreställningar om kön och genus? 

  

Den studie vi kommer bedriva i er förskola stödjer sig på och uppfyller de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) anger. Vetenskapsrådet har en expertgrupp för etik 

som bereder övergripande etiska frågor, till exempel hur etiska frågor i samband med 

kommersialisering av forskning ska hanteras. Vetenskapsrådet ansvarar också för 

webbplatsen Codex som har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer 

och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 

2002).2 

                                                 
1

 Examensarbete, kursplan: https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0045P/U0045P-Examensarbete-forskollarare-

1.112593?kursView=kursplan 
2 CODEX:  https://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html).  

https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0045P/U0045P-Examensarbete-forskollarare-1.112593?kursView=kursplan
https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0045P/U0045P-Examensarbete-forskollarare-1.112593?kursView=kursplan
https://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html


 

 

 

“Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 

Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning 

bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav, 

som här kallas forskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och 

fördjupas och metoder förbättras. Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt 

ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer 

får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 

Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).3 

 

De forskningsetiska principerna innehåller ett individskydd som uppfylls i och med “de fyra 

huvudkraven”... 
 

 

… samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i studien ska ha gett samtycke till att medverka. Om deltagaren är under 15 år 

ska samtycke även ges av vårdnadshavarna. 

 

 

… informationskravet 
Informationskravet innebär att alla deltagare i studien ska ha informerats om vad studien innebär, vad deras uppgift är och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagandet är frivilligt och alla deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst. 

  

 

… nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter i studien endast får användas för forskningsändamål. Uppgifter om 

enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. 

 

 

… konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i studien är anonymiserade i data, samt att alla uppgifter ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

 

Genom att alla deltagare ges information om dessa krav, är anonyma samt lämnar individuellt samtycke genom muntligt 

eller skriftligt godkännande uppfylls de fyra huvudkraven.  

  

                                                 
3 Vetenskapsrådets publikation: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

 

 

Brev för samtycke till medverkan i studie  

- via examensarbete av studenter på förskollärarutbildningen:  
 

Den studie du härmed ombeds ge samtycke till görs för forskningsändamål med syftet att undersöka 

litteraturläsning i förskolan från ett genusperspektiv. Vi är två förskollärarstudenter (Emilia Rova & Rebecca 

Hauguth) som i vårt examensarbete studerar situationer i förskolan som involverar högläsning. Vi kommer 

befinna oss i er förskola under denna vecka (v. 16) för att observera högläsningsaktiviteter i barngruppen samt 

undersöka det litterära materialet. Vid situationer där vi inte observerar kommer vi “bara vara med” i 

bakgrunden och följa barngruppen på samma sätt som en vanlig praktikant från förskollärarutbildningen.  

 

Studiens syfte är att undersöka litteratur (aktivitet och material) i förskolan utifrån ett genusperspektiv. 

 

Ditt barns/din medverkan i denna studie är frivillig och alla deltagare har rätten att när som helst avbryta sin 

medverkan.  

 

Du/ditt barn kommer vara och förbli anonym genom hela studien, genom att data såsom fotografier, ljud- eller 

videoinspelningar anonymiseras genom att omvandlas till skriftliga data innan analys sker. Under denna 

omvandling (transkribering till empirisk data) kommer namn fingreras och bilder anonymiseras. Känslig data 

förvaras säkert på avstånd från obehöriga under hela forskningsprocessen. Alla insamlade uppgifter i studien 

används endast i forskningsändamål.  

 

Forskningen bedrivs i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska Principer (2002).  

 

⎕   Jag samtycker till att medverka i studien 
 

Underskrift……………………………………………………………………………………………... 

 

Namnförtydligande…………………………………………………………………………………. 

 

 

⎕   Jag samtycker inte och avböjer medverkan  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

Emilia Rova & Rebecca Hauguth, examensstudenter vid förskollärarutbildningen, Luleå Tekniska Universitet 
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