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Sammanfattning 
Bakgrund:  
Bilderboken är något som finns närvarande för många barn under deras uppväxt. Simonsson 
(2006) hävdar att det finns ett stort behov att producera ny kunskap kring 
bilderboksanvändandet i förskolan. Odenbring (2015) förklarar i sin forskning att bilderböcker 
med karaktärer som överskrider normer har blivit allt mer framträdande. Det var därför 
intresseväckande att analysera bilderböcker i dagens förskola utifrån stereotypa normer och 
normöverskridningar. 
Syfte: 
Syfte med studien är att undersöka stereotypa normer och normöverskridningar i bilderböcker 
i relation till förskollärarens bokurval. 
 
Frågeställningar:  
Våra frågeställningar är: 

• På vilka sätt framställs normer och normöverskridningar i de bilderböcker som läses på 
förskolan? 

• Hur förklarar förskollärarna sitt bokurval utifrån stereotypa normer och 
normöverskridningar? 

Metod: 
Bilderboksobservation utfördes för att fastställa tre förskolors bokutbud. Bilderboksanalys 
utfördes på sex bilderböcker. Nikolajevas (2004) abstrakta schema för manligt och kvinnligt 
användes för att synliggöra stereotypa normer och normöverskridningar i bilderboken. Intervju 
med fyra förskollärare genomfördes för att fastställa medvetenheten om stereotypa normer och 
normöverskridningar i förskolan. 
 
Resultat: 
Bilderböckerna i deltagande förskolor för studien erbjöd barnen både stereotyp och 
normöverskridande barnlitteratur. Intervjuerna visade att förskollärarnas bokurval styrdes av 
barnens behov, tematiskt arbete och eget intresse. Normöverskridningar var ingen faktor som 
styrde bokurvalet. Samtliga förskollärare bekräftade att bokbussen fanns tillgänglig att ta 
kontakt med för att specificera sitt bokurval. 
 
Nyckelord: 
Bilderboken, Stereotypa normer, normöverskridning, kön, sexualitet 
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Inledning  
Barnlitteraturen har historiskt skildrat flickor och pojkar på ett sätt som förstärker stereotypa 
normer. Redan på 1960 talet menar Peterson och Lach att stereotypa normer i barnlitteraturen 
var ett aktuellt ämne. Peterson och Lach poängterar att det fanns många åsikter och tankar men 
få av dessa undersöktes empiriskt (Peterson & Lach, 1990). Samhällets ständiga utveckling 
förändrar rådande normer vilket också påverkar barnlitteraturens innehåll. Karaktärerna och 
dess beteenden är därför ofta förutsägbara för läsaren (Nikolajeva, 2004). Utifrån egna 
erfarenheter som studenter på verksamhetsförlagd utbildning reflekterade vi över att 
högläsningen fortfarande bestod av stereotyp barnlitteratur. Vi upplevde få tillfällen då 
normöverskridningar i relation till kön, familjekonstellationer och sexuell läggning 
diskuterades i barngruppen. Detta anser vi är ett problem som vi vill undersöka empiriskt för 
att förstå hur förskollärarna förklarar sitt bokurval.  Med detta som grund vill vi också ta reda 
på hur stereotypa normer och normöverskridningar framställs i förskolans bilderböcker.  

Syfte  
Syfte med studien är att undersöka stereotypa normer och normöverskridningar i bilderböcker 
i relation till förskollärarens bokurval. 

Frågeställningar 
Våra frågeställningar är: 

• På vilka sätt framställs normer och normöverskridningar i de bilderböcker som läses på 
förskolan? 

• Hur förklarar förskollärarna sitt bokurval utifrån stereotypa normer och 
normöverskridningar? 
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Tidigare forskning 
Samhället är föränderligt och i takt med samhällets utveckling har också barnlitteraturen och 
förskollärarens roll förändrats. Nedan kommer forskning som legat till grund för vår studie 
presenteras under rubrikerna: Bilderboken, stereotypa protagonister, normöverskridande 
protagonister, familjer i bilderboken, heteronormen, förskollärarens bemötande och 
förskollärarens urval av bilderböcker. Rubrikerna valdes med relevans för studiens syfte och 
frågeställningar. Huvudrollskaraktärerna kommer i följande stycke presenteras som 
protagonister medan resterande personer kommer benämnas som biroller. När vi skriver 
karaktärer använder vi det som samlingsnamn för samtliga personer i bilderböckerna.  

Bilderboken 
En form av barnlitteratur är bilderboken som inom pedagogisk verksamhet funnits sedan slutet 
av 1800-talet i Sverige. Ellen och Maria Moberg skapade Sveriges första 
Kindergartenverksamhet där de talade för att barn behöver en särskild litteratur. Ellen och Maria 
Moberg introducerade bilderboken i sin verksamhet. En bilderbok innehåller text och bild som 
kan skildra vardagen genom spännande äventyr, resa eller uppdrag (Simonsson, 2006).  
Bilderboken ger barnet kunskap om olika människor och kan hjälpa barnet att förstå samt 
uppskatta människor med egenskaper som skiljer sig från deras egna. Genom bilderboken 
formas barnets uppfattningar om sig själva, deras kamrater och samhälle samt förstår vad som 
förväntas från dem (Monoyiou & Symenonidou, 2015; Asplund Carlsson, 2006).  

Stereotypa protagonister  
Bilderbokens protagonister kan uppvisa stereotypa normer i både text och bild. Några vanligt 
förekommande stereotypa egenskaper innebär att prinsessor är vackra, prinsar är modiga, häxor 
är elaka. Flickor beskrivs som snälla, duktiga och väluppfostrade medan pojkar är busiga och 
äventyrliga. Genom bild går det att avgöra vilken könstillhörighet karaktären har. En karaktär 
med långt hår, klänning och klackskor kopplas till det kvinnliga könet. En karaktär med skägg, 
muskler, byxor och kort hår kopplas till det manliga könet (Nikolajeva, 2004). Det är samhällets 
normer som skapar dessa föreställningar om vilken könstillhörighet karaktären har (Peterson & 
Lach, 1990). Odenbring (2014) utförde barnboksanalyser av samtliga karaktärer i 
Emmaböckerna som har präglats av samhällets normer. En stereotyp norm som blir 
framträdande i Emmaböckerna är normen om den omhändertagande kvinnan.  Emmas mamma 
tar hand om och lagar mat till barnen. Emma agerade hjälpfröken vid flera tillfällen vilket 
Odenbring menar är en stereotyp norm för flickor. En manlig biroll utförde stereotypa 
handlingar och visade upp mer handlingskraft såsom att bygga koja och spela fotboll 
(Odenbring, 2014).  
 
Kåreland (2005) jämförde två bilderböcker med grisar som protagonister för att undersöka om 
de gestaltades könsneutralt. En av böckerna som analyserades hade en kvinna som protagonist 
medan den andra boken hade en protagonist av manligt kön. Kåreland kunde avgöra 
protagonistens könstillhörighet genom att analysera namn och utseendemässiga attribut. 
Protagonisternas namn var könsstereotypiska och likaså attribut som kläder. Den manliga 
protagonistens namn var Benny och illustrerades med hängselbyxor i grön färg. Den kvinnliga 
protagonistens namn var Malla och illustrerades med en ljusblå klänning (Kåreland, 2005). 
Kåreland (2005) kopplar i sin bilderboksanalys färgen blå till det kvinnliga könet vilket inte 
stämmer överens med Hellmans (2010) studie. Hellman (2010) vill istället hävda att färg är en 
tydlig markör för kön, där rosa är en färg som kopplas till flickor och blå en färg som kopplas 
till pojkar (Hellman). Därför skulle den kvinnliga protagonisten i Kårelands (2005) 
bilderboksanalys kunna tolkas normöverskridande i relation till färg på klänningen. Efter 
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genomförd bilderboksanalys kunde Kåreland konstatera att djur som protagonister hade en lika 
självklar könstillhörighet som mänskliga protagonister. Protagonisterna uppträdde stereotypt i 
relation till deras könstillhörighet. Detta gick att uppfatta genom att kvinnan var 
relationsinriktad och omtänksam jämfört med mannen som var rebellisk och utåtagerande. 
Kåreland uppmärksammade ytterligare stereotypa normer som handlade om att mannen tilläts 
större rörelsefrihet jämfört med kvinnan. Denna bilderboksstudie visar att bilderböcker med 
djur kan innehålla stereotypa normer och behöver inte vara könsneutrala (Kåreland, 2005).  
  

Normöverskridande protagonister 
Normöverskridningar menar Nikolajeva (2004) sker när det kvinnliga eller manliga könet 
utmanar de normer som samhället konstruerat. Normöverskridande bilderböcker innebär att 
normer om manligt och kvinnligt överskrids. Pippi Långstrump är ett exempel på en 
normöverskridande protagonist. Pippi är en flicka som är stark, självständig och påhittig. Det 
innebär att Pippi som protagonist har mer manliga egenskaper än kvinnliga och anses därför 
vara normöverskridande. Däremot är Annika i Pippi Långstrump en biroll med stereotypa 
kvinnliga egenskaper. Annika har klänningar hon är även ängslig och försiktig, något som är 
stereotypt för att vara kvinna (Nikolajeva, 2004).  
 
Odenbring (2015) genomförde en analys av Lill- Zlatan och morbror raring (Lindebaum, 2006) 
med fokus att synliggöra kön och sexualitet. Bilderbokens protagonist kallas för Lill Zlatan men 
heter egentligen Ella. Smeknamnet Lill Zlatan menar Odenbring gör att läsaren kan koppla 
protagonistens kön till det manliga. Detta menar författaren då Zlatan är en framträdande manlig 
person inom svensk fotboll.  Namnet Ella var den enda markör som könsbestämde henne.  
Precis som Nikolajeva (2004) beskriver Pippi Långstrump uppvisar Lill Zlatan manliga 
egenskaper. Lill Zlatan är aktiv och sportintresserad vilket är egenskaper som ofta kopplas till 
det manliga könet. Det som skiljer protagonisterna åt är att Pippis könstillhörighet går att avläsa 
genom illustrationerna medan Lill Zlatan illustreras med manliga attribut. Odenbring 
konstaterar att text och bild kan förmedla olika budskap i relation till kön och sexualitet 
eftersom illustrationerna ibland kan porträtteras könsneutrala. (Odenbring, 2015).  
 

Familjer i bilderboken   
Den stereotypa familjen innebär en mamma, pappa och barn vilket benämns som en kärnfamilj 
(Odenbring, 2014). Kärnfamiljen var i äldre barnlitteratur idealet och det som hamnade utanför 
normen uppfattades som annorlunda (Asplund Carlsson, 2006). I takt med samhällets 
utveckling har också bilderboken förändrats (Nikolajeva, 2004; Simonsson, 2004).  Odenbring 
(2014) utförde bilderboksanalyser av samtliga tio Emmaböcker för att undersöka hur den 
jämställda familjen och förskolan porträtteras i böckerna. Emmaböckerna porträtterar barnet 
som kompetent och självständigt och skrevs för att ifrågasätta äldre maktordningar i samhället. 
Den första Emmaboken kom ut 1974 och vid den tiden då Emmaboken skrevs förändrades 
samhällets syn på skilsmässor. Vid denna tid ansågs skilsmässor vara tabulagt eftersom 
samhället ansåg att ett äktenskap skulle vara livet ut.  Boken Annorlunda Emma och Per av 
Wolde (1975) var en av de första bilderböckerna i Sverige att gestalta en normöverskridande 
familj i skilsmässa. Precis som Odenbring (2014) genomförde Asplund Carlsson (2006) en 
analys av en bilderbok som skrevs när samhället ändrade uppfattning om samkönade äktenskap. 
Gemensamt för bilderböckerna är att de skrevs utmana befintliga normer (Odenbring, 2014: 
Asplund Carlsson, 2006).  
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Heggestad (2011) genomförde barnboksanalyser av bilderböcker som porträtterade 
normöverskridande familjer. En av böckerna som analyserades var Jösta och Johan av 
Skåhlberg & Dahlquist (2010) som är en berättelse om två manliga giraffer i en homosexuell 
relation. Girafferna drömmer om att bilda en familj och bestämmer sig för att adoptera en 
krokodilunge då de inte kunde skaffa barn biologiskt. Genom barnboksanalyserna kan 
Heggestad (2011) hävda att det finns en viss rädsla att porträttera den homosexuella familjen 
som annorlunda. Detta blir synligt eftersom den homosexuella familjen ofta framställs som 
glada och okomplicerade vilket Heggestad menar är motsatsen till hur den heterosexuella 
familjen ofta porträtteras. Detta blev även tydligt när författaren analyserade en barnbok av 
Karsin (2007) som handlar om en flicka som har två pappor. Det faktum att flickan hade två 
pappor kommenteras inte vilket ger en naturlig skildring av den normöverskridande familjen. 
Heggestad menar att bilderböckerna som analyserats skapar en normaliserad syn på 
normöverskridande familjer och ger ett budskap om att alla familjer kan se olika ut (Heggestad, 
2011).  

Heteronormen 
Heterosexualitet anses i dagens samhälle vara idealet och benämns som heteronormen (Lundin, 
2012). Asplund Carlsson (2006) är en forskare som genomfört flera bilderboksanalyser genom 
åren. Barnlitteratur där protagonisten bryter mot normer om sexualitet menar Asplund Carlsson 
har blivit allt vanligare de senaste åren. I dagens bilderböcker möts vi oftare av bisexualitet, 
homosexualitet och queer.  Bilderböcker med normöverskridande sexualitet menar Asplund 
Carlsson ger möjlighet till ett vidgat normalitetsbegrepp. Författaren valde att genomföra en 
analys av bilderboken När Malins mamma gifte sig med Lisa (Lundborg, 1999) för att 
undersöka hur protagonister som bryter mot heteronormen porträtteras. Valet att analysera 
denna bilderbok grundade sig i att det var en av Sveriges första barnböcker om en familj som 
inte ryms inom heteronormen, vilket Asplund Carlsson ansåg intressant. Vid den tiden då 
bilderboken skrevs infördes en ny lag som godkände samkönade äktenskap i Sverige. 
Bilderboken handlar om Malin vars mamma är gift med en annan kvinna och hennes pappa har 
en pojkvän, därmed är de både skilda och bryter mot heteronormen. Genom denna 
bilderboksanalys kan Asplund Carlsson konstatera att författaren bakom bilderboken vill 
förändra synen på samkönade äktenskap. Detta genom att porträttera den samkönade familjen 
som lika normal som den heterosexuella familjen. Denna typ av bilderbok menar dock Asplund 
Carlsson blir problematisk eftersom att normen alltid är närvarande för läsaren. Detta innebär 
att avvikelser kan förstärkas istället för att bidra till att den samkönade familjen normaliseras 
(Asplund Carlsson, 2006). Precis som Asplund Carlsson (2006) genomförde Heggestad (2011) 
analyser av flera protagonister som alla bryter mot heteronormen. Vid analysen förekom både 
homosexualitet och queer sexualitet. Heggestad (2011) kan genom analys av samtliga 
bilderböcker konstatera i likhet med Asplund Carlsson (2006). Författaren menar att de 
bilderböcker som analyserats bidrar till att normalisera olikheter (Heggestad, 2011) 
 
Odenbring (2010) genomförde en studie som var uppdelad i två delstudier. Den första 
delstudien grundar sig i videoinspelningar för att synliggöra könsrelationer mellan människor. 
Den andra delstudien följer etnografisk tradition och utgörs av observationer och intervjuer. 
Författaren har valt att ha särskilt fokus på gränsöverskridanden och gränsupprätthållanden. 
Heteronormen blev synlig för Odenbring i en videoinspelning av två pojkar på en 
förskoleavdelning. Odenbring såg i videoinspelningen att pojkarna omfamnade varandra tills 
ett barn i bakgrunden ifrågasatte deras handling. Senare blev den ena pojken retad för hans 
känslor för en flicka på förskolan. Denna typ av handling visade ett heteronormativt sätt att 
förstå kärlek. Odenbring kan genom denna händelse komma fram till att kärleken mellan en 
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flicka och pojke ansågs vara idealet eftersom det togs för givet att det var en flicka pojken hade 
känslor för (Odenbring, 2010).  

Förskollärarens bemötande 
Tidigare forskning av Peterson och Lach (1990) visar att förskollärare uppmuntrade pojkar i 
högre grad att ta mer plats i förskolan jämfört med flickor. Däremot förväntades flickor ta mer 
ansvar jämfört med pojkar som istället fick fler tillsägelser (Peterson & Lach, 1990). Även 
Eidevald (2009) kunde konstatera att pojkar tilläts mer verbalt utrymme i förskolan jämfört med 
flickor. Eidevald utförde sin studie för att undersöka ifall pojkar och flickor mötte olika villkor 
beroende av kön. Genom fokusgruppsintervjuer med förskollärare framkom det vid ett tillfälle 
att barnen skulle få lika tillgång till förskolans material utan begränsningar av kön. 
Förskollärarna ansåg sig vara medvetna om hur de skulle bemöta barnen på lika villkor. Genom 
observationer kunde Eidevald konstatera att barnen bemöttes stereotypt av förskollärarna. 
Precis som tidigare genomförda studier av Peterson och Lach (1990) kunde Eidevald se att 
pojkar fick mer tillsägelser medan flickorna förväntades ta ansvar och hjälpa till (Eidevald, 
2009).  
 
Dolk (2013) genomförde under ett år en aktionsforskningsansats med etnografiskt fältarbete på 
en förskola där både personal men också föräldrar arbetade aktivt genusmedvetet. På förskolan 
blev normöverskridningar synliga i barnens handlingar där barnen ofta var medvetna om när 
normöverskridningar skedde. Genom flera observationer kunde Dolk konstatera att barnen inte 
använde kön som en markör för att exkludera varandra. Dolk menar att normöverskridande 
handlingar är beroende av hur omgivningen reagerar på dem. Dolk exemplifierar detta genom 
en observation där en pojke leker brandman och valde att klä sig i en röd klänning. Pojken 
snurrade fram i klänningen och uttryckte att han var en dansande brandman. Genom att 
förskollärare inte reagerade när barnet var normöverskridande återskapades inte stereotypa 
normer. Dolk menar att detta agerande kan bero på förskolans aktiva genusarbete. Studien visar 
genom Dolks etnografiska fältarbete att det alltid finns möjligheter till normöverskridande men 
att normöverskridningar är helt beroende av mottagarens reaktion (Dolk, 2013).  Även Hellman 
(2010) observerade pojkar som utförde normöverskridande handlingar. Pojkarna lekte 
omsorgsfulla Batmanlekar och vid en observation var Batmanpappan den som lagade mat, 
arbetade och tog hand om barnen. Vid ett flertal observationer konstateras att barnen var 
medvetna om könsnormer och kategoriserade ofta varandras handlingar som flickiga eller 
pojkiga. Ur analyser av observationerna gick det att förstå att barn som agerade 
normöverskridande riskerade att bli kategoriserade som avvikande (Hellman, 2010). Hellmans 
resultat jämfört med Dolks (2013) resultat skiljer sig åt. Dolk (2013) hävdar att barnen inte 
kategoriseras som avvikande när en normöverskridning sker medan Hellmans (2010) resultat 
visar att barnen ofta kategoriserade beteenden som flickiga eller pojkiga. Anledningen till att 
resultaten blivit annorlunda resonerar Dolk kring och menar att det kan bero på att förskolan 
Hellman besökte inte arbetade aktivt genusmedvetet, vilket kan ha haft betydelse för Hellmans 
resultat (Dolk, 2013). 

Förskollärarens urval av bilderböcker 
Simonsson (2004) har utfört en studie med kvalitativa metoder med en etnografisk inspirerad 
ansats. Simonsson utförde bland annat fokusgruppsintervjuer där det framkom att pedagogerna 
upplevde en viss oro kring vilken barnlitteratur som kommer in på förskolan. Pedagogerna ville 
upprätthålla en speciell bokkultur på förskolan och valde därför helst klassiker. Enligt en 
pedagog i studien skulle det inte finnas några begränsningar kring vilka böcker barnen fick 
möjlighet att möta. Vid observationen uppmärksammade Simonsson att pedagogerna gjorde ett 
medvetet urval av barnlitteratur. Genom denna observation anser Simonsson att pedagogen är 
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motsägelsefulla när de samtidigt begränsar barnen från barnlitteratur som de ansågs var 
olämpliga att läsa (Simonson, 2004).  
 
En senare studie av Simonsson (2006) visade också att det skedde ett urval av vilka bilderböcker 
som skulle finnas tillgängliga för barnet på förskolan. Simonsson utförde en etnografisk studie 
och där författaren hävdar att det finns begränsad forskning kring förskollärarens tankar om 
bilderboksanvändande i förskolan. Simonsson använde metoden fokusgruppsintervju med 
förskollärare och kunde konstatera utifrån dessa att böcker som innehöll sexuella anspelningar 
valdes bort. Vid en observation av bokurval kunde Simonsson fastställa att förskolans 
förskollärare ofta inte reflekterade över bilderbokens bilder. Resultatet visade att förskollärarna 
framförallt väljer barnlitteratur som de känner till eller hört talas om. För att kunna styra 
bokurvalet uppmärksammade Simonsson strategier hos förskollärarna. Detta handlade om att 
styra bokinköp samt att handleda och övervaka barnen vid boklån. Förskollärarna anser att de 
aktivt bestämmer vilken barnlitteratur som ska finnas tillgänglig på förskolan. Simonsson har 
också uppmärksammat genom observationer att det finns tillfälle då förskollärare kommenterar 
och ifrågasätter barnens bokval. Förskollärarna förklarar sitt agerande med att de vill styra in 
barnen på en specifik bokkultur (Simonsson, 2006). 
 
Bilderboken som pedagogiskt redskap  
Monoyiou och Symenonidou (2015) menar att barn redan från tidig ålder förstår vad som 
förväntas av sig själv och andra för att passa in inom normerna. Förskolläraren behöver erbjuda 
bilderböcker som speglar flera sätt att vara pojke respektive flicka på. Barnet kan annars tro att 
de måste vara som stereotypa normer säger och det kan därför påverka självbilden. Barn som 
inte kan relatera sig till de stereotypa normerna kan uppleva sig vara onormala, fel eller 
annorlunda (Monoyiou & Symenonidou, 2015).  
 
So-Jung & Hyesun (2016) observerade en lärare under högläsningen. Läraren i denna studie 
använde endast välkända klassiska böcker som ofta var fulla med stereotyper. Detta för att få 
barnen att tänka ur andra perspektiv. Vid diskussion efteråt var målet att ifrågasätta handlingen 
och stereotyper. Med en medveten vuxen som vägledare konstaterades att barnet kunde utforska 
flera perspektiv och utmana befintliga normer. Studien visar att läraren har en avgörande roll 
för barnet att agera kritiskt till stereotyper i de bilderböcker de möter (So- Jung & Hyesun, 
2016). So- Jung (2016) kunde dra liknande slutsatser. I hennes studie observerades barn som i 
studiens start hade stereotypa tankar om kön. Bilderboken användes för att förändra barnens 
syn på kön och normer. Studien visade att desto mer förskolläraren diskuterade stereotyper 
kunde So-Jung konstatera att barnets stereotypa uppfattningar minskat (So- Jung, 2016).  
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Teoretiska begrepp 
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska begrepp som vi använde oss av i vår analys. Kön, normer, 
performativt genus och heteronormen har varit grunden för att kunna analysera och tolka vårt 
material.  

Kön 
När begreppet kön används avser vi det biologiska könet.  För att könsbestämma en protagonist 
beskriver Nikolajeva (2004) att karaktärers namn, pronomen och attribut är till hjälp för att 
avgöra. För att kunna bestämma om karaktär porträtteras stereotypt eller normöverskridande 
har vi använt Nikolajevas (2004) abstrakta schema för manligt och kvinnligt. För karaktärer 
som inte benämns med pronomen, könstraditionella namn eller stereotypa attribut, egenskaper 
och handlingar har vi tolkat dessa som könsneutrala. För denna studie har det varit nödvändigt 
att könsbestämma karaktärerna för att kunna besvara vår frågeställning huruvida karaktärerna 
framställs stereotypt eller normöverskridnande.  

Könsnormer 
En norm är en oskriven regel som präglar varje människas vardag. Det handlar om tysta 
överenskommelser i språk och handlingar som blir synliga när någon avviker från normen och 
därför upplevs normöverskridande (SOU 2010:99). Stereotypa egenskaper och handlingar med 
avseende på könsnormer resonerar vi kring. Vi menar att det finns ett samband mellan 
stereotypa egenskap och handling för att kunna könsbestämma en protagonist. Ett exempel på 
detta är egenskapen omhändertagande som är stereotyp för det kvinnliga könet. Handlingen 
laga mat kan beskriva egenskapen omhändertagande. Ett exempel på en stereotyp manlig 
egenskap är aktiv och handlingen kan därför bli att spela fotboll. Genom dessa exempel blir 
sambandet mellan egenskap och handling tydligt och har vi använt för att könsbestämma 
karaktärer. 
 

Performativt genus   
Vid analys av bilderböcker kommer det performativa genuset användas för att avgöra om 
protagonisten är normöverskridande. Det performativa genuset kommer avgöras genom 
protagonistens agerande. Nikolajeva (2004) förklara begreppet performativt genus som Judith 
Butler myntade för att undersöka om människan uppträder enligt normer om kön. Till våra 
analyser använder vi begreppet för att se om flickor och pojkar beter sig på ett förutsägbart sätt 
som avslöjar deras kön. Ifall protagonisten motsätter sig stereotypa normer får personen då ett 
performativt genus som skiljer sig från protagonistens biologiska kön (Nikolajeva, 2004). 

Heteronormen 
Heteronormen anses vara idealet för sexualitet i samhället. Heteronormen bygger på 
förväntningar om att kvinnor och män förväntas attraheras av varandra (Lundin, 2012). 
Begreppet kommer att användas för att synliggöra vilken sexualitet som finns i bilderböckerna 
och om heteronormen överskrids.  
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Metod 
I denna studie valdes en kvalitativ ansats. Intervju, bilderboksobservation och bilderboksanalys 
valdes som kvalitativa metoder. Studiens design till analys kommer att beskrivas nedan. 

Förberedelser 
Studien inleddes med att utöka kunskap om stereotypa normer och normöverskridningar i 
bilderboken. En mall skapades gemensamt för att utforma intervjufrågorna. Lantz (2007) anser 
att intervjufrågor ska vara öppna men konkreta och ge svar på frågeställningarna. Nedan 
redovisas mallen som formade intervjufrågorna:  
 

• Allmänna frågor kring utbudet av bilderböcker. 
• Fokusera intervju till syfte. 
• Ge utrymme för reflektion. 
• ”Bind ihop säcken” – hur kan du arbeta i fortsättningen? 

Som avslutande förberedelse formulerades ett missivbrev (se bilaga 1) där information om 
studien lämnades till förskolecheferna och förskollärarna.  

Urval av förskolor  
Förskolor som för oss var okända valdes ut. En vetenskaplig distans upprätthålls då forskaren 
inte har personliga kopplingar till respondenterna (Esaiasson, Oscarsson, Gilljam & Wängnerud 
2003). Genom missivbrev kontaktades åtta förskolechefer med ansvar för totalt tolv förskolor. 
Sju av tolv förskolor tackade ja till medverkan. I samråd med handledaren bedömdes att tre 
förskolor var tillräckligt att besöka. 

Intervju på förskolan 
Intervju med förskollärarna planerades att utföras i anslutning till avdelningens bokhylla. 
Platsen ger möjlighet för förskolläraren att enklare reflektera över bokutbudet. Rummet var 
avskilt från andra personer som skulle kunna avbryta samtalet. Ett samtalsvänligt rum menar 
Lantz (2007) kan underlätta och föra samtalet framåt. Med detta menas att rummet ska vara 
avlägset från andra personer som kan avbryta samtalet (Lantz, 2007).  
 
Inledande frågor om förskolans bokutbud startade intervjun. Därefter riktades frågorna på 
stereotypa normer och normöverskridningar i deras bokurval. Följdfrågor ställdes för 
utförligare svar och sammanlagt genomfördes tre intervjuer. På en förskola valde två 
förskollärare att delta i samma intervju. Intervjuerna tog mellan 10–15 minuter och spelades in 
med två mobiltelefoner för att säkerställa ljudupptagningen. Intervjufrågorna redovisas i en 
bilaga (se bilaga 2).  

Bilderboksobservation 
Bilderboksobservationer utfördes efter intervju för att fastställa förskolornas bokutbud. 
Samtliga bilderböcker på förskolorna fotograferades för att underlätta urvalsprocessen inför 
analys av bilderböcker.  
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Urval av barnlitteratur till analys 
Valet att välja bilderböcker grundade sig i att de erbjuder mer information i både text och bild. 
Därför valdes naturböcker, faktaböcker och pekböcker bort. Sammanlagt resulterade detta totalt 
i 95 bilderböcker till urval. Förskolan nummer ett hade ett bokutbud på 47 bilderböcker. 
Förskola nummer två hade ett bokutbud på 32 bilderböcker.  Förskola nummer tre hade ett 
bokutbud på 16 bilderböcker. Med bakgrund till studiens omfång behövde bilderböcker till 
analyserna begränsas. Esaiasson, Oscarsson, Towns, Gilljam och Wängnerud (2017) menar att 
det är omöjligt att analysera hela bokutbudet, och därför behöver ett urval genomföras.  
Urvalet av barnlitteratur för analys valdes ut slumpmässigt. Detta förklarar Esaiasson et al. 
(2003) genom att alla potentiella analysenheter väljs slumpmässigt ut ur ett datorprogram 
(Esaiasson et.al., 2003). Vi använde en app där två böcker från varje avdelning slumpades fram. 
Totalt resulterade det därför i sex böcker för analys. Det slumpmässiga urvalet valdes för att vi 
inte skulle kunna påverka urvalet. Detta då vi menar att det fanns möjlighet att välja böcker av 
eget intresse vilket skulle kunna ha påverkat resultatet. Fördelen med slumpmässigt urval är att 
vi inte styrde urvalsprocessen och urvalet blir därför objektivt eftersom att slumpen bestämmer. 
En annan fördel är alla bilderböcker från förskolorna hade samma chans att komma med i 
urvalet. Möjliga nackdelar kring ett slumpmässigt urval kan bli då vi inte analyserar hela 
bokutbudet, utan liten del. Vi är medvetna om att ett litet urval inte speglar hela verkligheten 
utan bara ger en bild av hur det kan se ut. Vi kan heller inte uttala oss om vårt urval speglar 
största delen av förskolornas stereotypa bokutbud eller normöverskridande bokutbud.  
 

Etiska ställningstaganden 
När en studie utförs där andra människor är inblandade behöver forskande studenter förhålla 
sig till etiska principer (Löfdahl, 2014). Vi har tagit del och förhållit oss till Vetenskapsrådets 
(2017) forskningsetiska principer under vår studie. Individskyddskravet förklaras genom fyra 
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet handlar om att forskande studenter måste lämna information till 
undersökningsdeltagaren kring vad studien har för syfte och vad personen i fråga kommer ha 
för uppgift. Deltagande ska alltid vara frivilligt. Det är viktigt att lyfta fram alla delar av studien 
som kan ha betydelse för personens vilja att medverka (Vetenskapsrådet, 2017). Förskollärarna 
vi intervjuade informerades om studiens syfte och information om deltagande genom 
missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet delges att ämnet är viktigt att utveckla kunskap om, 
men att deltagande är frivilligt  
 
Samtyckeskravet beskriver att forskande studenter måste inhämta undersökningsdeltagarens 
samtycke. Om det finns människor som ska studeras som är under 15 år behöver dessutom 
samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Den som deltar i studien har full rätt att bestämma hur 
länge, om och på vilka villkor den skall delta. Om medverkan avbryts av en 
undersökningsdeltagare ska det alltid ske utan negativa konsekvenser för personen 
(Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom studiens metod innebär att förskollärare intervjuas behövs 
deras samtycke om deltagande. Eftersom inga barn observerades eller intervjuades behövdes 
inget samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Ljudinspelning önskades för att förenkla analys 
och transkribering. Förskolläraren erbjöds välja mellan att bli inspelad eller att det som 
framkom antecknades under samtalets gång. Samtliga fyra förskollärare valde ljudinspelning.   
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Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter om identifierbara personer skall skrivas ner 
och lagras för att sedan avrapporteras på ett sätt som gör att enskilda individer inte kan 
identifieras av utomstående. Om studien omfattar användning av etisk känsliga uppgifter om 
enskilda identifierbara individer behöver en förbindelse om tystnadsplikt infinna sig kring 
sådan information och uppgifter. Detta kan handla om etisk känsliga uppgifter. 
Konfidentialitetskravet innebär också att det ska vara fullt omöjligt för utomstående att komma 
i kontakt med dessa uppgifter (Vetenskapsrådet, 2017). Denna studie uppfyller 
konfidentialitetskravet. Det framkommer inte i vilken kommun förskolorna ligger i, förskolans 
namn eller förskollärarnas namn. Vi har valt att fingera respondenternas namn så det inte går 
att identifiera respondenterna av utomstående. Personuppgifterna har behandlats på ett sätt som 
gör de oåtkomliga för obehöriga. 
 
Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att uppgifter om enskilda individer som 
är insamlade i forskningssyfte inte får lämnas ut för vinstinriktat bruk eller av andra syften. 
Insamlad information får inte heller användas för åtgärder eller beslut som påverkar 
respondenten (Vetenskapsrådet, 2017). Löfdahl (2014) nämner att det är vanligt att 
förskollärare ber om information kring det du observerat i din studie. Vid dessa tillfällen bör 
den forskande studenten informera om nyttjandekravet (Löfdahl, 2014). Konflikter som dessa 
stöttes aldrig på under våra besök. Ifall detta skulle ske kände vi oss säkra på vilket agerande 
som är etiskt rätt. Insamlad information från vår studie kommer bara användas i vår 
undersökning och aldrig lämnas ut i något annat syfte.  

Analys och tolkning  
För att bearbeta det insamlade materialet började vi med att göra kodningar över återkommande 
mönster i både bilderböckerna och intervjuerna. Till hjälp för att koda materialet användes 
analysverktyget textnära kodning som Tjora (2012) beskriver. Textnära kodning används för 
att bearbeta fram ord som förklarar de analyserade bilderböckerna och det transkriberade 
intervjumaterialet (Tjora, 2012). Återkommande ord i den textnära kodningen bildade mönster 
som skapar teman att använda i resultatet. Till de kodade bilderboksanalyserna fann vi fem 
teman: omhändertagande och vackra karaktärer, starka och verbala karaktärer, rörelsefrihet, 
familjekonstellation och sexualitet. Till de kodade intervjumaterialet fann vi tre teman: urval, 
bokutbud och strategier för bokanvändning. Genom textnära kodning öppnades en förståelse 
kring skillnader och likheter mellan förskollärarna åsikter och resonemang. 
 
Bilderboken 
Nikolajevas (2004) abstrakta schema för manligt och kvinnligt har använts som analysverktyg 
i studien. Detta för att enklare kunna synliggöra stereotypa normer och upptäcka 
normöverskridningar. Innan det går att avgöra om protagonisten uppträder stereotypt eller inte 
måste protagonisten kön fastställas (Nikolajeva, 2004). För att fastställa könet har karaktärens 
pronomen och namn undersökts. Även det performativa genuset har använts för att se hur 
protagonisten agerar i relation till sitt kön, vilket avgör om karaktären är normöverskridande 
eller inte. Elmeroth (2012) menar att bilderbokens illustrationer ofta förmedlar en direkt 
förståelse om personen i bilden är kvinna eller man (Elmeroth, 2012). Nikolajeva (2004) menar 
att detta kan handla attribut som att kvinnor ofta har klänning medan män klär i byxor det kan 
även handla om kroppens form och kroppsspråk. Det finns även attribut om hår, smycke och 
färger som kan avslöja könstillhörigheten (Nikolajeva, 2004). De egenskaper som presenteras 
i schemat nedan är det som vi har sökt efter i våra bilderboksanalyser för att avgöra om 
protagonisterna uppträder stereotypt eller normöverskridande i relation till könet.  
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Tabell 1: Nikolajevas (2004, s.129) abstrakta schema för ”manlighet och kvinnlighet”. 
 
Män/ pojkar Kvinnor/ flickor 
Starka Vackra 
Våldsamma Aggressionshämmade   
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga Beroende 
Aktiva Passiva 
Analyserande Syntetiserande  
Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 
Rationella Intuitiva  
Och så vidare  

 
 
Intervju 
Intervjumaterialet transkriberades och komprimerades till kortare uttalanden. Transkribering är 
till hjälp för analys av intervjumaterial (Löfgren, 2014). Esaiasson et al. (2003) rekommenderar 
analysmetoden koncentrerad sammanfattning för att fokusera intervjumaterialet till 
frågeställningarna (Esaiasson et al., 2003). Allt material som inte var relevant för studiens 
frågeställningar valdes i denna process bort. Sammanfattningen användes för analys och 
tolkning.  Intervjun analyserades i relation till studiens frågeställningar. 

Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är två begrepp som är centrala för vår studie. Validitet är samma sak 
som studiens giltighet och trovärdighet och innebär att studien undersöker sitt syfte och 
frågeställningar (Esaiason et al., 2003). För att öka studiens validitet är det nödvändigt att 
reflektera kring metodernas lämplighet för att svara på frågeställningarna (Hartman, 2003). När 
metoden valdes var det med bakgrund till att kunna besvara syfte och valda frågeställningar. 
Validiteten till studien ökar genom att vi delger hur datamaterialet samlats in och hur vi har 
bearbetat det.  
 
Reliabiliteten är samma sak som studiens pålitlighet och tillförlitlighet. Det innebär att 
intervjufrågorna utformas objektivt och värderingsfritt för att öka resultatets reliabilitet 
(Esaiason et al., 2003). En pilotintervju genomfördes för att fastställa att frågorna inte var svåra 
att förstå eller gav dubbla budskap. Esaiason et al., (2003) menar att genomförande av 
pilotintervju ökar reliabiliteten (Esaiasson et al., 2003). Vid bilderboksurval till studien valde 
vi att använda slumpmässigt urval vilket vi anser öka pålitligheten i studien. Datamaterialet 
valdes slumpmässigt ut, och påverkades inte av våra personliga intressen eller värderingar.  
 
Generella slutsatser är inget som vi i vår studie har eftersträvat då vi enbart intervjuat fyra 
förskollärare. På grund av studiens omfång har det därför inte varit möjligt att generalisera 
resultatet. För oss var det viktigare att ge en möjlig bild av hur förskollärare kan uppfatta 
stereotypa normer och normöverskridningar.  I vår studie analyserades sex bilderböcker från 
tre förskolor vilket är ett fåtal av ett större urval. Genom detta metodval och studiens omfång 
gick det heller inte att generalisera stereotypa normer och normöverskridningars förekomst i 
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bilderböcker. Vi kunde enbart svara på vad studiens respondenter uttryckte och det som studiens 
bilderboksanalyser visat. Genom dessa metodval anser vi att studiens validitet och reliabilitet 
ökar. 
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Resultat 
Bilderböckerna som analyserats kommer först presenteras kort. Resultat av studien kommer i 
följande avsnitt presenteras i två delar. Första delen presenterar resultatet av bilderbokanalyser 
och andra delen presenterar resultatet av intervjuer med förskollärare.  
 
De två resultatdelarna kommer att utgå ifrån våra två frågeställningar:  

• På vilka sätt framställs normer och normöverskridningar i de bilderböcker som läses på 
förskolan? 

• Hur förklarar förskollärarna sitt bokurval utifrån stereotypa normer och 
normöverskridningar? 

Presentation av bilderböcker 
Sammanlagt har sex bilderböcker analyserats. Först kommer en kort presentation av 
bilderböckerna som lästs därefter presenteras resultatet av vår analys ur givna rubriker.  
 
Glossas café (Lindebaum, 1998)  
Bilderboken handlar om Glossa och hennes dotter Greta som är häxor. De är elaka och ingen 
vill vara i deras närhet. En dag känner sig häxorna ensamma och funderar tillsammans över hur 
de kan locka någon till sitt hem. De bestämmer sig för att öppna ett café. De fortsätter att vara 
elaka och förtrollar alla gäster. Det dröjer inte länge innan de står ensamma igen och inser att 
de måste bli snälla för att någon ska vilja umgås med dem.  
 
Jag har visst ett djur! (Bergman & Güettler, 2013) 
Denna bilderbok handlar om en flicka som heter Lill. På förskolan pratas det om husdjur på 
samlingen. Lill vill passa in och hittar på en historia om ett husdjur hon inte har. Detta blir 
problematiskt när en annan flicka från förskolan följer med hem för att hälsa på Lills häftiga 
husdjur.  
 
Prinsessan Victoria (Murray Brodin & Lind, 2014) 
Bilderboken handlar om ett barn som bor med sin pappa i ett lägenhetshus. En dag sitter det en 
kvinna på en bänk utanför huset. Barnet pratar med kvinnan och inser att hon är hemlös. 
Prinsessan Victoria (den hemlösa kvinnan) är en berättelse som skildrar en annorlunda vänskap 
mellan en hemlös kvinna och ett barn.    
 
Pappa, pappa och jag (Parachini- Deny & Béal, 2015) 
Bilderboken handlar om två fåglar av manligt kön som heter Klas och Tarik. Det finns en 
romantisk relation mellan dem. En dag hittar de ett övergivet ägg, som de tar hand om och 
uppfostrar. Bilderboken tar upp hur det är att leva i en annorlunda familjekonstellation.  
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Alexander och världens grop (Nilsson & Johansson, 2010) 
Bilderboken handlar om Alexander som är en äventyrlig pojke. Alexander bor tillsammans med 
sin mamma och pappa i ett hus. Alexander har stort intresse för grävning och bestämmer sig 
för att gräva världens djupaste grop. Gropen blev så djup att han trillade ut på andra sidan 
jorden. Mamman och pappan var oroliga och trodde aldrig att de skulle få se sin son igen. En 
dag kommer Alexander tillbaka med en nyfunnen vän. Mamma och pappa blir glada och ställde 
till med fest.  
 
Hamstern är borta! (Palmaer & P Arrhenius, 2014) 
Detta är en bilderbok om pojken Elliot som har en hamster som heter Stoffe. Elliot bor varannan 
vecka hos sina föräldrar. Elliot ber sin mamma ta hand om Stoffe den veckan han bor hos sin 
pappa. Mamman tar hand om hamstern. Dagen då Elliot kommer hem glömmer mamma burens 
dörr öppen och Stoffe rymmer. Mamma blir förtvivlad och är rädd att Elliot bara ska vilja bo 
hos pappa. Mamman åker till djuraffären och köper en ny likadan hamster. Elliot kommer hem 
och misstänker fort att det är något som inte stämmer med hamstern. Senare samma kväll hittar 
han Stoffe och konfronterar mamma.  

Bilderboksanalys 
Våra resultat har analyserats med hjälp av Nikolajevas (2004) abstrakta schema med egenskaper 
för manligt och kvinnligt kön. Schemat är tänkt att synliggöra stereotypa normer och 
normöverskridningar i bilderböckerna. Vid analys och tolkning framkom mönster i 
bildböckernas handling. Mönstren blev till teman som vi har rubriksatt resultatdelen med. De 
teman som skapades var omhändertagande och vackra karaktärer, starka och verbala karaktärer, 
rörelsefrihet, familjekonstellation och sexualitet.    
 
Följande avsnitt ska svara på frågeställningen: 

• På vilka sätt framställs normer och normöverskridningar i de bilderböcker som läses på 
förskolan? 

Omhändertagande och vackra karaktärer 
I analysarbetet av Glossas Café av Lindebaum (1998) uppmärksammades omhändertagande 
handlingar av de kvinnliga protagonisterna.  Kvinnorna i berättelsen uppvisar omhändertagande 
handlingar då de ser till att deras gäster får mat i magen vilket kan tolkas vara en kvinnlig 
stereotyp egenskap. Peterson och Lach (1990) menar att det är samhällets rådande normer som 
skapar dessa föreställningar om det kvinnliga könet. Vid analys av berättelsens biroller tolkade 
vi genom Nikolajevas (2004) abstrakta schema för manligt och kvinnligt att gästerna var av 
manligt kön. Till hjälp för att fastställa könet användes birollens namn, pronomen och 
utseendemässiga attribut. Peterson och Lach (1990) menar att en äldre stereotyp norm är att 
kvinnan ska laga mat i köket åt männen (Peterson & Lach, 1990). Genom detta perspektiv kan 
denna handling tolkas stereotyp då kvinnorna upprätthåller normen. Ur ett annat perspektiv kan 
kvinnorna ses som arbetande då de försörjer sig genom sitt café och kan därför istället förstås 
normöverskridande. Samma norm blir framträdande i Jag har visst ett djur av Bergman (2013) 
där en kvinnlig bikaraktär är omhändertagande genom att förse hushållet med nybakad kaka. 
När män intar en kvinnas omhändertagande roll i köket ses detta som en normöverskridning. 
Detta förekom i Prinsessan Victoria av Murray Brodin (2014) där den manliga bikaraktären 
bakar bullar och är omhändertagande mot sin dotter. Denna normöverskridning blir även synlig 
i Pappa, pappa och jag av Parachini-Deny (2015) där papporna ger sitt barn mat. Denna 
handling menar Odenbring (2014) är stereotyp för det kvinnliga könet. Omhändertagande 
handling blev framträdande i analysen av Hamstern är borta av Palmaer (2014) där den manliga 
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protagonisten matar och kelar med sitt husdjur. Dessa män är genom de beskrivna handlingarna 
normöverskridande eftersom de är omhändertagande vilket anses stereotypt för det motsatta 
könet.  
 
En av samhällets rådande normer är att kvinnan ska ha ett vacker utseende (Nikolajeva, 2004). 
Denna stereotypa norm kan tolkas upprätthållas i Glossas Café av Lindebaum (1998). De två 
kvinnliga karaktärerna porträtteras i både text och bild i berättelsens början som fula och 
skräckinjagande. På grund av protagonisternas utseende och egenskaper så ville ingen umgås 
med dem. Vi har tolkat det som att kvinnorna påverkas av samhällets normer om kvinnans 
utseende. Detta blir tydligt när kvinnorna bestämmer sig för att förändra sitt utseende och 
beteende för att bli vackra och passa in. Förändringen blev synlig i attribut om kläder, smycken 
och håraccessoarer. Förändringen präglade även deras personlighet då de båda kvinnorna 
uppvisade mer omhändertagande i deras personligheter. De båda kvinnorna bar nu istället 
färgglada klänningar vilket är något som Nikolajeva (2004) menar är ett attribut för det 
kvinnliga könet. Smycken och håraccessoarer var något som tillkom i kvinnornas försök att bli 
vackra. Vi förstår därför smycken och håraccessoarer som något som är stereotypt för det 
kvinnliga könet. Efter denna förändring blev kvinnorna accepterade av birollerna. Detta menar 
vi förstärker stereotypa normer om att kvinnans utseende har betydelse för att bli accepterad i 
samhället.  
 
En kvinnlig biroll i Alexander och världens grop av Nilsson (2010) bär en rosa 
ballerinaklänning och rosett. En äldre dam klär sig i lång klänning och hatt. I likhet med 
Hellman (2010) uppmärksammades att färg ofta är en markör för kön. Vi tolkar det som att 
författaren valt att illustrera kvinnorna på ett stereotypt vis med avseende till kläder och färger. 
Nikolajeva (2004) menar att kvinnor i böcker ofta har klänning för att förtydliga sin 
könstillhörighet något som kan förklara Nilssons (2010) stereotypa illustration av kvinnor. 
Denna typ av illustration uppmärksammades inte av den kvinnliga protagonisten i Hamstern är 
borta! av Palmaer (2014) där kvinnan varken klär sig i klänning eller färger som kan markera 
könet. För att förstärka kvinnans kön tolkar vi att författaren tillskrev henne stereotypt kvinnliga 
egenskaper. Till hjälp för att fastställa könet användes pronomen samt att det genom text gick 
att förstå att protagonisten var mamma till ett barn. Dessa faktorer könsbestämde protagonisten 
som kvinna.  

Starka och verbala karaktärer 
En manlig norm är att vara stark vilket protagonisten Alexander i boken Alexander och världens 
grop av Nilsson (2010) uppvisar. Alexander är noga med att ha en stark spade som gör att han 
orkar gräva igenom hela jordklotet. Alexanders manliga egenskap förtydligas i citatet nedan.  
 

Efter middagen […] kröp Alexander ner i sin säng för att läsa grävmaskinstidningen en 
stund. Då hittade han en mycket intressant annons med en svarskupong. Med kupongen 
kunde man beställa ”världens starkaste spade!”  
- Det här är nånting för mig, tänkte Alexander. (Nilsson 2010 s. 8–9).  

 
Protagonisten tänker på ett självklart sätt att världens starkaste spade är något som hade passat 
honom.  Protagonisten tolkas värdera sin styrka och kapacitet högt. Detta är enligt Nikolajeva 
(2004) manliga könsegenskaper. Alexander illustreras med kort hår och byxor. Något 
Nikolajeva menar är vanligt för män (Nikolajeva, 2004).  Alexander är inte rädd för att smutsa 
ner sig när han gräver i sandlådan.  Detta förekommer även hos Glossa och Greta (Lindebaum, 
1998) som illustreras med smutsiga klänningar. Det uppfattades som en självklarhet att 
Alexander blev smutsig när han grävde däremot upplevdes Glossa och Greta som oacceptabla 
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när de bar smutsiga klänningar. Detta visar att det är mer accepterat att mannen smutsar ner sig 
jämfört med om en kvinna hade gjort detta. Genom Alexanders kläder, självförtroende och 
styrka tolkas protagonisten som en stereotyp man. 
 
I analysen av Hamstern är borta! av Palmaer (2014) uppmärksammades känslor hos både den 
manliga och kvinnliga protagonisten. Vi har därför valt att jämföra hur den kvinnliga och 
manliga protagonisten ger utlopp för sina känslor. Den manliga protagonisten tillåts ge utlopp 
för sina arga känslor jämfört med den kvinnliga protagonisten som inte ges utrymme att uttrycka 
sina arga känslor. Den kvinnliga protagonisten håller sina känslor och tankar för sig själv. Vid 
en dispyt mellan mannen och kvinnan har mannen övertaget verbalt och hon säger aldrig ifrån. 
Ur ett annat perspektiv kan agerandet tolkas som om hon förstår att hon gjort fel och därför inte 
motsätter sig mannens uttalanden. Precis som i tidigare forskning av Eidevald (2009) ser vi att 
mannen tillåts mer verbal plats jämfört med kvinnan. Mannens och kvinnans positioner i denna 
berättelse uppvisar en stereotyp syn på kön. Bilderboksanalysen av Jag har visst ett djur! av 
Bergman (2013) uppmärksammades motsatsen till Eidevalds (2009) forskning. I bilderboken 
har flickan större verbalt utrymme jämfört med pojkarna och därför kan flickan tolkas 
normöverskridande. Situationen kan även tolkas ur ett annat perspektiv där hennes verbala 
utrymme kan påverkas av att flickan innehar huvudrollen i boken och därför det kan påverka 
hennes möjlighet till talutrymme. Eftersom bilderboken handlar om flickan ges inte de andra 
barnen i samlingen samma möjlighet till talutrymme.  
 

Könsneutral protagonist 
Protagonistens kön skildras ibland på ett sätt som gör att läsaren inte kan avgöra om det är en 
kvinna eller man (Heggestad, 2011). Protagonisten i Prinsessan Victoria av Murray Brodin 
(2014) går inte att avgöra om det är en man eller kvinna. Ur ett perspektiv kan protagonisten 
tolkas vara kvinnlig då barnet är omhändertagande. Denna egenskap menar Nikolajeva (2004) 
är stereotypt för det kvinnliga könet (Nikolajeva, 2004). Ur ett annat perspektiv kan 
protagonisten uppfattas manlig eftersom barnet är självständigt, skyddande och argt. Dessa 
egenskaper är stereotypt manliga enligt Nikolajeva (2004).  Citatet nedan visar att protagonisten 
är arg. 

 
Hon svarar inte. Plötsligt blir jag arg.  
- Men svara då skriker jag. Varför säger du aldrig någonting?  
(Murray Brodin, 2014, s 16). 

 
Ilska som uppvisas i citatet ovan är en egenskap som kopplas till det manliga könet. 
Protagonisten uppvisar både manliga och kvinnliga egenskaper. Citatet nedan visar istället att 
protagonisten kan vara en kvinna då barnet är emotionellt. ”- Jag är ledsen för att Victoria 
flyttade utan att säga hejdå” (Murray Brodin, 2014, s.30). Att visa sig emotionell är en stereotyp 
norm för det kvinnliga könet (Nikolajeva, 2004). I analysarbetet har vi försökt att fastställa 
könstillhörigheten genom att titta efter attribut så som kläder men också pronomen och namn. 
Trots detta gick inte protagonistens kön att fastställa och tolkas därför könsneutral. Vi har därför 
inte heller kunnat bestämma om karaktären är stereotyp eller normöverskridande i sina 
egenskaper eller sitt handlande.  
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Rörelsefrihet  
Kvinnans jämfört med mannens rörelsefrihet blev framträdande i bilderboksanalyserna. Det är 
i bilderböckerna som analyserats vanligt förekommande att pojkar tillåts större rörelsefrihet 
jämfört med flickor, något som även Kåreland (2005) uppmärksammat i sina 
bilderboksanalyser. Glossa och Greta i Glossas café av Lindebaums (1998) har en begränsad 
rörelsefrihet då de enbart befinner sig i sitt hem. Protagonisten Lill i Jag har visst ett djur! Av 
Bergman (2013) begränsas i sin rörelsefrihet då hon inte får röra sig självständigt i samhället 
utan vuxet sällskap. Några av männen i våra bilderboksanalyser rörde sig självständigt runt om 
i världen trots att alla protagonisterna var yngre barn. Ett exempel är Alexander och världens 
grop av Nilsson (2010) där Alexander självständigt grävde en grop till Kina under en längre 
tid. Detta var något som föräldrarna aldrig motsatte sig. Det könsneutrala barnet i Prinsessan 
Victoria av Murray Brodin (2014) rör sig fritt och självständigt från sitt hem och till skolan. 
Genom att se protagonisten som en kvinna kan barnets rörelsefrihet tolkas som 
normöverskridande. Om protagonisten istället tolkas som en man kan den rörelsefriheten vara 
stereotyp. Genom denna situation kan den neutrala protagonisten tolkas vara av manligt kön.   

Familjekonstellation 
Alexanders familj består av en mamma, pappa och ett barn och bildar därför en kärnfamilj. 
Kärnfamilj är enligt normen idealet (Lundin, 2012). Det finns flera familjekonstellationer som 
är normöverskridande. Dessa familjer består av två pappor med ett adopterat barn, ett barn med 
en pappa, ett barn med en mamma, en familj med skilda föräldrar och ett barn med en 
storasyster.  
 
Boken Pappa, pappa och jag av Parachini- Deny (2015) handlar om Tarik, Klas och deras 
dotter Elsa som är en familj bestående av två föräldrar av samma kön och ett icke-biologiskt 
barn. När Elsa är i skolan ifrågasätter ett annat barn Elsas familjekonstellation i samband med 
att de ritar sina familjer. Detta stärker Hellmans (2010) resonemang om att barn kan ifrågasätta 
när en norm överskrids. Stereotypa normerna tenderar därför att förstärkas istället för att 
utmanas genom denna bilderbok. Detta menar vi då normer kan vara ett känsligt ämne och när 
vi talar om de måste vi vara medvetna om att vi kan återskapa normer. I bilderboken om Elsas 
familj handlar det om att heteronormen förtydligas, detta när ett barn ifrågasätter Elsas 
familjekonstellation. Nedan lyder ett citat från boken som befäster detta. 
 

I klassrummet frågar Oskar varför Elsa har två pappor.  
Elsa kan inte svara… 
Hon vet inte.  
(Parachini- Deny, 2015, s.21).  

 
Situationen kan även tolkas som att barnet frågade Elsa av ren nyfikenhet eller okunskap 
snarare än att antyda att Elsas familjekonstellation är annorlunda.  
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Sexualitet 
Heterosexualitet blev framträdande i två av de bilderböcker vi analyserat. En homosexuell 
relation tolkade vi i en bilderbok. Resterande tre bilderböcker visade inte på någon sexualitet 
och vi kan därför inte skapa en uppfattning huruvida deras sexuella läggning är stereotyp eller 
normöverskridnande. En stereotyp heterosexuell relation mellan en mamma och en pappa 
gestaltades i bilderboken om Alexander (Nilsson, 2010). Vid ett tillfälle omfamnar föräldrarna 
varandra vilket kan tyda på en romantisk relation. Även Elliots föräldrar visar på en 
heterosexualitet trots att föräldrarna är skilda. Illustrationerna visar att mamman dejtar en ny 
man. Pappa, pappa och jag av Parachini-Deny (2015) skildrar en romans mellan två män som 
vi tolkar har en homosexuell relation. Homosexualitet är motsatsen till heteronormen och därför 
normöverskridande (Lundin, 2012).  Den homosexuella relationen mellan Klas och Tarik blev 
tydligt i text i följande citat.  ”Klas och Tarik har flugit omkring hela dagen. […] Och de somnar 
i månens sken, fjäder mot fjäder” (Parachini-Deny, 2015, s.3). Denna händelse kan även tolkas 
som en vänskapsrelation men eftersom att det senare går att utläsa att de tillsamman vill ha ett 
barn tolkar vi deras relation som homosexuell.  
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Intervju med förskollärare  
Vid analys och tolkning framkom mönster vid intervjuerna med förskollärare. Mönstren blev 
till teman som vi har rubriksatt resultatdelen med. De teman som skapades var urval, bokutbud 
och strategier för bokanvändning. Respondenterna benämns med fingerade namn; Hanna, 
Viola, Vivianne och Kerstin.  
 
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att presenteras med bakgrund till vår 
frågeställning: 

• Hur förklarar förskollärarna sitt bokurval utifrån stereotypa normer och 
normöverskridningar? 

Urval 
Samtliga förskolor besökte bokbussen för att göra sitt bokurval. Det var vanligt att några barn 
följde med vid besöken.  Barnen som följde med fick välja böcker helt fritt efter egna önskemål. 
Respondenterna berättade att de i förväg kunde beställa böcker inom ett visst ämne från 
bokbussen. De var även vanligt att de fann inspiration i tidningar för förskollärare och på 
internetsajter med ny barnlitteratur. Inspiration från tidningar var något som förskollärarna i 
Simonssons (2006) studie önskade mer av för att hålla sig uppdaterade. En annan faktor som 
avgjorde bokurvalet på samtliga förskolor som besöktes var deras tematiska arbete. Naturen, 
kroppen och kompistema var de teman som stod i fokus för deras bokurval. Respondenten Viola 
berättade att hon brukade leta efter förlaget Olikas bilderböcker när hon besökte bokbussen. 
Förlaget Olika erbjuder normöverskridande bilderböcker.  Nedan beskriver Viola hur hon 
tänker kring urvalet för att erbjuda barnen ett varierat bokutbud. 
 

Jag tycker det är trevligt att välja lite böcker som är lite normöverskridande som har 
lite annat än de här stereotypa inslagen. Jag försöker se lite till innehållet så det blir lite 
blandat. 

 
Vidare bekräftar Viola sin medvetenhet om stereotypa normer och normöverskridningar i 
bilderböcker. Här ger Viola exempel på vad normöverskridande bilderböcker kan innehålla.  
 

Det är väll det som står ut från de stereotypa som berättar bredare syn. Inte bara mamma 
och pappa utan att det finns olika familjekonstellationer att vi är olika allihopa.  

 
Vid intervjun med respondenten Kerstin uttryckte hon tydlig medvetenhet om vad 
normöverskridande barnlitteratur kan vara och hur detta påverkar urvalet av barnlitteratur. 
Kerstin uttrycker i citatet nedan olika normöverskridningar som är viktiga att inkludera i 
bokutbudet.  

 
Vi försöker få lite mer att tjejer, för det är mycket så att det bara är killar som är 
superhjältar, då försöker vi prata med bokbussen om det till exempel har tjejer som är 
riddare, tjejer som är bångstyriga, tjejer som inte gör det som förväntas, detta efterlyser 
vi. […] Lite sånt där och bryta tankar som barnen har och få de att förstå via böckerna 
att killar och tjejer kan bli vad de vill det spelar ingen roll om man är tjej eller kille. 

 
Kerstin visar sin medvetenhet genom att hon uttrycker att de söker efter böcker som visar att 
flickor och pojkar kan göra sådant som inte förväntas av dem utan att någon ifrågasätter 
handlingen.   
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Vid en intervju framkom att en förskollärare ansåg att barnlitteratur med färgen rosa var 
passande för flickor. Vi ser i detta resultat likhet med Hellmans (2010) studie där förskollärare 
använde färg som markör för kön (Hellman, 2010). Det framkommer dock inte i vår intervju 
med vilken avsikt förskolläraren lånar rosa böcker. Vi har därför valt att tolka uttalandet ur två 
perspektiv.  Om förskolläraren lånar rosa böcker för att det ska passa flickornas intresse kan det 
ur ett perspektiv ses som återskapande av stereotypa normer om färg. Ur ett annat perspektiv 
kan uttalandet tolkas som en medvetenhet om stereotypa normer om färg då hon möjligtvis vill 
erbjuda båda könen lika möjligheter till rosa böcker i förskolans bokutbud. Detta perspektiv är 
i likhet med tidigare forskning av Dolk (2013) som skiljer sig från Hellmans (2010) 
resonemang. Dolk (2013) visar att förskollärarna inte använder färg som en markör för kön.  
 
Barnens behov 
Genom samtliga intervjuer framkom att en avgörande faktor vid urvalet var barnens behov. 
Något som även förskollärarna i Simonsson (2006) studie tog hänsyn till när de valde böcker. 
Förskollärarna valde där böcker som skulle passa åldrarna på förskolan. Vid vår studie uttryckte 
respondenten Hanna att flera barn i hennes barngrupp hade föräldrar som genomgått skilsmässa 
och därför speglade deras bokutbud detta. Kerstin berättade att även de styrdes av barngruppens 
behov, vilket handlade om att få en samspelt barngrupp och att minska konflikter. Med 
bakgrund till detta valdes bilderböcker som visade på hur en god kamrat är. Kompisrelationer 
var ett ämne som även styrde Viola och Viviannes urval. De förklarade att de lånade 
kompisböcker på hösten när barngruppen var ny. Vi tolkar genom våra intervjuer att 
kompisrelationer kan vara en viktig faktor för förskolläraren vid bokurval. 
 
Bortval 
Respondenten Hanna uttalade att barnlitteratur som innehöll negativ betoning på människors 
utseende eller innehöll våld valdes bort. De böcker barnen valde från besöken på bokbussen 
granskades av Hannas förskola innan de nådde förskolans bokhylla. Nedan förklarar 
Respondenten Hanna hur senaste bortvalet av böcker gick till.  
 

Tillexempel den här boken. Den tog vi bort nu sist. Snövit och dom sju slarviga 
dvärgarna. […] Det var väldigt mycket den tjocka dvärgen, den lata dvärgen och den 
dumma dvärgen. Och just dvärg reagerade vi på att det står. Och då tyckte vi att; nej 
den lägger vi bort.  

 
Detta innebär att vissa böcker inte kommer i kontakt med barnen då de anses olämpliga. 
Respondentens svar överensstämmer med tidigare forskning av Simonsson (2006) som visar att 
förskollärare kontrollerar bokutbudet innan det når barnen.  

Bokutbud 
Hanna ansåg att deras avdelning för tillfället inte erbjöd barnen någon 
normöverskridande barnlitteratur utan enbart hade stereotyp barnlitteratur. Följande 
citat bekräftar respondentens medvetenhet kring avsaknaden av ett varierat bokutbud på 
förskolan.  

 
Den har vi inte kvar nu, men vi har haft en bok om prinsessor som dödar drakar och 
räddar prinsen, det är ju tvärtemot så då blir det ju extra tydligt. 

 
Den stereotypa barnlitteraturen ansåg Kerstin ska ha en betydande plats på hennes avdelning, 
då hon personligen gillade att läsa äldre böcker. Följande citat förklarar Kerstins intresse för 
äldre barnlitteratur. ”Vi vill ju gärna ha nya böcker, också, men inte glömma de gamla, de gamla 
hederliga sagorna också, som jag tycker att man ska ha som tradition”.  Tidigare genomförda 
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studier har liknande resultat där den äldre barnlitteraturen anses vara given på förskolan 
(Simonsson, 2006). 

Strategier för bokanvändning  
Denna rubrik har vi valt att ha med för att förstå hur förskollärare använder sitt bokurval med 
avseende på stereotypa normer och normöverskridningar. Rubriken har även valts då det 
framkommit strategier i samtliga intervjuer för att förskollärarna inte ska bli begränsade i sitt 
bokurval. På detta sätt menar förskollärarna att de kan låna både stereotypa och 
normöverskridande böcker som finns tillgängliga på biblioteken och bokbussen. Samtliga 
förskolor använde stereotypa bilderböcker som pedagogiska redskap för att skapa diskussion 
kring stereotyper. Det framkom tre olika strategier vid intervjuerna. Vi kommer i detta avsnitt 
att förklara de tre strategierna som framkommit vid intervju med förskollärare.  
 
Viola förklarade sin strategi som hon använde bilderboken i citatet nedan.  
 

Böcker som skapar diskussion. Vi diskutera mycket kring alla böcker vi läser, handling 
och karaktärer, kan det vara på nått annat vis? Så stereotypa böcker kan ju väcka 
diskussioner om olikheter. Här är ju en mamma och en pappa, kan det va på nått annat 
vis? Kan det va mamma och mamma, ja, så. 
 

Diskussion kring stereotypa bilderböcker har visat sig ha betydelse för att få barn att tänka ur 
andra perspektiv och utmana normer (So-Jung & Hyesun, 2016). Detta stämmer även överens 
med tidigare forskning av Odenbring (2015) som menar att förskolläraren måste problematisera 
innehållet i böckerna tillsammans med barnen. Respondenten Kerstin använde diskussion i 
syfte att ifrågasätta befintliga normer. Genom att läsa stereotypa böcker ”tvärtom” menar 
Kerstin att det ges möjlighet att utmana könsnormerna. Följande citat beskriver Kerstins strategi 
för att göra stereotypa bilderböcker normöverskridande.  

 
Ibland, ibland blir man lite mörkrädd, för det är ju fortfarande böcker kvar där flickor 
framställs som söta och gulliga, lydiga och pojkarna bråkiga. För sådana böcker läser 
man ju också, sådana böcker läser jag ibland tvärtom. 

 
Istället för att läsa tvärtom använde Hanna en annan strategi. Hon menar att bilderna ofta är 
fulla med stereotyper och svåra att ändra. Därför anser Hanna att bilderbokens bilder måste 
granskas innan boken läses för en barngrupp. Hannas strategi var att ändra texten där hon ansåg 
att den var stereotyp. Tidigare forskning av Simonsson (2006) visar liknande strategi där 
förskollärare ändrade texten om den bedömdes vara olämplig eller svår för barnen (Simonsson, 
2006). Däremot visar samma studie att förskollärarna inte ofta reflekterade över bilderbokens 
bilder, vilket inte stämmer överens med respondentens svar i vår studie. Med dessa tre strategier 
kan stereotypa bilderböcker diskuteras i barngruppen. 
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Diskussion 
Diskussionsavsnittet inleds med en resultatdiskussion där resultatet av intervjuer, 
bilderboksobservation och bilderboksanalyser diskuteras. Avslutningsvis presenteras 
metoddiskussionen där vi diskuterar val av metoder samt förbättringsmöjligheter.  
 
Följande stycke sammanfattar undersökningens huvudsakliga resultat i förhållande till syfte och 
frågeställningar. Syftet med studien har varit att undersöka stereotypa normer och 
normöverskridningar i bilderböcker i relation till förskollärarens bokurval. En av studies 
frågeställning är: På vilka sätt framställs normer och normöverskridningar i de bilderböcker 
som läses på förskolan. Denna frågeställning besvaras genom följande resultat. 
Bilderboksanalyserna har visat att normer framställs både stereotypt och normöverskridande i 
de bilderböcker som analyserats. Stereotypa normer har visats när kvinnor framställs 
omhändertagande, vackra och med begränsad rörelsefrihet. Stereotypa normer har även blivit 
synligt när männen framställts starka, verbala och med mer rörelsefrihet. Attribut i form av 
kläder, hår, färger och smycken hos både män och kvinnor har i många fall varit stereotypt i 
relation till könstillhörigheten. Vissa karaktärer har däremot inte framställts med stereotypa 
attribut. Detta har varit karaktärer som exempelvis inte klär i klänning fast det är kvinnor. 
Normöverskridningar har framställts i en bilderbok är omhändertagande och bakar i köket. 
Bilderboksanalyserna har visat att det både finns stereotypa och normöverskridande 
familjekonstellationer likaså sexualitet. Studiens andra frågeställning har varit: Hur förklarar 
förskollärarna sitt bokurval utifrån normer och normöverskridningar. Denna frågeställning 
besvaras genom följande resultat. Normer och normöverskridningar var inte en avgörande 
faktor vid bokurval. Samtliga förskollärare förklarar vad stereotyp och normöverskridande 
barnlitteratur kan vara och hur de kan komma i kontakt dessa med böcker.  

Resultatdiskussion 
Bilderboksanalyser 
 
Utifrån resultatet av de bildböcker som analyserats visar studien att bilderböckerna på 
förskolorna innehåller både stereotypa normer och normöverskridningar. Bilderboksanalysen 
visar att en av sex bilderböcker handlar om en homosexuell familjekonstellation. Heggestad 
(2011) menar att författare är rädda för att porträttera den homosexuella familjen som 
annorlunda och därför menar författaren att homosexuella familjer inte ifrågasätts. 
Resonemanget stämmer inte överens med vår bilderboksanalys. Detta därför att den 
homosexuella familjen i den analyserade bilderboken ifrågasätts och kan uppfattas av läsaren 
som annorlunda. Vi tolkar att författaren inte varit rädd för att porträttera den homosexuella 
familjen som något annorlunda. Genom att porträttera den homosexuella familjen som 
annorlunda anser vi att familjen inte gestaltas på ett naturligt sätt. Vi kan däremot se ur ett annat 
perspektiv att författaren valt att skildra den homosexuella familjen på ett sätt som väcker 
diskussion.  
 
Nikolajevas (2004) abstrakta schema för manligt och kvinnligt har genomsyrat hela vår 
bilderboksanalys. Schemat användes för att kunna bedöma huruvida barnlitteraturens 
protagonister följer eller bryter stereotypa normer samt analysera deras könstillhörighet. Vid en 
bilderboksanalys fann vi det problematiskt att avgöra om normer återskapades eller överskreds 
då en protagonist könstillhörighet var svår att avläsa. Namn, pronomen och utseendemässiga 
attribut har använts som analysverktyg för att könsbestämma protagonister och biroller. Namnet 
var den faktor som avgjorde könstillhörigheten för en protagonist som Odenbring (2015) 
analyserade. Bortsett från namnet framställdes denna protagonist med både manliga och 



23 
 

kvinnliga egenskaper och attribut vilket klassas denna protagonist i övrigt som könsneutral 
(Odenbring, 2015). Genom att analysera den könsneutrala protagonisten i en händelse ur både 
ett manligt och kvinnligt perspektiv möjliggjorde detta till att upptäcka stereotypa normer och 
normöverskridningar. Trots att vi analyserade protagonisten ur båda perspektiven blev 
könstillhörigheten inte uppenbar för oss då protagonisten uppvisade både manliga och kvinnliga 
egenskaper. Vi såg detta som en utmaning för oss att analysera en bok av denna karaktär. Vi 
upptäckte att vi medvetet som omedvetet försökte könsbestämma protagonisten, vilket vi tror 
kan bero på bristen av barnlitteratur med könsneutrala protagonister.  
 
Intervjuer med förskollärare 
 
Det finns möjligheter för förskollärarna att låna normöverskridande böcker men till bakgrund 
av våra intervjuer kan vi uppfatta att andra faktorer prioriteras före. Faktorer som vanligen 
styrde urvalet var barnens önskningar och behov men framförallt avdelningens tematiska 
arbete. Däremot var barnböcker innehållande normöverskridningar inte en faktor som styrde 
bokurvalet.  I likhet med Simonssons (2006) studie kan vi antyda att avsaknaden av 
normöverskridande barnlitteratur kan bero på två faktorer. Bland annat att intresset kan styra 
barnens och förskollärarnas val av böcker men även bokutbudet på biblioteket, som kan påverka 
möjligheten att låna (Simonsson, 2006).  

 
Samtliga respondenter utryckte strategier för att diskutera stereotypa bilderböckers handling 
och innehåll med barnen. Från våra tre intervjuer har det framkommit en strategi från varje 
förskola.  Vi förstår att det kan finnas fler strategier som hade kunnat synliggöras vid fler 
intervjuer men vi kan bara delge för de strategier vi tagit del av. Gemensamt för samtliga 
strategier har varit att förskollärarna väljer att skapa diskussioner om stereotypa bilderböcker. 
Vårt resultat utifrån intervjuer med förskollärare är i enlighet med tidigare forskning av So- 
Jung och Hyesun (2016) som visar att diskussion kring normer i barnlitteraturen kan vara 
avgörande för att utmana befintliga normer. Liknande studier av Monoyiou och Symenonidou 
(2015) visar att förskolläraren kan använda bilderböcker som skildrar fler sätt att vara pojke 
respektive flicka på för att få barnen att uppskatta människor med egenskaper som skiljer sig 
från sina egna (Monoyiou och Symenonidou (2015). Forskningsresultatet är i likhet med 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som beskrivs i följande citat: 
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt (Skolverket, 2016, s.5). 
 

 
I likhet med So- Jung och Hyesun (2016) resonemang tror vi att normer och stereotyper behöver 
diskuteras annars tenderar stereotyper att tas för givet och återskapas. Detta anser vi kan ge 
möjlighet till att vidga barnets perspektiv på sig själv och samhället.  

Metoddiskussion 
Val av metoder kommer i detta stycke diskuteras kring lämplighet för att svara på syfte och 
frågeställningar. Intervju, bilderboksobservation och bilderboksanalys valdes som metoder då 
vi ansåg att det skulle ge datamaterial för att kunna svara på syftet och frågeställningarna. På 
grund av studiens omfång valde vi att prioritera bilderboksanalyserna vilket innebar att 
intervjuerna inte fick uppta för lång tid. Studiens delar har bearbetats av oss båda. 
Bilderböckerna analyserades enskilt men sammanställdes och tolkades gemensamt för att 
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resonera kring resultatet vilket gav två perspektiv. Vilket visade sig vara positivt då vi tolkade 
olika i många sammanhang.  
 
Nikolajevas (2004) abstrakta schema för manlighet och kvinnlighet har varit till hjälp för att 
avgöra protagonisternas kön samt om protagonisten porträtteras stereotypt eller 
normöverskridnande. Vi upplever att våra bilderboksanalyser kunnat svara på studiens första 
frågeställning om hur normer och normöverskridningar framställs. Bilderboksanalyserna tog 
längre tid än planerat. Den främsta anledningen till detta var att några böcker som vi skulle 
analysera var utlånade på kommunens bibliotek. Detta påverkade våran tidsplan, då vi blev 
tvungna att åka till en annan kommun för att låna böckerna. Förslag på förändring hade kunnat 
vara att använda förskollärarnas förslag på deras böcker som de anser vara stereotypa eller 
normöverskridande. Genom detta val hade vi kunnat låna förskolans böcker och på så sätt hade 
inte tidsplanen försenats.  
 
Innan intervjun övervägde vi kring att skicka ut intervjufrågorna till respondenterna så de kunde 
förbereda sig. Vi bestämde oss för att inte göra det då vi tror att det hade kunnat dölja eventuella 
brister. Vi anser därför att det var bra att inte skicka ut frågorna då respondenterna inte kunde 
förbereda sina svar. För att fastställa ljudupptagningen användandes två inspelningsenheter. 
Eftersom en ljudinspelningsenhet stängde av sig vid två intervjuer visade sig detta val vara bra 
då det inte påverkade transkriberingsmöjligheterna. Intervjuerna anser vi gav en förståelse av 
förskollärarens uppfattningar av stereotyp och normöverskridande barnlitteratur. 
Intervjufrågorna formulerades på ett sätt som gjorde att vi fick relevanta svar kring ämnet.  
 
Något vi var helt oförberedda på var att två förskollärare valde att delta i samma intervju. Vi 
anser att vi hade behövt formulera oss tydligare i missivbrevet om antalet respondenter vid 
samma intervju. Vi upplevde även att en annan förskollärare möjligtvis inte hade fått tillgång 
till missivbrevet och därför var oförberedd på ämnet. Vår uppfattning är att detta inte hade 
någon betydelse för intervjusvaren, detta för att respondenten hade lång erfarenhet och visade 
på medvetenhet av ämnet. De böcker som förekom behöver inte enbart vara förskollärarnas 
urval utan kan även vara barnens urval. Detta eftersom att det framkom i samtliga intervjuer att 
barnen följer med och lånar böcker. Detta gör att barnen påverkat bokutbudet och därför går 
det inte att dra slutsatser om förskollärarens urval då det inte enbart är de själva som gjort 
urvalet. För att fastställa hur förskolläraren tänker och utför sitt urval hade en möjlighet varit 
att observera förskolläraren på biblioteket. Vid observation på biblioteket hade vi kunnat 
observera vilken barnlitteratur som förskolläraren väljer och därför inte är påverkad av barnens 
val. Först då hade vi kunnat få tillförlitligare analysmaterial och detta ser vi som en 
förbättringsmöjlighet.  
 
Några generella slutsatser går inte att dra med ett fåtal besökta förskolor. Sammanfattningsvis 
upplever vi det positivt att vi enbart besökte förskolor och förskollärare som vi inte hade någon 
personlig relation till. Vi anser att det skapar ett professionellt möte mellan intervjuare och 
respondent. Vi tror att intervjuns svar möjligtvis kunde påverkats om vi intervjuade bekanta 
förskollärare. Avslutningsvis anser vi att metodvalen har gett oss möjlighet att svara på studiens 
syfte och frågeställningar.  

Slutsats  
Vi har i denna studie uppmärksammat att förskollärares bokurval består av stereotypa normer 
och normöverskridningar. Utifrån detta dras slutsatsen att förskollärare förklarar sitt bokurval 
med medvetenhet utifrån stereotypa normer och normöverskridningar. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 
Hej! 
Vi heter Angelica Johansson och Christel Bergstrand. Vi är två studenter från 
Förskollärarutbildningen på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi läser sjätte terminen och ska 
under våren skriva examensarbete. Vårt valda ämne är normöverskridning i förskolan med 
koppling till barnlitteraturen. 
 
Vi skulle vilja komma och observera vilka böcker som finns på er förskola på 
äldrebarnavdelningen, samt ställa ett par frågor om vilka böcker som är mest använda. 
 
Vi förhåller oss till de forskningsetiska principerna. Våra observationer och dialoger med er 
kommer att behandlas konfidentiellt. Du och förskolan kommer vara helt anonyma i vår studie! 
Deltagande är alltid frivilligt. Men vi ser gärna att du deltar då normöverskridningar är ett 
viktigt ämne att utveckla sin kunskap om för att kunna bemöta och ge lika möjligheter till alla 
barn på förskolan. 
  
Kort presentation av oss: 
(Till vänster) Hej! Mitt namn är Angelica. Jag är 22 år och bor med min sambo och son i 
Trollhättan.  
(Till höger) Hej! Mitt namn är Christel. Jag är 21 år gammal och bor i Vänersborg med min 
sambo.  

 
Kontaktuppgifter vid 
frågor: 
Mail: anjo0186@student.hv.se  
Mail: chbe0021@student.hv.se 
Handledare:  
Ulla Norgren 
Mail: ulla.norgren@hv.se  
 
 
 
 
 
 
 

Det hade varit roligt om just DU vill medverka i vårt 
examensarbete. Svara för medverkan senast 9/4 till mail: 
anjo0186@student.hv.se  
 
Med vänliga hälsningar  
Angelica Johansson & Christel Bergstrand 
 
 
 

mailto:anjo0186@student.hv.se
mailto:chbe0021@student.hv.se
mailto:ulla.norgren@hv.se
mailto:anjo0186@student.hv.se


 
 

 

Bilaga 2 

Frågor vid bilderboksobservation 
1. Vad är det viktigaste faktorerna när ni väljer barnböcker? 
2. Hur gör ni ert urval av barnlitteratur? 
3. Vilka böcker är populärast på avdelningen?  

• Vilka barn väljer den boken? 
• Varför tror du att det är så? (Bokens innehåll/ framsida?) (Könsnormer?) 

 
4. Vad är normöverskridande barnlitteratur för dig som förskollärare? 

• Ge exempel på bok  
5. På vilket sätt reflekterar du över hur flickor respektive pojkar framställs i de barnböcker 

ni erbjuder barnet? 
6. Vad gör ni för att erbjuda barnet ett varierat bokutbud, där huvudkaraktären kan befinna 

sig både inom och utom normen.  
7. Hur kan ni välja ut böcker på ett normkritiskt sätt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Bilaga 3 
Arbetets fördelning 
 
All tidigare forskning delades upp och vi läste lite var för att kunna hålla tidsschemat. All 
forskning och litteratur sammanställdes och diskuterades ihop. Vi båda deltog vi besök på 
förskolor. Vid intervju intervjuade en av oss medan den andra skötte ljudinspelningen, vi 
varierade med vem som intervjuade. Vi delade upp transkriberingarna men diskuterade och 
analyserade dem tillsammans. Vi läste och analyserade samtliga bilderböcker var för sig och 
sammanställde sedan analyserna och analyserade vidare ihop.  
 
Alla delar i examensarbetet har bearbetats gemensamt 
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