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Denna studies syfte är att belysa hur kvinnligt och manligt framställs i nya 

bilderböcker som riktar sig till barn i förskoleåldern, om de förmedlar stereotypa 

genusmönster eller utmanar rådande ideal. Syftet är även att undersöka pedagogers i 

förskolans medvetenhet om genus och barnlitteratur. För att uppnå syftet har sex 

bilderböcker analyserats utifrån genusperspektiv, och intervjuer med sex 

förskollärare och lärare i förskolan har  genomförts. I studien har det framkommit att 

de analyserade bilderböckerna både utmanar och befäster stereotypa könsmönster. 

Starka och aktiva tjejer finns det gott om, vilket även tidigare forskning styrker. Även 

identifikationsobjekt för lugnare pojkar har identifierats bland de analyserade 

böckerna, något som efterlystes i tidigare forskning. Genom intervjuerna framkom att 

förskollärarna och lärarna i förskolan tycker att de saknar kunskap om genus men 

har viljan att förändra sitt arbetssätt till ett mer genusmedvetet.   
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1. Inledning  
Den långa väntan är över, ett nytt liv har sett dagens ljus. Ett barn är fött. De nyblivna 

föräldrarna får den vanligt förekommande frågan ”Vad blev det?” Svarar de då att de 

fick ett underbart litet barn får de antagligen höra protester, den som frågar vill veta 

vilket kön barnet har. Pojke eller flicka? Barnets könstillhörighet kommer att prägla 

barnet under hela livet. Könet kommer till stor del ligga till grund för hur barnet 

bemöts, vilka förväntningar och krav som ställs på det samt i förlängningen vilken lön 

barnet får som vuxen.  

 Jag frågade mig själv hur dessa genusmönster förmedlas i dagens samhälle. Den 

mediala explosionen står för en stor del. Reklam, barnprogram, film och litteratur 

förmedlar dessa strukturer. Så även den närmsta familjen och pedagoger som barnen 

kommer i kontakt med i förskola och skola. Förskolan kommer att bli min arbetsplats 

efter avslutade studier. Där har litteraturen enligt lång tradition en självklar roll, den 

behandlas dagligen och jag är säker på att den påverkar barnen i deras 

identitesutveckling. Därav kommer kopplingen mellan genus och barnlitteratur som 

behandlas i denna studie.  

1.1 Syfte 
Mitt syfte med denna studie är att belysa hur kvinnligt och manligt framställs i 

dagens barnlitteratur som riktar sig till barn i  förskoleåldern, om tanken kring de 

stereotypiska könsrollerna utmanas eller upprätthålls. Syftet är även att undersöka 

vilken medvetenhet verksamma förskollärare och lärare i förskolan har gällande 

genus och barnlitteratur.  

1.2 Forskningsfrågor 
De frågeställningar som kommer att bearbetas är: 

• Hur framställs kvinnligt och manligt i dagens barnlitteratur? 

• Vilken medvetenhet har förskollärare och lärare i förskolan gällande genus och 

barnlitteraur? 
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2. Forskningsbakgrund 

2.1 Genus 
Eva Helén och Magdalena T Granholm (2007:6) menar att genus är hur vi människor 

formas och formar oss till män och kvinnor samt hur det avspeglar sig i samhället. 

Skillnaden mellan genus och kön, som lätt blandas ihop, är att kön står för det 

biologiska könet och genus är det socialt konstruerade könet. Kajsa Svaleryd 

(2002:29) refererar till 17-åriga Joakim som sammanfattar det som att ”Könet sitter 

mellan benen och genus i huvudet”. Svaleryd (2002:29) menar vidare att ”Genus är 

vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till. Detta betyder också 

att ordet genus innebär en öppenhet för överskridanden och förändringar”. Helena 

Josefson (2005:9-10) menar att genus skapar förväntningar på människors 

egenskaper samt att de manliga egenskaperna generellt värderas högre än de 

kvinnliga. Detta kallas för genushierarki eller patriarkal ordning. Det menas då att 

samhället har en manlig norm. Norm kan definieras som: ”handlingsregler som 

omgivningen meddelar genom någon form av socialt tryck” (Svaleryd 2002:15).  

2.2 Genus i ett historiskt perspektiv 
Yvonne Hirdman (2003:11-14) skriver om hur ordet genus fick sin aktuella innebörd. 

Genus är latin och betyder slag, sort, släkte och kön. Enligt Hirdman var det en grupp 

kvinnoforskare med henne själv som deltagare som på 1980-talet stal ordet från 

lingvistiken för att de behövde en översättning till engelskans gender. Ordet gender 

hade börjat dyka upp inom den amerikanska dominanta kvinnoforskningen under 

sena 1970-talet och tidiga 80-talet och saknade svensk översättning. Kvinnoforskare 

ansåg att det behövdes ett begrepp som kunde analysera kvinnors underordning samt 

hindra till mäns och kvinnors delaktighet i den. Ordet könsroll hade förlorat sin kraft, 

då det var utnött av 1960-talet och 70-talets familjepolitik. Hirdman menar att med 

genusbegreppet kom en uppgörelse med könsrollsbegreppet.  

 Helén och Granholm (2007:6) framhåller att genus är föränderligt och att synen 

på vad som passar sig för män och kvinnor förändras över tid. Kristina Henkel och 

Marie Tomičic� (2009:142) menar att ”riktiga” män inom adeln i 1700-talets 

Västeuropa skulle visa känslor och gråta, vilket är långt ifrån dagens mansideal.  
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2.3 Barnlitteratur 
Som namnet barnlitteratur avslöjar är det böcker som är skrivna för barn och 

ungdomar. Lena Kåreland (2001:25) menar att en barnbok skall handla om barn eller 

någon annan figur som de kan identifiera sig med. Boken skall vara lättläst och 

innehålla många bilder. Om man skall se till barnlitteraturens historia så började 

barn läsa böcker som egentligen var avsedda för vuxna, så som Robinson Crusoe och 

Gullivers resor vilka gavs ut på 1700-talet. Dessa har senare skrivits om med ett mer 

lämpligt språk för barn (Ingrid Nettervik 2002:9). Kåreland (2001:26) framhåller att 

näst efter Bibeln är Defoes Robinson Crusoe den bok som är mest spridd och översatt 

i världen. Under upplysningen då kunskap och förnuft var högt värderat framställdes 

barnlitteratur som försökte förena nytta med nöje (Kåreland 2001:28). Den tidigaste 

barnlitteraturen var präglad av den kristna religionen och barnbokens uppgift var 

länge att förmedla goda seder och god moral till det uppväxande släktet (Nettervik 

2002:11). Under romantiken som ägde rum på 1800-talet, hyllades barnlitteratur 

som kunde utveckla barens fantasi och känsloliv och som hade rötter i den muntliga 

berättartraditionen, så som folksagor, nonsens och rim och ramsor. Även nyskrivna 

sagor så kallade konstsagor av författare som H C Andersen och Zacharias Topelius 

uppkom på 1800-talet (Kåreland 2001:30).  

 År 1945 brukar man benämna som den moderna svenska barnbokens 

genombrottsår. Kåreland (2001:35) menar att högkonjunktur efter andra världskriget 

samt att bokförlagen inrättade särskilda barnboksavledningar var anledning till den 

kraftigt ökade utgivningen. Astrid Lindgren debuterade med Pippi Långstrump och 

även kända författare som Lennart Hellsing och Tove Jansson utkom med sina 

debuter som alla medförde nytänkande gällande språk och ämnesval samt synen på 

barnet (Kåreland 2001:35). Barnet blev det nya, fria barnet som sätter sig emot vuxna 

och dess bestämmelser. Barnen blir jagstarka och Kåreland (2001:35) menar att Pippi 

Långstrump är en symbol för denna förändrade barnsyn. 

 Svenska barnboksinstitutet ger årligen ut Bokprovningen där det gångna årets 

utgivna barnlitteratur sammanställs. I Bokprovningen identifieras trender och 

statistik sammanställs. Bokprovningen årgång 2008 har titeln ”Familj, moral – svåra 

val”.  År 2008 gavs det ut 1821 barn- och ungdomsböcker, där hela 87 % var första 

upplagor och resterande återutgivning (Bokprovningen, 2008:3). Majoriteten var 

översatt från ett annat språk medan 39 % var skrivna på svenska. Engelska är det 
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dominerande språket som barnböcker i Sverige översätts ifrån, hela 65 % av den 

översatta litteraturen har engelska som ursprungsspråk. Nordiska språk står för 8 % 

av den översatta litteraturen. Övriga språk står för 15 % där franska och tyska ligger i 

topp (Bokprovningen, 2008:17). Att översättningarna från japanska står för 12 % av 

den översatta litteraturen förklarar Lena Kåreland (2009:31) med att det är de 

populära mangaseriernas orginalspråk. Om man skall se till genrer är det flest 

bilderböcker som ges ut, år 2008, var det 522 stycken. Historiskt sett har barn och 

ungdomslitteraturen stadigt ökat i utgivning från år 2000. Utgivningen år 1998 var 

1129 böcker vilket ger en ökning på 38 % på 10 år (Bokprovningen, 2008:16). 

2.3.1 Bilderboken 
Agneta Edwards (2008:66) definierar bilderboken som en skönlitterär berättelse som 

framställs genom en kombination av text och bild. Genom att använda sig av två 

kommunikationsnivåer, den verbala och visuella, menar Maria Nikolajeva (2000:11) 

att bilderboken är en unik konstform. Kåreland (2001:42) framhåller bildens många 

funktioner, att den informerar, ger kunskap samt påverkar. Hon påpekar även att 

man i studerandet av den bilddominerade barnlitteraturen skall komma ihåg att 

bilden på samma sätt som texten är ett språk som kan tolkas och analyseras. 

Nikolajeva (2000:17-22) skriver om förhållandet mellan ord och bild. Hon tar upp 

”text med få bilder” vilket även kan kallas illustrerad bok. Där är texten inte beroende 

av bilderna för att vara förståelig. Folksagor är ett exempel på detta förhållande 

mellan bild och text. Folksagan kan illustreras på olika sätt av olika konstnärer, 

texten förblir densamma och kan enligt traditionen berättas utan bilder likväl som 

med. Men texten är inte beroende av bilderna för att nå ut med sitt budskap. En bok 

med ”bild men få ord” kan exempelvis vara en pekbok, där det är fullständig 

korrespondens mellan ord och bild. Bilden föreställer en katt och under står endast 

KATT. Inom kategorin ”ord och bild i samverkan” finns underkategorier. En 

symmetrisk bilderbok berättas en verbal och en visuell berättelse som i princip säger 

samma sak. När ord och bild samarbetar på det sättet att de fyller varandras luckor 

och kompenserar varandras otillräckligheter kallas bilderboken för kompletterande. I 

en expanderande eller förstärkande bilderbok är den verbala berättelsen beroende 

av bilderna och går inte att förstå utan dem. Den kontrapunktiska bilderboken 

ifrågasätter text och bild varandra på ett kreativt och spännande sätt, varken ord eller 
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bilder är förståliga utan varandra. Den motstridiga eller ambivalenta bilderboken är 

det konflikt mellan ord och bild, de stämmer inte överens.  

  Enligt Bokprovning (2008:16) gavs det ut 445 nya bilderböcker år 2008. Av 

dessa var 184 stycken svenska original och resterande översatta. I statistiken kan man 

se att de översatta titlarna gällande bilderböcker har ökat sedan föregående år samt 

att de svenska har minskat något. Även författare som debuterar återfinns i 

statistiken. Som tidigare år debuterar de flesta inom kategorin bilderböcker, vilka 

uppmättes till 46 titlar år 2008. Bokprovningen (2008:6) uppmärksammar även att 

de rimmade texterna i bilderboken har ökat markant jämfört med föregående år.    

2.4 Genus i barnlitteratur 
I Sverige startade diskussionen kring genusstrukturer i barnlitteratur på 1960-talet. 

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005a:113) skriver om utgivningen av en 

pekbok som orsakade stora feministiska diskussioner kring könsroller, den term som 

användes på den tiden. Pekboken som fanns i två utgåvor, en blå och en rosa, fick 

kritik för att styra in flickor och pojkar mot skilda aktiviteter och intressen. Den rosa 

pekboken innehöll bilder på kläder, hushållstillbehör samt frukt medan den blå 

visade bilder på forskaffningsmedel såsom bil, buss, flygplan och båt. Det var en 

stigande oro för många typer av fördomar som fanns i barnböckerna då främst 

gällande ras och kön, som låg till grund för de begynnande kritiska diskussioner kring 

barnlitteraturen i USA som ägde rum på sena 1960-tal och tidigt 70-tal (Sharyl 

Bender Peterson och Mary Alyce Lach, 1990).  

 Kåreland och Lindh-Munther (2005a:114, 140) skriver om när mansrollen 

hamnade i fokus i barnlitteraturen, även detta på 1960-talet. Det som efterlystes var 

böcker som utmanade de traditionella könsmönstren. Det var år 1972 som den första 

Alfons Åbergsboken av författaren Gunilla Bergström gavs ut. Denna bok är ett 

exempel på där de traditionella könsmönstren utmanades. Alfons pappa klassades 

som mjukispappa, då han ägnade mycket tid till hushållsarbete samt var väldigt 

vårdande.  

 Nikolajeva (2000:166) hänvisar till den feministiska kritiken och menar att vid 

en litterär analys är det det socialt konstruerade genuset som är relevant. Hon pratar 

om performativt genus, vilket betyder om pojkar och flickor beter sig på ett 

föreskrivet sätt som avslöjar dess genustillhörighet.  
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 Kåreland och Lindh-Munther (2005a:142) har identifierat traditionella 

könsmönster där manlighet kopplas till säkerhet, pondus, och aktivitet. Kvinnlighet 

kopplas däremot till rädsla, oro och passitivitet. Henkel och Tomičic� (2009:39) 

framhåller även de vilka egenskaper som tillskrivs de olika könen. Att vara passiv, 

känslig, försiktig, snäll och hjälpsam är egenskaper som tillskrivs flickor. Att vara 

aktiv, stark, modig och tuff tillskrivs pojkar. Lena Kåreland (2005:27) menar att en 

pojkes identitetsutveckling ofta handlar om rädsla att överskrida gällande 

könsnormer och därför blir bevakningen av gränser viktigt. Muskler, hårdhet och 

tävlande tillskrivs pojkar medan personliga relationer är av större vikt för flickor. 

Kåreland (2005:40) uppmärksammar även vilka rörelseverb som används i 

beskrivningen av hur flickor och pojkar i litteratur förflyttar sig. Pojken går nästan 

aldrig. Han springer, rusar och springer det snabbaste han kan. Flickan däremot hon 

går stillsamt och trippar fram. Roger Clark, Heidi Kulkin och Liam Clancy (1999:74) 

berör även de uppdelning gällande aktiviteter och egenskaper mellan könen: “when 

depicted, boys were more likely to be active, to be rescuers, to be shown outdoors 

then were girls, who were more likely to be shown in service activities and dependent 

roles”.   

 Namn inom litteraturen är ett sätt att ange vilken könskategori karaktärerna 

tillhör, menar Kåreland (2005:35). Nikolajeva (2000:143) menar även att 

könsbundna förnamn liksom personliga pronomen som syftar till personens kön, så 

som han och hon, används för att kategorisera personen efter kön. Att kringgå eller 

utesluta frågor som är nödvändiga i vår förståelse av litterära figurer så som kön eller 

ålder kan man enligt Nikolajeva (2000:55) göra genom att använda sig av djur som 

huvudpersoner. Hon menar att det är så kallade förmänskligade djur som har kläder, 

bor i hus och beter sig som människor som detta gäller. Kåreland (2005:26) skriver  

”att framställa djur som människor hör till en inom barnlitteraturen lång tradition 

som kan ledas tillbaka till antikens fabeldiktning”. Kåreland och Lindh-Munther 

(2005a:120) understryker att förmänskligade djur allt oftare är huvudpersoner i 

böcker för yngre barn. 

 Anna Grettve (2008:27) skriver om kläder inom barnlitteraturen, att de blir 

”tecken som säger något om vem, och vad, barnet är”. Nikolajeva (2000:139) skriver 

om personskildringen inom litteraturen och delar in den i yttre och inre beskrivning. 

Att beskriva hur personerna ser ut, vad de har för kläder och hur de rör sig hör till 
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den yttre beskrivningen. Att avbilda flickor och pojkar enbart genom bilder kan man 

enligt Nikolajeva (2000:143) göra genom att utnyttja de visuella stereotyper vi 

människor har gällande hur en person skall se ut. Hon menar att flickor oftast 

avbildas med långt hår och klänning medan pojkar har kort hår och byxor. Den inre 

beskrivningen eller psykologiska beskrivningen som Nikolajeva (2000:139) även 

kallar det, syftar till att beskriva vilka inre egenskaper personen har. Inom 

forskningen kring genus och barnlitteratur finns flertalet identifierade skillnader 

mellan hur pojkar och flickor framställs när det gäller inre och yttre beskrivning. 

Svaleryd (2002:34-35) har uppmärksammat att småbarns gråt uppfattas olika 

beroende på barnets kön, när en pojke gråter sägs det att det är för att han är arg och 

visar vrede. När en flicka gråter är det för att hon antingen är ledsen eller rädd. Inom 

litteraturen är det också identifierat att flickorna oftast avbildas i hemmiljö medan 

pojkarna rör sig i hela vida världen (Henkel och Tomičic�, 2009:39). Henkel och 

Tomičic� (2009:70-72) har även uppmärksammat att flickor får uppmärksamhet för 

hur de ser ut medan pojkar uppmärksammas för vad de gör.  

 Gällande fäger så menar Grettve (2008:36) att rosa är en färg som kommit att 

associeras med flickor i västerlandet. Hon refererar till etnologen Fanny 

Ambjörnsson som menar att föräldrar uppfattar färgen rosa som både ”laddad och 

problematisk” eftersom den ger associationer till ”gullighet och behagfullhet”. Även 

Henkel och Tomičic� (2009:60) berör ämnet färger, de menar att barn redan vid 4-års 

ålder är helt överens om att blått är en pojkfärg och rosa är en flickfärg. De menar 

vidare att regnbågens färger är uppdelade, pojkarna kläs i marinblått, brunt, svart, 

grönt och grått, så kallade kalla färger. Flickorna förfogar över de varma färgerna 

såsom rosa, lila, gult och rött. Henkel och Tomičic� (2009:61) menar vidare att 

flickorna har tillgång till flest färger i regnbågen, detta för att ”Ingen höjer på 

ögonbrynen om det kommer en flicka i en blå overall eller gröna kläder. En pojke som 

kommer i rosa jacka eller lila byxor uppmärksammas desto mer”.  

 Om man skall se till huvudpersonernas biologiska kön i barnlitteraturen menar 

Nikoljaeva (2000:166) att det råder relativ jämvikt mellan könen. Bokprovningen 

(2008:10) framhåller att år 2008 var första året sedan huvudpersonernas kön i 

bilderböcker började kartläggas år 2002, som flickorna stod för större delen av 

huvudpersonerna. I den översatta bilderboken dominerar pojkar som huvudperson, 

vilket de gjort sen kartläggningen började (Bokprovningen, 2008:19). Om man skall 
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se till hela utgivningen av barn- och ungdomslitteratur 2008, svensk som översatt, 

var huvudpersonerna 51 % flickor respektive 49 % pojkar. År 2007 var det precis lika 

många flickor som pojkar som var huvudpersoner (Bokprovningen, 2008:18).  

 Kåreland och Lindh-Munther (2005b:108-109) redogör för hur deras 

informanter har svarat på frågan om kön på huvudpersonen spelar roll när barnen 

väljer bok. Svaren varierar och en säger att ”barnen inte nödvändigtvis vill ha böcker 

där huvudpersonen är av samma kön som de själva” (Kåreland och Lindh-Munther, 

2005b:109). En annan menar att pojkar möjligtvis har ett större intresse för en del 

sorts faktaböcker, om till exempel bilar och dinosaurier. En tredje menar att flickorna 

helst vill läsa om flickor i huvudroll och pojkarna helst läser om en pojke som har 

huvudrollen.  

 Om man skall se till könsfördelningen gällande författarna, dominerar de 

kvinnliga författarna både svenska och översatta bilderböcker samt den totala 

utgivningen av barn och ungdomslitteratur. Det är i kategorin svenska bilderböcker 

som kvinnorna är mest dominerande, 67 % mot männens 33 %. Därefter i den totala 

utgivingen där kvinnorna har författat 57 % av böckerna och männen 43 %. Det är 

inom kategorin översatta bilderböcker som männen närmar sig kvinnorna, 47 % av 

böckerna har manliga författare mot 53 % kvinnliga (Bokprovningen, 2008:18).  

 ”Pojkflickan” och bristen på ”flickpojkar” i litteraturen har diskuterats mycket 

inom barnlitteraturforskningen. Henkel och Tomičic� (2009:149) menar att det är mer 

accepterat i samhället att vara en så kallad pojkflicka som är envis och utåtagerande 

än att som pojke vara mjuk och ha lätt till gråt. Britta Olofsson (2007:70) menar 

liksom Henkel och Tomičic� att starka och busiga flickor skildras i barnlitteraturen 

men att blyga och stillsamma pojkar har svårare att hitta identifikationsobjekt. 

Kåreland och Lindh-Munther (2005a:133) skriver att få etiketten ”pojkflicka” är 

positivt, medan motsvarande för pojkar ”flickpojke” är ett begrepp som inte ens 

existerar.  

 På marknaden finns idag förlag som är inriktade på böcker med positiva 

genusmönster (Kåreland, 2009:156-157 ). Det är Olika och Vilda förlag som numera 

har gått samman under namnet Olika förlag tillsammans med Vombat och Sagolikt 

Bokförlag som står för utgiving av de genusmedvetna böckerna. I och med dessa 

förlags etablering uppstod en debatt huvuvida det går att kombinera konstnärlighet 

med värderingar och kvalitet med ett uttalat syfte. Kåreland liknar debatten med den 
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på 1970-talet, då barnböckerna fick kritik för att de var för politiska. Kåreland menar 

att man inte kan säga att bara för att en bok har ett didaktiskt syfte så uppfyller den 

inte kraven för konst samt motsatsen att bara för att en bok saknar didaktiskt syfte är 

det konst. Hon framhåller även att ”Världen förändras inte med pekpinnar, om nu 

barnlitteraturens uppgift skulle vara att förändra världen ” (Kåreland, 2009:157).  

 I diskussionen kring huruvida barn påverkas av de bilder som de möter i 

litteraturen gällande kvinnligt och manligt skriver Peterson och Lach (1990) i sin 

artikel ”Gender stereotypes in children’s books” att barnlitteraturen förmedlar en 

samhällsbild, tydliggör sociala mönster och kulturella värderingar. Och att 

litteraturen förser flickor och pojkar med bilder om vad de kan göra och bli som 

vuxna. Är litteraturen stereotyp menar de att detta kan vara negativt för barnens 

identitetsutveckling. Personal inom förskolan måste använda litteraturen på ett 

sådant sätt som gör att barnen inte hämmas utan kan utveckla sin potential 

maximalt, menar Peterson och Lach. 

2.5 Genus i förskolan 
Henkel och Tomičic� (2009:204) konstaterar att många barn tillbringar mer vaken tid 

på förskolan än i hemmet med sina föräldrar samt menar att barnen under dessa 

timmar formas, de bygger sin identitet och utvecklar egenskaper och förmågor. I 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98, beskrivs hur vuxna i förskolan skall jobba med 

avseende på genus och jämställdhetsarbete:  

 

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. 
Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö 98, 1998:8) 
 

Den könande förskolan –om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 

pedagogiska arbete (2004:7) rapporterar om att förskolan har svårt att nå upp till de 

jämställdhetsmål som anges i läroplanen. Istället för att som läroplanen säger 

motverka traditionella könsroller och könsmönster visar det sig att förskolan stärker 

dessa. Jämställd förskola – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 

pedagogiska arbete (2006:11) vilken kommer omnämnas som Jämställd förskola i 

fortsättningen, slår fast att det är kunskap gällande jämställdhetsarbete och 
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genuspedagogik som måste tillföras till alla berörda i förskolan; från barnskötare och 

förskollärare till rektorer och kommunpolitiker. 

 Helén och Granholm (2007:6-8) menar att pedagogernas medvetenhet samt 

reflektion och ifrågasättande kring hur de arbetar är viktigt. Vidare definierar  de 

genusarbete i förskolan till att ge barn fler valmöjligheter och att flickor och pojkar 

inte skall begränsas av traditionella könsmönster utan få utvecklas fullt ut som 

individer. I Jämställd förskola (2006:113) skrivs det om förskolor som i 

jämställdhetsprojekt fått medel för att jobba med genusperspektiv på barnlitteratur. I 

Vännäs finns förskolan Torpet som uppmärksammat att det är fler flickor som bryter 

könsmönstren än tvärtom i barnlitteraturen. Krokodilens förskola i Malmö har i och 

med jämställdhetsarbetet börjat välja böcker mer medvetet, de läser igenom 

böckerna för att identifiera budskapet och sorterar bort dem som upprätthåller de 

traditionella könsrollerna. (Jämställd förskola, 2006:113)     

2.6 Arbete med barnlitteratur i förskolan 
Litteraturen har fått en helt annan ställning i vårt samhälle i jämförelse med tidigare. 

Den mediala explosionen med TV, film, Internet, dataspel samt upplevelseindustrin 

konkurrerar tillsammans med litteraturen om människornas tid. Kåreland 

(2009:159-165) frågar sig vilka unika värden som skönlitteraturen förmedlar? Samt 

vilken betydelse som barnboken har för barn och ungdomar i jämförelse med alla de 

andra medierna de kommer i kontakt med? Hon har inget entydigt svar på sin fråga 

men framhåller att människor med hjälp av fiktiva berättelser kan utveckla sig själv 

samt förvärva kunskaper. Berättelser möter vi människor inte längre enbart genom 

litteraturen. Tv-serier, dataspel samt Internet förmedlas även beättelser genom. Hon 

uppmärksammar även den upplösning av gränserna mellan hög- och lågkultur samt 

att populärkulturen är här för att stanna. Edwards (2008:12-16) framhåller att vår 

tilltro till litteraturens möjlighet att förändra och stärka människor möjligheter och 

rättigheter är stor. Hon menar att utveckling av språket och ordförrådet är det 

starkaste argumentet för boken, men även att man med hjälp av litteraturen kan 

stötta barnens sociala och emotionella utveckling. Ann Granberg (2006) menar att  

Barn som tidigt får höra sagor och berättelser har lättare att känna empati, medkänsla, och 
inlevelse. Dessa barn utvecklar sin föreställningsförmåga och fantasi […] får lättare att förstå 
abstraktioner. Allt detta främjar den intellektuella utvecklingen. (Granberg, 2006:41) 
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Kåreland (2009:160) menar att kunskap och insikt kan förvärvas genom litteraturen 

samt att den kan bidra till att få insikt i andras tankar, handlingar och levnadsvillkor 

vilka kan skilja sig från sina egna erfarenheter. ”Men läsupplevelserna bidrar även till 

att forma vår egen personlighet. De bygger upp vår kulturella verklighet och ger oss 

ett system med vars hjälp vi förhåller oss till vår omgivning” (Kåreland 2009:160). 

Kåreland (2005:55) pratar om en dold litterär kanon som hon menar finns i 

förskolan. Hon menar att den nyare barnboksutgivningen har haft det svårt att tränga 

in på förskolan och att äldre litteratur dominerar.    

 Granberg (2006:38) skriver att högläsning är det vanligaste sättet att bearbeta 

litteratur i förskolan. Hon framhåller att småbarn upplever i helheter och att de tar in 

upplevelser genom syn, hörsel och känsel i en sorts totalupplevelse. Att berätta sagor 

visuellt med hjälp av flanellografbilder eller tredimensionella figurer menar hon är ett 

bra sätt att för de små barnen att få den önskade helheten. Barnens eget läsande är en 

annan viktig del i att bearbeta litteratur, menar Granberg (2006:39). Hon påpekar att 

litteraturen måste finnas tillgänglig för barnen på förskolan så de spontant på egen 

hand kan titta i böckerna. Edwards (2008:27) är inne på samma linje hon menar att 

böckerna måste få synas, gärna på tavellister eller tidskriftshyllor där framsidan 

exponeras. Hon menar även att detta skall gälla på småbarnsavdelningar, samt att 

man skall jobba med att visa respekt för böckerna och att vilja vårda dem. Granberg 

(2006:42) framhåller även att gruppkänslan kan stärkas med hjälp av litteraturen. 

Att man till exempel under vilan läser en bok gör att barnen samlas för en gemensam 

upplevelse, alla får samma erfarenhet, vilket kan vara en utgångspunkt för fortsatt 

arbete. För att läsningen av litteratur eller det visuella berättandet skall kunna 

påverka barnen i ovannämnda positiva sätt menar Granberg (2006:45) att 

lässtunden måste omges av respekt. Den får inte utsättas för störningar eller avbrott.  
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3. Metod och material 

3.1 Forskningsstrategi 
Martyn Denscombe (2000) och Staffan Stukát (2005) skriver om kvalitativa och 

kvantitativa forskningsstrategier som olika inriktningar inom forskningen. Stukát 

(2005:31-32) framhåller att den kvantitativa forskningsstrategin har sin bakgrund i 

naturvetenskapen medan det kvalitativa synsättet kommer ifrån de humanistiska 

vetenskaperna. Denscombe (2000:204-205) beskriver den kvalitativa strategin som 

småskalig, att den förknippas med beskrivning och har ord som den centrala 

analysenheten. Vidare menar Denscombe att den kvantitativa strategin är storskalig, 

att den förknippas med analys och har siffror som den centrala analysenheten. Den 

kvantitativa strategin har enligt Stukát (2005:31) som syfte att finna mönster och 

lagbundenheter som antas kunna gälla generellt samt omvandla dessa företeelser till 

siffror, presentationen av data sker vanligen i tabeller och diagram. Huvuduppgiften 

inom den kvalitativa strategin är enligt Stukát (2005:32) att tolka och förstå 

resultatet. Den kvalitativa forskningen anses vara subjektiv. Denscombe (2000:207) 

menar att forskaren uppfattas som ”mätinstrument” samt att dennes bakgrund, 

värderingar och identitet har en viktig påverkan på både data som samlas in och 

tolkningen av den. Denna studie faller således under den kvalitativa 

forskningskategorin. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Denna studie är upplagd på det sättet att en forskningsfråga med inriktning på 

litteratur har ställts samt en andra forskningsfråga som ställts vilken syftar till att 

motsvara den didaktiska inriktingen på studien. För att få svar på denna studies två 

forskningsfrågor har jag valt att använda mig av två olika metoder. Den första 

metoden som använts var att analysera barnlitteratur iform av bilderböcker utgivna 

år 2008 med utgångspunkt i ett antal analyspunkter. Stukát (2005:53) skriver om 

dokumentanalys, där analys av text genomförs utifrån några särskilda aspekter. 

Stukát skriver vidare om semiotisk analys som en variant av dokumentanalysen som 

beskrevs ovan. I den semiotiska analysen analyseras både bild och text. I denna 

studie har följaktligen en semiotisk analys använts.  

 Den andra metoden som använts i denna studie har varit att intervjua 

verksamma förskollärare och lärare i förskolan. Denscombe (2000:132-133) menar 
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att intervju är en passande metod om man vill samla mer detaljerad information från 

färre antalet människor. Det är även en metod att föredra om man vill undersöka 

erfarenheter och känslor. Denscombe (2000:138-139) upplyser även om den så 

kallade intervjuareffekten, vilken är den påverkan som forskarens egen identitet och 

framtoning har på de svar som informanterna ger. Denscombe menar att det 

framförallt är intervjuarens kön, ålder samt etniska ursprung som kan inverka på hur 

informanten svarar men även social status och utbildningsmässiga kvalifikationer.  

 Denscombe (2000:134-136) skiljer på olika typer av intervjuer: strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Han menar att det som skiljer 

dessa typer åt ”är i hur hög grad forskaren bestämmer svarens karaktär och den längd 

respondentens svar tillåts ha” (Denscombe 2000:136). Den strukturerade intervjun 

är mycket styrd av intervjuaren och kan liknas vid ett frågeformulär där informanten 

svarar på frågorna ansikte mot ansikte (Denscombe 2000:134). Intervjuen utgår ifrån 

en iförväg arrangerad frågelista, där frågorna ställs i ordning och informanten 

erbjuds begränsat med svarsalternativ. Denscombe (2000:135) skriver även om den 

semistrukturerade intervjun vilken liknar den strukturserade intervjun på det sättet 

att intervjuaren har en färdig lista med ämnen och frågor som informanten skall 

besvara. Intervjuaren är dock flexibel när det gäller ordningsföljden på frågorna samt 

låter informanten utveckla sin idéer. Vad det gäller den ostrukturerade intervjun 

framhåller Denscombe (2000:135-136) att intervjuarens roll är att genom 

introduktion av ett ämne starta intervjun och sedan låta informanten utveckla sina 

tankar och idéer kring ämnet utan att själv bli alltför delaktig. Vidare talar 

Denscombe (2000:136) om personliga intervjuer och gruppintervjuer. Den 

personliga intervjun är en då forkare och en informat träffas tillskillnad mot 

gruppintervjun där flertalet informanter deltar i intervjun samtidigt. I denna studie 

har semistrukturerade intervjuer använts och dessa har varit av kategorin personliga 

intervjuer. Under intervjuerna har en frågeguide använts (se bilaga 1) utifrån 

informanternas svar har jag även ställt följdfrågor. Intervjuerna har skett på platser 

som informanterna själv har valt och endast informant och jag som forkare har varit 

närvarande, därav den personliga intervjun.   

 Upptagning från intervjuerna har skett med hjälp av fältanteckningar, vilket 

betyder att man för anteckningar över vad som sagts under intervjun. Denscombe 

(2000:146) skriver att ljudupptagning är en standardmetod vid intervju. Men jag har 
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valt att inte använda den metoden i denna studie då jag har tidigare erfarenheter av 

att det obligatoriska efterarbetet i form av transkribering av intervjuerna är 

tidsödande.  

 3.3 Urval 

Syftet med studien som tidigare nämnts har varit att undersöka hur kvinnligt och 

manligt framställs i dagens barnlitteratur som riktar sig till barn i förskoleåldern. 

Barnen i förskolan läser, enligt min egen erfarenhet, nästan uteslutande bilderböcker, 

därav valet att analysera just denna typ av litteratur. För att avgränsa mig till dagens 

barnlitteratur valde jag att använda mig av böcker utgivna år 2008. Anledningen till 

det är för att  jag ville ha ett avslutat kalenderår att utgå ifrån, då jag trodde att 

Svenska Barnboksinstitutets årliga Bokprovning skulle kunna hjälpa mig med viktig 

statistik.  

 Antalet böcker som använts till analysen har varit sex. Det har jag i samråd med 

min handledare kommit fram till vara ett skäligt antal i relation till studiens 

omfattning. För att välja ut dessa sex bilderböcker har jag bestämt tre kategorier som 

speglar dagens barnboksutgivningen. Den första kategorin är Debutantförfattare, jag 

valde att ha med denna då bilderbokskategorin är den största kategorin där författare 

debuterar inom barn- och ungdomslitteraturen (Bokprovningen, 2008:18). 

Nästkommande kategori är Svenska bilderböcker, då marknaden består av både 

översatt och svensk litteratur har jag valt att skilja dem åt. Inom båda dessa 

kategorier har två bilderböcker valts ut, en vars författare är kvinna och en vars 

författare är man. Den sista kategorin är Översatta bilderböcker, även den kategorin 

har två titlar representerade i studien. En bok som är översatt från engelskan, då 

detta är majoritetsspråk vid översättning av barnlitteratur (Bokprovningen, 

2008:17). Den andra boken är översatt från franskan som är ett av de språk som det 

översätts mest från efter engelskan räknat. I denna kategori har översättningsspråket 

varit fokus, ingen hänsyn har tagits till författarnas kön. För att välja ut böcker till 

dessa kategorier har det som Denscombe (2000:24-25) kallar för tillfällighetsurval 

använts. Jag har således tagit böcker som passat in i kategorin utan något annat syfte 

än det som kategorin kräver. Bokprovningen årgång 2008, Kulturrådets 

Barnbokskatalogen 08-09 samt Svenska barnboksinstitutets databas ELSA har varit 

de källor som använts i eftersökandet efter bilderböcker till ovannämnda kategorier.  
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De böcker som ingår i studien är: 

Debutantförfattare 

Salmson, Karin, 2008: Vovven Moa går på toa. Billeberga: Vilda 

Widmark, Martin, 2008: Ellas Café. Stockholm: Tiden 

Svenska bilderböcker 

Adbåge, Emma, 2008: Jag var superhjälte, säger vi! Stockholm: Alfabeta 

Arrhenius, Peter, 2008: Sanders sandaler. Stockholm: Natur & Kultur 

Översatta bilderböcker 

Från engelskan: Falconer, Ian, 2008: Olivia stökar till julen. Stockholm: Natur & 

Kultur 

Från franskan: de Monfried, Dorothée, 2008: Mitt i natten. Stockholm: Berghs  

 När det gäller urval av informanter till intervjuerna har jag valt att intervjua 

sammanlagt sex förskollärare och lärare i förskolan. Antalet informanter har liksom 

antalet bilderböckerna bestämts i samråd med handledaren. Alla sex informanter är 

kvinnor då jag anser att det ger en rättvis bild av hur det ser ut i förskolan, där tyvärr 

få anställda är män. Enligt informationen som går att hämta på Skolverkets hemsida 

uppgick andlen män i förskolan till 3 % år 2008. Tre av informanterna har 

förskollärarexamen och har arbetat flertalet år i förskolan och de resterande tre har 

lärarexamen mot de tidigare åren och är relativit nyutbildade. Anledningen till att jag 

gjorde det urvalet var för att jag ville se om man kan dra några slutsatser gällande i 

hur stor omfattning genusteori har behanlats under  förskollärarutbildningen 

respektive lärarutbildningen. Tre av informanterna arbetar inom kommunal 

verksamhet och tre inom enskild verksamhet. Även detta val hade en tanke, vilken 

var att se om det gick att dra slutsatser om fortbildning i arbetet skiljer sig mellan 

kommunal respektive enskild förskoleverksamhet. Jag har i denna studie valt att 

begränsa mig till att enbart undersöka förskollärarnas och lärarna i förskolans 

medvetenhet kring genus och barnlitteratur. Det hade varit intressant att sätta sig in 

pedagogernas arbetssätt som berör detta ämne, men jag gjorde denna begränsning då 

intervjuerna sanolikt hade blivit för stora till studiens omfattning.  
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3.4 Reliabilitet och validitet 
Stukát (2005:125) menar att reliabilitet är, hur tillförlitlig studien samt de 

mätinstrument som används är, följaktligen hur bra mätinstrumentet är på att mäta. 

Denscombe (2000:250, 261) menar att forskarens jag är en integrerad del av 

foskningsinstrumentet. Därför menar Descombe att det kan vara bra att ställa sig 

frågan: ”Om någon annan genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till 

samma resultat och drar han eller hon samma slutsatser?” (Denscombe, 2000:250). 

Stukát (2005:126) menar att det kan finnas reliabilitetsbrister, exempel på sådana 

brister är feltolkningar av frågor och svar. Reliabilitetsbrister kan även vara 

dagsformen hos informanten eller yttre störningar under undersökningen.  

 Validitet förklarar Stukát (2005:126) som giltighet och ”hur bra ett 

mätinstrument mäter det man avser att mäta”. Stukát (2005:128) framhåller även att 

människor som deltar i studien kan vara felkällor. Att man måste vara medveten om 

att informanterna kanske inte är ärliga mot forskaren. För att undvika att 

informanterna ger osanna svar menar Stukát (2005:128) att man som forskare ska 

skapa en förtroendefull situation, men att man aldrig kan vara helt säker på att 

svaren är sanna.  

 Vad det gäller replikerbarheten i denna studie, kan man med hjälp av de 

analyspunkter som presenteras i Databearbetning och analysmetod samt 

barnlitteraturen som återfinns i Urval upprepa studien. Svaren kommer med största 

sannolikhet inte bli detsamma, då forskarens erfarenheter och kunskaper påverkar 

resultatet. Replikerbarheten gällande intervjuerna är även svår, Stukat (2005:8) 

menar att när man har med människor att göra är det svårare eller nästintill omöjligt 

att tillfredsställa det kravet. Då de frågor som ställdes under intervjuerna i denna 

studie finns bifogade (se bilaga 1) så är det möjligt att göra om intervjuerna. 

Intervjusvaren kommer troligen inte bli de samma som i denna studie, då 

informanternas namn behandlas konfidentiellt. Om det mot förmodan skulle vara 

samma informanter, är det inte säkert att de skulle svara likadant på frågorna som de 

gjorde i denna studie, då de kan ha förvärvat nya kunskaper eller blivit påverkade av 

intervjuareffekten. Reliabilitet och validitet diskuteras även i Metoddiskussionen 

senare i studien.   
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3.5 Databearbetning och analysmetod 
Lennart Hellspong (2001) skriver om flertalet textanalysmetoder i Metoder för 

brukstextanalys. I denna studie har både kunskapskritisk analys samt idelogikritisk 

analys använts. Hellspong (2001:143) menar att den kunskapskritiska analysens 

syfte är att se efter vad för slags kunskap texten förmedlar samt pröva den kritiskt. 

Det sker utifrån studiens inriktningen, i detta fall utifrån genus. Bilderböckerna har 

således granskats kritiskt utifrån genusperspektiviet.  

 Den ideologikritiska analysens syfte är enligt Hellspong (2001:132) att 

undersöka en texts sociala och ideologiska funktion samt få klarhet i om texten 

skapar, bevarar och förändrar sociala strukturer. Gällande denna studie har genus 

den centrala rollen, utmanar texten och även för den del bilden de rådande 

genusstereotyperna som finns i dagens samhäller eller befästs dem?  

 Nikolajevas (2000:17-22) studie kring förhållandet mellan bild och text som 

beskrivs i Bilderbokens pusselbitar har även varit en del av analysen. Som tidigare 

nämndes i Datainsamlingsmetod, har barnlitteraturen analyserats med 

utgångspunkt i ett antal analyspunkter.  

Analyspunkterna har varit: 

•  Hur ser framsidan ut? Vad berättar och förmedlar den? 

•  Hur framställs manligt och kvinnligt genom bilderna? 

•  Är textinnehållet stereotypt eller utmanas de stereotypa könsrollerna? 

Bearbetningen av fältanteckningarna som gjordes under de sex intervjuerna har skett 

i flera steg. Det första var att i direkt anslutning till intervjun skriva ihop 

fältanteckningarna som bestod av stödord till en text, då intervjuerna var färska i 

minnet. Nästa steg var att söka likheter och skillnader i svaren. Denscombe 

(2000:248) menar att mab vid en kvalitativ studie ska försöka identifiera 

gemensamma drag och skillnader samt identifiera mönster. Det gjorde jag genom att 

klippa isär svaren från intervjuerna och samla ihop dem utifrån fråga. Därefter 

bearbetades insamlad data, med fokus på forskningsfrågan om pedagogernas tankar 

gällande genus.  
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Ett antal rubriker har fastställts. Intervjuresultatet presenteras i följande kategorier: 

•  Arbete med litteratur i förskolan 

•  Genus och litteraturens påverkan 

•  Utbildning och attityder till genus 

 Att skilja på resultat och analys menar Stukát (2005:135) kan vara svårt då 

”Beskrivningen av intervjusvaren, analysen och tolkningen går in i varandra” (Stukát 

2005:135). I denna studie kommer därför resultat och analys presenteras under 

samma rubrik, både gällande intervjusvar och analysen av bilderböckerna.   

3.6 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2002) informerar i sin skrift Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, om fyra allmänna huvudkrav som 

forskaren ska ta hänsyn till när en vetenskaplig studie skrivs. Under denna rubrik 

förklaras dessa fyra krav samt hur de har behandlats i denna studie.  

 Informationskravet innefattar att man som forskare skall delge studiens 

informanter vilken roll de har i undersökningen, samt på vilka villkor de deltar: att 

deltagandet är frivilligt och de när som helst kan avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002:7-8). I denna studie har detta informerats via ett 

missivbrevet som delats ut till berörda informanter (se bilaga 2). Informationen har 

även givits muntligt vid intervjuernas start.  

 Samtyckeskravet betyder att forskaren innan påbörjad undersökning ska ha fått 

samtycke från informanterna gällande deltagande i studien. Om deltagarna är under 

15 år och undersökningen har känslig karraktär skall samtycke även inhämtas från 

vårdnadshavarna (Vetenskapsrådet, 2002:9-11). Genom att uppfylla 

informationskravet som beskrevs ovan, anser jag att detta krav även är uppfyllt. Då 

inga av denna studies informanter var under 15 år, behövdes inget samtycke erhållas 

från vårdnadshavarna. 

 Konfidentialitetskravet innefattar att uppgifterna som deltagarna i studien 

lämnar behandlas konfidentiellt samt att svaren inte går att spåra till en specifik 

deltagare (Vetenskapsrådet, 2002:12-13). Informationen om konfidentialitetskravet 

har meddelats informanterna via missivbrevet (se bilaga 2). 
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 Nyttjandekravet avser att deltagarna skall informeras om att svaren inte får 

användas i kommersiella syften eller säljas vidare till tredje part utan endast 

användas i forskningssyfte för den aktuella undersökningen (Vetenskapsrådet 

2002:14). Detta informerades om liksom informationskravet vid intervjuernas start.  
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4. Resultat av bilderboksanalys 
I detta avsnitt presenteras en kortare innehållssammanfattning samt analys av de 

valda bilderböckerna. Innehållssammanfattningen inleds med en beskrivning av 

bokens framsida, detta för att det är den första bild som boken ger, tillika som barnet 

ser. Som tidigare beskrivits i avsnittet Databearbetning och analysmetod, har 

analyserna skett utifrån ett antal analyspunkter, detta för att rikta analysen mot det 

som avsetts att undersökas.    

Analyspunkterna har varit: 

•  Hur ser framsidan ut? Vad berättar och förmedlar den? 

•  Hur framställs manligt och kvinnligt genom bilderna? 

•  Är textinnehållet stereotypt eller utmanas de stereotypa könsrollerna? 

4.1 Vovven Moa går på toa 
På framsidan sitter en hund på en vit toalett och läser en bok. Bakgrunden är ljusblå 

och titeln är skriven med två nyanser av grönt. På framsidan finns även en KRAM-

märkning, det är Vilda förlags garanti för att boken är granskad ur ett demokratiskt-, 

jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.  Hunden är brun och vit och har inga 

tillskrivna objekt som utifrån våra visuella stereotyper förklarar vilket kön den har, 

men namnet avsöjar att det är en kvinnlig hund, Moa. Enligt Nikolaejvas (2000:17-

22) sätt att se förhållande mellan ord och bild, anser jag att denna bilderbok faller 

under kategorin ”ord och bild i samverkan”, samt att den är förstärkande, det vill 

säga att den verbala berättelsen är beroende av bilderna. Bokprovningen (2008:6) 

har uppmärksammat att de rimmade texterna i bilderboken har ökat markant i 

jämförelse med 2007. Vovven Moa går på toa är en av de rimmade böckerna utgivna 

2008.  

 Boken handlar om hundar som kallas för vovvar. Det finns ingen speciell 

huvudperson, utan varje sida handlar om en ny hund som antingen beskrivs för vad 

den är eller gör. Bilderna är stora och färgglada, bakgrunden är vit. Texten på sidorna 

består av korta rim, exempelvis: ”Vovven Vera, rullar runt i lera”. Varje rim börjar på 

Vovven och följs sedan av ett namn. Vissa namn så som Lo och Lund har ingen 

uppenbar könstillhörighet. Till texten ”Vovven Kjell är så snäll” står en vit och brun 

hund på en trasmatta i färgerna vit, grön och rosa. Han har ett rött förkläde med vita 
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prickar och bjuder en mindre hund med blåa byxor på pannkakor direkt ur 

stekpannan. På mattan står även en röd leksaksspis. Till  texten”Vovven Mariana åker 

gärna kana” visas en grå och vit hund som åker nedför en rosa rutschkana. I sanden 

nedanför ligger en blå spade. Till texten ”Vovven Fred är jätterädd” visas Fred som är 

ute till sjöss i en segelbåt, han har en vit och blå skepparmössa och i vattnet syns en 

fisk med jättelikt gap och vassa tänder. Freds kroppspråk förmedlar att han är rädd.  

 Hundarna i boken är det som Nikolajeva (2000:143) benämner förmänskligade 

djur, de beter sig som människor gör. Författaren har använt sig av förmänskligade 

djur för att kringå könstillhörigheten gällande vissa hundar. En del hundar har 

könsbundna förnamn som avslöjar könstillhörigeheten (Nikolajeva 2000:143). Att 

avbildas i hemmiljö, vara snäll och ha rött förkläde menar Henkel och Tomičic� 

(2009:39,60) är typsikt för flickor inom litteraturen, men här är det alltså en 

hanhund. Rådande genusstrukturer utmanas följaktligen både i bild och text. 

Hunden Mariana är aktiv och rör sig utanför hemmets väggar samt uppmärksammas 

för vad hon gör vilket i regel förknippas med pojkar (Kåreland och Lindh-Munther 

2005a:142, Henkel och Tomičic� 2009:39, 70-72). Hunden Fred är ute på äventyr 

vilket enligt Henkel och Tomičic� (2009:39) också brukar förknippas med pojkar. 

Både bilden och texten förmedlar dock att han är rädd, en egenskap som enligt 

Henkel och Tomičic� nästan uteslutande tillskrivs flickor inom barnlitteraturen.  

4.2 Ellas Café 
På framsidan står Ella utanför cafeét som hon driver. Titeln är skriven med snirklig 

röd skrivstil. Hon är klädd i en beige klänning med vita mönster och ett beiget 

förkläde med röda streck. Hon har en bricka i händerna där kaffekoppar och 

kaffekanna, trängs med en tårtbit. I förgrunden på framsidan återfinns brevbäraren i 

klädd mörkblå kostym med guldknappar, sittandes på en röd cykel med ett flak på 

vilket breven delar plats med en hund. I handen håller han ett ”Jag vill kramas ” 

vykort. Boken handlar om hur Ella tar reda på vem som är avsändare till detta 

romantiska vykort. Förhållandet mellan ord och bild som Nikolajeva (2000:17-22) 

beskriver, skulle jag benämna som ”ord och bild i samverkan” samt att den är 

kontrapunktisk, det vill säga att varken text eller bild är förståelig utan varandra.     

 Ella söker efter vykortsskrivaren bland sina gäster. De som kommer till cafeét 

får presentera sig själva och Ella tänker till om det kan vara avsändaren eller ej. Vi får 

möta den boxande damen, hon är klädd i röd boxningsdräkt och med ett mästarbälte 
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i guld kring magen. Hon bär pärlörhängen och pärlhalsband och har en stor blåtira 

kring vänster öga. Varje person som presenterats delar med sig lite av sig själv genom 

en rimmad text. ”Ingen i publiken tror att jag kan vinna. För att boxas och svettas är 

inget för en kvinna. Men kolla nu noga vad som händer i ringen, här kommer 

specialarn, den snurrande svingen! ” (Widmark 2008). Ella funderar över om det kan 

vara Torsten, en man som hon träffade för över 30 år sedan och som efter det gick till 

sjöss, som skickat vykortet. På bilden avbildas Torsten i blåsjömansuniform med 

tillhörande mössa och pipa. Ännu fler cafégäster är, en äldre dam som pratar med en 

liten pojke. Han har kepsen bak och fram samt har en tröja som pryds av en 

skateboard med eldsflammor. Det visar sig sedan att det är Torsten som skrivit 

vykortet och när han kommer på besök till cafeét blir Ella orolig och ängslig. Nästan 

alla tjejer och kvinnor i boken är klädda i klänningar och kjolar med hjärtan, 

blommor, rosetter, spetsar och puffärmar i färger som rosa, röd och vit. Detta med 

undantag för den boxande damen samt kometflickan. Hon är klädd i grova kängor 

och har håret i tuppkam och rakad på sidorna. Hon har piercing i näsan och flertalet 

guldringar i örat. Hon är klädd i orange tröja och det enda visulla som berättar att 

hon är en tjej är brösten som syns under tröjan. Männen som figurerar är propert 

klädda i skjorta, slips och väst. Männens kläder  har färgerna grön, grå och blå.  

 Citatet som omnämns i avsnittet Genus i barnlitteratur (s.6) vilket är hämtat 

från Clark, Kulkin och Clancy (1999:74) beskriver att kvinnor i barnlitteraturen 

vanligtvis förekommer i service aktiviteter, detta anser jag passa in på Ella. Färgerna 

på hennes kläder hör även till de streotypiska för kvinnor, enligt Henkel och Tomičic� 

(2009:39). Även de färger och kläder som männen använder hör till de stereotypa 

(Henkel och Tomičic� 2009:39, Nikolajeva 2000:143). Torsten avbildas stereotypt, då 

det beskrivs att han har rört sig i vida världen vilket i regel  tillskrivs pojkar i 

litteraturen enligt Henke och Tomičic� (2009:39). Den rädsla och oro som Ella visar i 

slutet av boken är enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005a:142) ofta förknippad 

med flickor i litteraturen. Det var de bitarna i boken som anses vara stereotypa. 

Sedan finns det även delar som utmanar rådande genusstereotyper. Den boxande 

damen, hon är stark, modig och tuff egenskaper som enligt Henkel och Tomičic� 

(2009:39) tillskrivs pojkar. Hon nämner även själv att den rådande uppfattningen är 

att ”boxas och svettas är inget för kvinnor”. Men i och med sin handling, utmanar hon 

det.  
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4.3 Jag var superhjälte, säger vi! 
På framsidan visas ett rum där leksaker ligger huller om buller. En taklampa lyser 

starkt gult. På en svart sten sitter ett barn med lila t-shirt och vita byxor, håret är ljust 

och kortklippt. På bordet sitter ett barn som är utklätt till katt. Håret är svart och lite 

längre än öronhöjd, byxorna är svarta och t-shirten vit. Bokens titel står i mitten på 

framsidan med röda versaler.  

 Boken handlar om Nils och Pia och deras fantasilek ihop på dagis. När Nils 

kommer till dagis är inte Jocke där. De som brukar leka superhjältar ihop. När Pia 

som är yngre än Nils säger att de kan leka ihop, tilldelar han henne rollen som 

kattunge och han själv blir Batman. Kattungen Pia hittar på saker som Nils aldrig 

prövat förut, men på något sätt går det bra. Av framsidans information gick det inte 

att utläsa vem som hade lila respektive vit t-shirt, men första uppslaget ger oss 

informationen att Nils är den med lila t-shirt och att Pia har vit t-shirt. Pia är påhittig, 

fantasifull, aktiv och tuff. Nils är mest avundsjuk på de finurliga sakerna som Pia 

kommer på i leken. I leken ger de sig ut på farliga äventyr, Pia får vara död en stund 

och sedan återupplivas hon med magisk saft, allt enligt Nils vilja. Efter en stund vill 

Nils byta och vara kattunge. Förhållandet mellan bild och ord är att dessa två 

samverkar, den hamnar i kategorin symmetrisk bilderbok (Nikolajeva 2000:17-22).  

 Pias egenskaper så som, aktiv och tuff tillskrivs ofta pojkar i barnlitteratur 

(Henkel och Tomičic� 2009:39). Nils har en lila t-shirt på sig, vilket enligt Henkel och 

Tomičic� (2009:60-61) är en färg som flickor förfogar över och de även menar  och att 

en kille klädd i lila väcker mer uppmärksamhet än om en tjej har grönt eller blått. 

Gällande färger utmanas således rådande genusstrukturer i denna bok. I början 

förmedlar boken en manlig norm. Nils bestämmer över Pia, hans ord väger tyngst. 

Mot slutet vänder dock detta och Nils verkar ha breddat sina referensramar.       

4.4 Sanders sandaler 
Bokens framsida är röd och där finns en pojke klädd i svarta byxor och blå och 

vitrandig tröja. Han har svart lockigt hår, händerna är placerade med ett grepp om 

midjan och på fötterna har han ett par svarta sandaler med eldsflammor på. Bredvid 

pojken står en tom skokartong. Titeln står stort över och under pojken med orange 

och vit text.  
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 Sander har fått nya vårsandaler med eldsflammor på. Han är så lycklig och vill 

helst ha dem på sig hela tiden, vid matbordet, på toaletten och när han tittar på 

barnprogrammet Bolibompa. Han kan knappt bärga sig till nästa dag då han ska ha 

dem på sig till dagis. Dagen därpå snöar det och Sandor får inte ha sina nya sandaler 

på sig. Bilden visar hur Sandor gråter och i texten står det att han blir arg. Sandalerna 

följer med till dagis i kartongen och han visar upp den. Kompisarna på dagis har fått 

sin könstillhörighet beskriven med hjälp av yttre beskrivning, de nämns inte vid 

namn. På bilden då Sandor visar sina sandaler i samlingen är pojkarna som är fem 

stycken till antalet inklusive Sandor klädda i  blå, bruna och svarta kläder, men även 

rött. Strumporna är enfärgade och deras hår kortklippt. Flickorna som också är fem 

till antalet är klädda i färger som, röd, rosa, orange, gul, brun och blå. Deras strumpor 

är mönstrade med prickar och ränder. Flickorna har lite längre hår än pojkarna och 

två av den har håret uppsatt med tofsar. Sandors mamma avbildas med grå kjol, 

kappa, handväska och stövlar. Pappan avbiladas med kavaj, skjorta och slips. Sandor 

har olika upppsättningar kläder i boken, svarta byxor och blå tröja. Även bruna byxor 

och brun vitrandig tröja, till och från förskolan har han röd overall med en blå 

vitrandig mössa. Förhållandet mellan bild och text är i denna bok samverkande, en 

symmetrisk bilderbok där den visuella och verbala berättelsen i princip säger samma 

sak.    

 Henkel och Tomičic� (2009:70-72) skriver att flickor inom litteraturen ofta 

uppmärksammas för hur de ser ut och pojkar för vad de gör. Detta förefaller sig 

tvärtom i denna bok, Sandor får uppmärksamhet för hur han ser ut, hans nya 

sandaler. De har eldsflammor på sig något som skulle kunna falla under kategorin 

tuff, vilket är en egenskap som Henkel och Tomičic� (2009:39) menar tillskrivs pojkar. 

När inte Sandor kunde ha sina nya sandaler till dagis grät han och texten beskrev 

honom som arg. Svaleryd (2002:34-35) skriver hur hon uppmärksammat att gråt 

uppfattas olika beroende på kön, att pojkarnas gråt är ett tecken på att de är arga och 

visar vrede. Eftersom Sanders dagiskompisar inte blivit tilldelade några namn är det 

deras kläder och hår som tillsammans med våra visuella stereotyper berättar vilket 

kön de har. Pojkarna har kortklippt hår och flickorna längre, vilket 

Nikoljaeva(2000:143) menar är stereotypt. Hon menar vidare att pojkar ofta avbildas 

med byxor och flickor med klänning eller kjol. Så är fallet i denna bok när det gäller 

pojkar, alla har uteslutande byxor. Av flickorna har däremot några kjol och några 

klänning.  Fägerna som pojkarna bär, blå, brun och svart menar Henkel och Tomičic� 
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(2009:60-61) är fäger som pojkar förfogar över. Flickornas kläder följer också det 

som Henkel och Tomičic� (2009:60) menar är typiska färger för flickor. Flickorna har 

även färger som blå och brun på sig, det underbygger resonemanget om att flickorna 

har tillgång till flest färger i regnbågen vilket Henkel och Tomičic� (2009:60-61) 

menar. Sandors kläder är så gott som helt stereotypa förutom hans röda overall, då 

röd enligt Henkel och Tomičic� (2009:60) är en färg som flickorna förfogar över.  

4.5 Olivia stökar till julen 
Bokens framsida är röd och namnet Olivia i titeln är skrivet med versaler och tar upp 

1/3 av framsidan. Texten är guldbrun. På framsidan finns även en bild på Olivia, som 

är en gris. Hon är klädd i en grön- och vitrandig sparkdräkt. Hon står upprätt och i 

händerna håller hon en plåt där det ligger tre pepparkaksgubbar. Grytvantarna som 

hon har på sig är gula. Denna bok faller under kategorin kompletterande bilderbok, 

då bild och text samverkar. Texten i boken säger att Olivia hörde något på taket, på 

nästa sida ses en tvättbjörn på taket då Olivia hänger ut genom fönstret och tittar för 

att se efter vad det var. Ytterligare ett exempel på att detta är en kompletterande bok 

är att texten fortsätter och tvättbjörnen omnämns ej. Där ord och bild samarbetar och 

fyller varandras luckor. 

 Boken handlar om alla förberedelser som skall hinnas med i Olivias familj före 

jul. Olivia sätter sin pappa och lillebror Ian på att ha hand om granen och själv 

hjälper hon mamma att mata lillebror William samt fixa med julgransljusen. Hon är 

klädd i röd sparkdräkt på de flesta bilder men förkommer liksom på framsidan i 

grön- och vitrandig sparkdräkt och även i gröna byxor, röd och vit tröja och röd 

mössa med grön tofs. Bokens layout är sparsmakad med en dämpad färgskala i 

mestadels grå och vita färgtoner. Grisar som vanligtvis avbildas skära är i denna bok 

vita. Rött och grön och även svart är accentfäger som speciellt används på barnens 

kläder. Julaftonsmorgon kommer och julklapparna öppnas snabbt. Olivia får ett par 

skidor som hon ger sig ut i backen med på stört. Hon ger även sina föräldrar en stor 

tavla, ett självporträtt som hon menar borde passa ovanför öppna spisen.  

 Olivia är ett som Nikoljaeva (2000:143) beskriver som förmänskligat djur. Hon 

bor i ett hus, har kläder och julstökar. Hon ordnar det mesta på sitt eget sätt och är 

säker på sin egen förträfflighet. Hon bryter emot de förväntade genusnormerna 

genom att vara handlingskraftig. Att vara säker på sin sak, vara aktiv och tuff, är 

egenskaper Henkel och Tomičic� (2009:39) samt Kåreland och Lindh-Munther 
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(2005a:142) menar är typiskt manliga. Olivia är även sin mammas hjälpreda, mata 

lillebror samt duka bordet gör hon för att underlätta för mamma. Detta kan ses som 

stereotypiskt för flickor, då snäll och hjälpsam är egenskaper som nästan uteslutande 

tillskrivs flickor (Henkel och Tomičic�, 2009:39). Olivias beteende är dock utanför det 

som förväntas av en flickas uppträdande. Hon är självsäker och aktiv och dominant. 

Färgmässigt så används grön och röd blandat till de tre barnens kläder.  Röd räknas 

som en flickfärg och grön som en pojkfärg (Henkel och Tomičic�, 2009:60) men i 

denna bok använder båda könen båda färgerna. Våra visuella stereotyper utmanas 

således i denna bok. Inga andra accessoarer används för att framhäva att Olivia är en 

flickgris. Hennes kroppsstorlek identifierar henne, då hennes lillebröder är mindre.  

4.6 Mitt i natten 
På framsidan ser man en pojke iklädd röd långärmad tröja och röda byxor, något som 

troligtvis är en pyjamas. Han har kort svart hårt, armarna är utsträckta och ögonen är 

uppspärrade. Förutom pojken finns det sex blå trädstammar på bilden. Bakgrunden 

är svart. Titeln står med vita versaler längre upp på sidan.  

 Boken handlar om Lilleman, som i boken beskrivs som liten och rädd. Han går 

genom skogen mitt i natten och det är mörkt. Boken faller inom kategorin 

symmetrisk bilderbok, då texten säger att Lillman går genom skogen och bilder visar 

detsamma.  I skogen hör han konstiga ljud och gömmer sig i ett ihåligt träd. Plötsligt 

ser han en varg och sedan en tiger följt av en krokodil. Han hittar ett dörrhandtag i ett 

ihåligt träd som leder ner till ett underjordiskt kök, vilket visar sig vara en kanins 

hem. Kaninen och Lilleman klär tillsammans ut sig till ett monster och går genom 

skogen hem till Lilleman. På vägen möter de alla djuren som de i sin tur skrämmer. 

Lilleman ser sitt hus och då börjar han att springa. Väl hemma knackar det på dörren, 

det är djuren som är utanför och de säger att de är rädda för monstret i skogen. 

Kaninen och Lilleman öppnar i sin utklädnad och djuren förvinner  rädda snabbt till 

skogs igen. Boken avslutas med att kaninen och Lilleman dricker choklad ihop. 

 Lilleman är en pojke som visar känslor, han är rädd när han går i skogen om 

natten. Henkel och Tomičic� (2009:39) menar att att visa känslor är en typiskt 

kvinnlig egenskap. Lilleman är klädd helt i rött, en färg som flickor förfogar över 

enligt Henkel och Tomičic� (2009:60). Hans frisyr är dock stereotyp då pojkar enligt 

Nikolajeva (2000:143) avbildas med kort hår. Kaninen som förekommer i boken är 

det som Nikolajeva benämner som förmänskligat djur. Författaren har genom 
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användandet av denna typ av djur kringgått könsbenämningen. Kaninen har inget 

namn, kläder eller accessoarer som kan leda oss till dess könstillhörighet. I kaninen 

finner Lilleman en vän, personliga relationer i böcker brukar ofta förknippas med 

tjejer inom barnlitteraturen medan pojkarna förknippas med muskler och tävlande 

(Kåreland 2005:27). Liksom Kåreland (2005:40) har även jag identifierat 

rörelseverbet springer i beskrivningen av hur en pojke förflyttar sig. Detta är en bok 

som överlag utmanar rådande genusstereotyper och det är en precis sådan bok som 

Olofsson (2007:70) efterlyser, för att lugnare pojkar kan hitta identifikationsobjekt.  
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5. Resultat och analys av intervjuer 
Sex intervjuer har genomförts i denna studie. Som tidigare nämndes i Urval, har tre 

av informaterna avslutad förskollärareutbildning och tre avslutad lärarutbildning 

mot de tidigare åren. Alla informanter är kvinnor och arbetar i förskolan. För att få en 

bild av informanterna har medelvärde räknats ut gällande ålder. Medelålder var 37 

år, den äldsta var 42 år och den yngsta 23 år. Hur länge de har arbetat skiljer sig åt, 

då de tre informanterna med förskollärareexamen har arbetat 15, 16 respektive 17 år 

och informanterna som har avslutad lärarexamen mot de tidigare åren har arbetat 

ungefär ett år.    

5.1 Arbete med litteratur på förskolan 
Alla informanter menade att det var genom lån på biblioteket som det mesta av 

förskolans litteratur införskaffades. Flera sa också att personalen tar med sig böcker 

hemifrån, samt att bristen på pengar gör att de inte kan köpa in så mycket litteratur 

till förskolan. En informant säger så här:  

Vi lånar de flesta böckerna, men köper även lite. Tyvärr spelar pengar stor roll, genom 
läsrörelsen och biblioteket köpte vi nyligen tre böcker för 100 kronor, det var toppen.  

 

Samtliga informanter svarade att barnen fick följa med till biblioteket och låna böcker 

på frågan om huruvida de involverar barnen i valet av böcker till förskolan. De 

riktlinjer som nämndes gällande lån var att varje barn får välja en bok att låna till 

förskolan. En annan informant menade att barnen får riktlinjer ibland, om de jobbar 

efter något speciellt tema. En informant berättade att barnen involveras samt att: 

Vi har nära till biblioteket, de har specialöppet endast för förskolan varannan tisdagförmiddag, 
det är lyx.  

En annan informant hade en annan syn på samarbetet med biblioteket: 

Den nya återlämningsmaskinen på bibloteket har gjort det sämre för oss, den är väldigt känslig, 
knappt så en vuxen kan använda den.    

 

Att läsa igenom böckerna innan de lånas till förskolan hade ingen av informanterna 

erfarenhet av. En av informanterna sa att hon bläddrar och tittar lite i böckerna för 

att se efter hur mycket text det är och vilken nivå boken ligger på, hon menar att det 

inte bara är framsidan som granskas. Många informanter medger att de tycker att det 

vore bra att läsa igenom böckerna, men att tiden inte räcker till. En annan informat 
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hade erfarit att vissa böcker som personalen inte tycker är så bra, älskar barnen. Och 

att sådana böcker skulle inte komma fram till barnen om varje bok skulle granskas.  

 Informanterna svarade alla lika på frågan om hur ofta de läser för barnen, varje 

dag. Alla informanterna framhöll vilan efter maten som ett stående lästillfälle på 

förskolan. En informant berättade att de organiserat läsgrupper efter ålder och 

intresse, en grupp läser bilderböcker och den andra kapitelböcker. Barnen är med i 

den grupp som passar dem. Alla informanter nämner även att de läser på barnens 

initiativ. Två informanter nämner även att de använder sig av ljudböcker och cd-

sagor i samband med denna fråga.   

 Böcker som barnen når och kan läsa på eget initiativ säger alla informanter att 

det finns att tillgå på förskolan där de jobbar. En informant berättar att de lånar 

många böcker när de är på biblioteket men att alla inte är framme samtidigt utan de 

byter för att det ska bli lite mer spännande.  

 När det gäller syftet att avända barnlitteraturens på förskolan menar alla att det 

huvudsakliga syftet är språkutvecklingen. Andra syften är att litteraturen ger ett 

intresse för skrift samt att fantasin utvecklas när man läser. Ytterligare en informant 

menar att litteraturläsning är bra för den sociala utvecklingen och att förmågan att 

känna empati och få förståelse för andra människor ökar. En informant menar att: 

Det är en fin stund att möta barnen i kommunikation, att man diskuterar och resonerar om 
boken tillsammans.   

En annan säger: 

Att läsa tillsammans ger en gemensam upplevelse, vilket kan leda till ökad gruppkänsla och är 
perfekt att ha som utgångspunkt vid exempelvis temastart.  

 

5.1.1 Analys av arbete med litteratur i förskolan 
Liksom alla informanterna hävdar Edwards (2008:12-16) att språkutvecklingen är 

det starkaste argumentet för att läsa böcker. Att fantasin utvecklas samt att man lär 

sig känna empati och medkänsla som informanterna även menade var litteraturens 

syfte fastslår Granberg (2006:41). En informant beskrev att genom att läsa böcker 

tillsammans i barngruppen får barnen en gemensam upplevelse och på så sätt stärks 

gruppkänslan, vilket även Granberg (2006:42) vidhåller. Kåreland (2009:160) menar 

precis som en av informanterna att barnen genom litteraturen kan få insikt i andras 

tankar och handlingar, alltså förståelse för dem. 
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 Jämställd förskola (2006:113) skriver om Krokodilens förskola i Malmö där de 

som ett led i jämställdhetsarbetet börjat läsa igenom böckerna som lånas till 

förskolan och sålla bort dem som upprätthåller de rådande genustrukturerna. 

Informanterna i denna studie, tycker att är en bra idé att arbeta på detta sätt, men 

säger att de inte praktiserar det nu på grund av tidsbrist. Granberg (2006:39) 

påpekar att det måste finnas litteratur tillgänglig för barnen så att de kan läsa på eget 

inititativ. Alla studiens informanter berättade att barnen har böcker som de spontant 

kan läsa själva på förskolan. Informanterna framhöll att de läser högt för barnen 

varje dag, alltid i samband med vila men även under andra tider. Granberg (2006:38) 

skriver att högläsning är det vanligaste sättet att bearbeta litteratur i förskolan.  

5.2 Genus och litteraturens påverkan 
Alla informanter tror att litteraturen som läses för barnen påverkar dem. En 

informant menar att samtalen som sker under eller efter bokläsningen är det som 

utvecklar barnen. Ytterligare en informant nämner samtalet om boken, att man 

ställer frågor som ”vad tror ni hände sen?” utvecklar fantasi och kreativitet. En annan 

informant ger exempel på att barn leker eller ritar utifrån boken som de nyss har läst 

är ett bevis på att boken påverkar dem.  

 Huruvida könsrollerna i böckerna påverkar barnen hade informanterna lite 

olika uppfattning om. En informant menar att stereotypiska böcker om till exempel 

prinsessor, beskriver hur flickor förväntas vara och de inte får något fritt val. En 

annan menar att barnen i förskoleåldern är så öppna och tar saker så naturligt samt 

att de inte påverkas av stereotyperna. En annan informant vet inte hur det påverkar 

direkt men tycker att det är bra att det finns böcker med olika genusbilder, eftersom 

hon tror att det kan vara en dold påverkan. En informant säger: 

Ja, jag vet inte riktigt. Hur mycket barnen tar in, om de uppfattar bokkaraktären som ett barn 
eller utifrån dess kön. Om barnen ser Pippi som en stark tjej eller ett starkt barn. Det som man 
brukar säga att killar måste läsa böcker med mjuka killar som kan visa känslor, tycker jag gäller 
alla barn. Det finns även tjejer som behöver lära sig visa känslor. Jag tror ändå att vuxna 
påverkar mer än böckerna samt att det är vi vuxna som vill klassificera och dela in barnen i kön.   

 

Informanterna svarar även på följdfrågan om böcker som finns på förskolan vid 

intervjutillfället, som barnen kan läsa på eget initativ, är stereotypiska eller utmanar 

de rådande genusstrukturerna. En informant har uppmärksammat att de äldre 

böckerna på förskolan är mer stereotypiska medan de nyare böckerna är mer 

utmanande, hon framhåller även att illustrationerna förmedlar mycket till barnen.  
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En annan informat svarar att hon inte alls har reflekterat över detta. Ytterligare en 

informat säger även hon att hon inte tänkt så mycket på det, och koppar det till att 

litteraturen som de har kanske inte är så utmanande. Några informanter nämner 

böcker som Lill-Zlatan och morbror raring samt Kenta och barbisarna, som böcker 

som utmanar rådande genusstrukturer.  

 Vad som är en bra bok utifrån ett genusperspektiv fanns det olika åsikter om. En 

informant menade att böckerna skall visa alternativa sätt att vara, inte egenskaper 

bundet till kön. En annan informant menar att barnen ska kunna känna igen sig, det 

ska vara saker som de kan relatera till. En annan menar att en bok ska kasta om roller 

och utmana det stereotypiska. Samt att samtalet med barnen gällande boken är det 

som gör vilken inställning de får till rådande ideal.  

 På frågan om förskollärarna och lärarna i förskolan tycker att barnen väljer att 

läsa böcker där huvudpersonen har samma kön som de själva, svarar fyra av sex 

informanter att det inte är så. En informant svarade att det är inget hon tänkt på. Den 

sista informanten har noterat att de äldsta barnen, 5-åringarna, helst läser böcker där 

huvudpersonen har samma kön som de själva.    

5.2.1 Analys av genus och litteraturens påverkan 
Alla informanter anser att litteraturen påverkar barnen. Edwards (2008:12-16) 

menar att vår tilltro till litteraturens möjlighet att förändra och stärka människors 

möjligheter är stor. Henkel och Tomičic� (2009:204) menar att under den tid barnen 

tillbringar på förskolan bygger de sin identitet och utvecklar egenskaper och 

förmågor. Eftersom litteraturen har en självklar roll i förskolan bidrar även den till 

identitetsskapandet, alltså påverkar den. Vad det gäller könsrollernas påverkan anser 

en av informanterna att eleverna kan bli påverkade på så sätt att de inte får något fritt 

val, utan bara gör det som förväntas utifrån sitt kön. Det som Peterson och Lach 

(1990) skriver kan kopplas ihop med informantens åsikter. Att litteraturen förser 

barnen med bilder om vad de kan göra och bli som vuxna utifrån deras kön.  

Är då litteraturen stereotyp kan det bli negativt för barnens identitetsutveckling. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98:8) fastställer att förskolan skall motverka 

traditionella könsmönster och könsroller, vilket självklart kan göras på många sätt. 

Ett sätt kan vara att läsa litteratur som utmanar rådande genusstrukturer. Många av 

informanterna kan inte svara för om litteraturen som barnen spontant kan läsa är 

stereotypisk eller utmanar rådande ideal. En informant tar särskilt upp 
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illustrationerna i litteraturen och menar att de förmedlar mycket till barnen gällande 

genusstukturer. Även Kåreland (2001:142) framhåller bildens många funktioner så 

som att den informerar, ger kunskap och påverkar. Samma informant har även 

uppmärksammat att de äldre böckerna på förskolan är mer stereotypiska medan de 

nyare böckerna är mer utmanande. Det kan kopplas till den dolda litterära kanon 

som Kåreland (2005:55) menar existerar i förskolan, den nyare barnboksutgivningen 

har haft det svårt att tränga in på förskolan och att äldre litteratur dominerar.  

 Att barnen på förskolan helst läser böcker där huvudpersonerna har samma kön 

som dem själva diskuterar Kåreland och Lindh-Munther (2005:109). De presenterar 

att det deras informanter menar att det inte nödvändigtvis är så, en annan menar att 

flickorna helst vill läsa om flickor i huvudroll och pojkarna helst läser om en pojke 

som har huvudrollen. Fyra av sex informanter i denna studie anser att det inte är så 

att barnen helst väljer att läsa en bok där huvudpersonen har samma kön. Men en 

informant har märkt att de äldsta barnen, 5-åringarna, helst läser böcker där 

huvudpersonen har samma kön som dem själva.  

 Vad som är en bra bok utifrån ett genusperspektiv, har studiens informanter 

olika åsikter om. En informant menade att böckerna skall visa alternativa sätt att 

vara, inte egenskaper bundet till kön. En annan menar att en bok ska kasta om roller 

och utmana det stereotypiska. Detta kan relateras till det som Nikolajeva (2000:166) 

benämner som performativt genus, att pojkar och flickor beter sig på ett föreskrivet 

sätt som avsöjar dess genustillhörighet. Informanterna menar således att detta inte 

skall ske i en bok med fokus på genusperspektiviet.  

5. 3 Utbildning och attityder till genus 
Alla informanter förutom en anser att de kommit i kontakt med genusteori eller 

genusperspektiv under sin utbildning. Hon som inte gjort det har en 

förskollärarexamen. Av de andra två förskollärarna nämner en att hon kommit i 

kontakt med genusteori lite grann under sin utbildning. Den andra nämner att hon i 

sitt examensarbete valde att beröra ämnet, men att det inte berörts annars under 

utbildningen. De tre som hade lärarutbildning mot de tidigare åren berättar att de 

både kommit i kontakt med genusteori under sina inriktingsterminer samt under det 

så kallade allmänna utbildningsområdet. När det gäller vidareutbildning i arbetet 

gällande genusteori eller jämställdhetsarbete har fyra informanter inte genomgått 

någon vidareutbildning, vilket ger resultatet att två informanter har vidareutbildats 
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inom ämnet. En av dessa informanter har varit på en föreläsning, hon jobbar på en 

kommunal förskola. Den andra informanten har varit på studiebesök på en annan 

förskola i Västerås som arbetar genusmedvetet, hon jobbar på en enskild förskola. 

Alla informanter har på något annat än ovannämnda sätt kommit i kontakt med 

genus. De nämner främst artiklar i fackföreningstidningarna som kommer hem i 

brevlådan. Några nämner även tidningen Förskolan som är en tidskrift utgiven av 

Lärarförbundet som handlar om arbetet i förskolan. En annan informant nämner 

även Västerås lokala dagstidning Vestmanlands Läns Tidning och artiklar som 

funnits i den.    

 Alla informanter anser att det är viktigt att ha ett genusmedvetet arbetssätt. En 

informant vill att henns arbetsplats skall ha ett mer genusmedvetet arbetssätt samt 

att det måste förankras hos alla i arbetslaget. En annan informant menar att 

jämlikhet är det som de strävar emot. Att alla barn är unika individer och att det inte 

ska fokuceras på kön. De har på hennes förskola inga direkta leksaker utan satsar mer 

på skapandematerial. En tredje informant tycker att det är viktigt att prata med sina 

kollegor om ämnet och hon skulle själv vilja ha mer utbildning i ämnet. Hon menar 

att: 

Det ska handla om fritt val, barnen skall få göra vad de vill, leka med vad de vill och inte vara 
begränsade av sitt kön.  

5.3.1 Analys av utbildning och attityder till genus 
I avsnittet Urval beskrivs tanken bakom att ha informanter med förskollärare 

respektive lärarexamen. Jag har identifierat slutsatser gällande vilken examen 

informanterna har och i vilken utsträckning de kommit i kontakt med genusteori. 

Förskollärarna har berört genusteori lite grann under sin utbildning, medan lärarna 

mot de tidigare åren har fått en mer omfattande undervisning gällande ämnet. Vad 

det gäller vidareutbildning via arbetet anser jag att det är dåligt överlag, vare sig de 

jobbar på en privat eller enskild förskola. Av de två informanter som hade 

vidareutbildats via arbetet hade informanten som arbetar på en kommunal förskola 

varit på en föreläsning och informanten som arbetar på en enskild förskola varit på 

studiebesök på en annan förskola i Västerås som arbetar genusmedvetet. Jag anser 

att ett studiebesök bör värderas högre än en föreläsning, men att resultatet med 

endast en informant från vardera verksamhet är för vagt för att kunna dra några 

slutsatser om huruvida kommunala respektive enskilda förskolor satsar olika på 

fortbildning gällande genus och jämställdhetsarbete. Dessutom har antalet arbetade 
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år varierat från 1 år till 17 år hos informanterna vilket gör att de olika verksamheterna 

inte konkurrerar på lika vilkor i denna fråga (vilket diskuteras mer under avsittet 

Metoddiskussion).  

 Informanterna tycker att ett genusmedvetet arbetssätt är viktigt. De menar även 

att de behöver mer kunskap och utbildning inom ämnet. Detta anser även Jämställd 

förskola (2006:11). Vilka även anser att utbildningen måste tillföras alla 

yrkeskategorier som arbetar på förskolan från barnskötare till rektorer och 

kommunpolitiker. Informanterna tycker att det är viktigt att förankra arbestätt i hela 

arbetslaget. En informant menar  att huvuddarget i det genusmedvetna arbetsättet är 

det friavalet, att barnen skall få göra och leka med vad de vill och inte begränsas av 

sitt kön.  Helén och Granholm (2008:6-8) definerar genusarbete i förskola till att ge 

barn fler valmöjligheter samt att pojkar och flickor inte skall begränsas av 

traditionella könsmönster.      
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Denna studie är genomförd utifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Som Denscombe 

(2000:204-205) skriver gällande denna typ av strategi så har studien varit småskalig, 

ord och även bild har varit den centrala analysenheten. Denscombe (2000:207) 

menar att kvalitativa studier ofta klassas som subjektiva då författarens förförståelse i 

det valda ämnesområdet kan påverka resultatet som framkommer. Detta är något 

som jag har varit väl medveten om.  

  Studien är genomförd i två delar, analys av bilderböcker utgiva 2008 samt 

intervju med förskollärare och lärare verksamma i förskolan. Anledningen till de 

tudeldade syftet och tillvängagångssättet är att studien skulle ha en didaktisk 

inriktning och jag ansåg det bäst att genomföra intervjuer med verksamma 

förskollärare och lärare i förskolan för att bäst uppfylla det kravet.  

 I studien användes till bilderböckerna den analysform som Stukát (2005:53) 

kallar för semiotisk analys, där både text och bild analyseras. Genom användandet av 

denna analysform tillsammans med de analyspunkter som presenterades i 

Databearbetning och analysmetod, anser jag att en helhetsbild av hur 

genusstukturer framställs i böckerna har framkommit. Att lägga stor vikt vid 

beskrivandet och analysen av bilderbokens framsida har känts motiverat, då det är 

den första bild boken ger, tillika den första bild av boken som barnet ser, vilken de 

sen bildar sig en en uppfattning utifrån. Då de flesta av informanterna i studien 

svarade att de inte läste igenom böckerna som lånades, antar jag att även de väljer 

litteratur till förskolan utifrån intrycket av framsidan. Jag anser även att valet att 

analysera bilderna som en egen del, är motiverat då de allra flesta barnen i förskolan 

inte är läskunniga och att bilderna är det som de tittar på om de själva läser böcker på 

förskolan. Kåreland (2001:42) hävdar att bilden på samma sätt som texten är är ett 

språk som kan tolkas och analyseras, vilket underbygger mitt resonemang. Jag skrev i 

avsnittet Urval att jag valt att använda mig av Bokprovningen som årligen ges ut av 

Svenska Barnboksinstitutet, min hypotes var  att denna skrift skulle kunna hjälpa mig 

med viktig statistik i studien, vilket den även gjort. De kategorier som urvalet av 

barnlitteratur till denna studie är grundade på har formulerats utifrån statistik i 

Bokprovningen. Kategorierna spelgar barnboksutgivingen 2008 vad det gäller 
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utgivningsspråk och även debutantförfattarna har en egen kategori, då 

bilderbokgenren är den med mest förekommande debutanter.    

 Att avända använda metoden intervju anser Denscombe (2000:132-133) är 

passande metod om man vill samla mer detaljerad information från färre antalet 

människor samt att det är även en metod att föredra om man vill undersöka 

erfarenheter och känslor. Detta anser jag att jag erfarit i denna studie, jag tror att den 

information jag fått ut av att intervjua studiens informater gav en mer detaljerad data 

än om den inhämtas exemplvis via enkätundersökningar. Jag anser även att jag fått 

tagit del av informanternas erfarenheter på ett personligt sätt. Intervjuerna som 

genomfördes i studien kallar Denscombe (200:135) för semistrukturerad intervju, 

där man följer en frågeguide men är flexibel med följdfrågor och ordning. Denna 

form tyckte jag fungerade väldigt bra, även om jag i efterhand upptäckt att jag skulle 

kunna ha ställt följdfrågor, vilket som kan ses som en reliabilitetsbrist i denna studie. 

Klimatet under intervjuerna kändes avslappnat och informanterna verkade bekväma 

med både mig och den miljö som vi befann oss i, då de valt den själva. Därför anser 

jag att intervjuareffekten som Denscombe (2000:138-139) diskuterar inte påverkar 

resultatet i denna studie nämnvärt. Vad det gäller studiens validitet, anser jag att 

intervjuguiden samt de analyspunkter som användes till analysen av bilderböckerna 

var lämpliga för att täcka in forskningsfrågorna som denna studie byggde på.  

 Urvalet till intervjuerna gjordes med hänsyn till informanternas utbildning, 

förskollärarexamen eller lärarexamen mot de tidigare åren samt inom vilken typ av 

förskoleverksamhet de arbetade, kommunal eller enskild. Vad det gäller mitt urval att 

ha informanter med olika utbildningar, var syftet att undersöka om behandladet av 

genusteori i utbildningarn har skillt sig åt mellan dem, i detta område anser jag att 

min studie har gett en rättvis bild. Informanterna med lärarexamen mot de tidigare 

åren har fått mer utbildning inom genusteori än informanterna med 

förskollärarexamen. När det sedan kommer till skillanden mellan att arbeta i 

kommunal eller enskild verksamhet och om detta påverkar fortbildningen i 

genusteori arrangerat av arbetet, har jag efter studiens slut noterat att detta urval inte 

fungerat som jag tänkt. Anledningen var att den informant som arbetat längst hade 

arbetet i 17 år och tre av informanterna endast 1 år vardera, att då dra en slutsats om 

vilken typ av verksamhet som har satsat mest på fortbildning skulle inte ge en rättvis 
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bild. Det skulle vara genomförbart om alla informanter hade arbetet lika lång tid, 

men så var inte fallet i denna studie.     

 Jag valde att använda mig av fältanteckningar vid intervjuerna i min studie, men 

då ljudupptagning kanske är att föredra är jag medveten om att användandet av 

fältanteckningar kan ses som en reliabilitetsbrist. Detta eftersom det inte finns en 

objektiv upptagning utav intervjuerna utan vad som faktiskt sades beror på mitt 

minne och mina tolkningar.  

6.2 Resultatdiskussion 
Vovven Moa går på toa (2008), är utgiven av Vilda förlag och kram-märkt vilket 

betyder att den är granskad ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta märks då boken i 

både text och bild utmanar rådande genusstrukturer. Vad det gäller debatten kring 

huruvida det går att kombinera konstnärlighet med ett uttalat syfte (Kåreland, 

2009:156-157) anser jag att det går utmärkt och att denna bok är ett exempel på det. 

Den är skriven på rim, innehåller förmänskligade djur och bilderna är lättsamma och 

färgstarka, egenskaper som jag av egen erfarenhet vet att barn gillar i en bok. I Ellas 

Café(2008) finns det prov på både utmanande och upprätthållande av de rådande 

genusstereotyperna i dagens samhälle både när det gäller text och bild. Jag anser att 

Ella framställs streotypiskt både vad det gäller kläder och egenskaper. Kometflickan 

utmnar däremot dessa, hon är exempel på en av flera subkulturer som Sveriges 

ungdomar är engagerade i. 

 I Jag var superhjälte, säger vi! Utgår texten ifrån en manlig norm, något som 

ändrar sig under berättelsens gång. Bilderna följer texten men är även utmanande, då 

Nils har en lila t-shirt på sig och Pia inte framställs i typiska tjejfärger och 

accessoarer. Mitt i natten är en sådan bok som Olofsson (2007:70) efterfrågar, där 

pojkar kan hitta identifikationsobjekt som inte är stereotypa. Lilleman skulle kunna 

benämnas med begreppet flickpojke, som egentligen inte finns enligt Kåreland och 

Lindh-Munther (2005a:133). Lilleman visar känslor och har röda kläder. Henkel och 

Tomičic� (2009:149) menar att det är mer accepterat att vara en tuff tjej än en mjuk 

pojke, därför är litteratur av detta slag viktig enligt min mening. Liksom Lilleman har 

även Sandor i Sandors sandaler röda kläder, Henkel och Tomičic� (2009:60-61) 

menar att det är en tjejfärg. På den punkten vill jag inte hålla med. Jag anser att röd 

är en färg som inte alls är bunden till flickor på samma sätt som rosa och lila, utan att 

den fungerar så som blå gör för flickor, den är okej att använda även för pojkar. 
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Vidare så utnyttjas våra visuella stereotyper i Sanders sandaler när det gäller färger 

och frisyrer när dagiskompisarna beskrivs, det är att upprätthålla stereotyper.  

Men stereotyperna utmanas istället när det handlar om Sanders personlighet samt 

det han uppmärksammas för. I Olivia stökar till jul, utmanas stereotyper i både  bild 

och text, likväl som de befäst då Olivia pysslar samt är sin mammas hjälpreda. Olivia 

bryter mot de förväntade genusnormerna både genom att vara handlingskraftig samt 

med hjälp av sin klädsel. Hon är även ett av Nikolajeva (2000:143) kallat 

förmänskligat djur. Kåreland och Lindh-Munther (2005:120) menar att 

förmänskligande djur allt oftare återfinns i böcker för yngre barn, vilket även är 

direkt överförbart till de sex bilderböcker som använts i denna studie. 

Förmänskligade djur återfinns som huvudroller i två av dem, Vovven Moa går på toa 

samt Olivia stökar till jul. Och även som biroll i Mitt i natten, kaninen som hjälper 

Lilleman. Resultatet som framkommit i analysen av de sex bilderböckerna gäller 

således dessa böcker och kan inte ses som generellt för alla bilderböcker utgivna 

2008.  

 Vad det gäller intervjuresultaten är det de uppfattningar om genus som de sex 

informanterna i denna studie har och dessa kan inte generaliseras till alla verksamma 

förskollärare och lärare i förskolan. Informanterna arbetar medvetet med litteratur 

och anser att innehållet i böckerna påverkar barnen, när det gäller påverkan av de 

normer gällande genus som bilderna ger tycker informanterna lite olika. En menar 

att barnen tar allt så naturligt och att de inte påverkas av stereotyper i böckerna. Jag 

håller med henne om att barn tar saker naturligt, men jag anser att de påverkas. En 

annan informant tyckte det var bra att det fanns böcker med olika genusbilder, 

eftersom hon tror på så kallad dold påverkan. Detta håller jag fullständigt med om 

och jag anser att man som tjej skall få möjlighet att läsa böcker om starka och 

försigkomna flickor likväl som vårdande och snälla. Ser man inga sjävständiga och 

starka flickor inom litteraturen så kan det gå så långt att flickorna endast tror att de 

kan vara vårdande och snälla. Informanten menar även att hon är osäker på hur 

mycket barnen tar in gällande genusmönster, hon tar Pippi Långstrump som exempel 

och ställer sig frågan om barnen uppfattar henne som en stark tjej eller starkt barn. 

Detta har även jag funderat över, men inte kommit fram till något bra svar eller 

tänkbar förklaring. Det som jag vet är att det är vi vuxna som vill klassificera och dela 

in oss i kön, för de yngre barnen spelar det inte så stor roll.  
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 Det som jag ser som mest positivt med intervjuresultaten är informanternas 

vilja att arbeta genusmedvetet i förskolan samt att de vill ha utbildning inom 

området, det är det största och viktigaste steget i förändringsarbete, viljan.  
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7. Avslutning 
Förskollärarna och lärarna i förskolan vill jobba genusmedvetet och önskar mer 

utbildning i ämnet. Litteraturen har en stark position inom förskolan, men 

informanternas åsikter om huruvida genusstrukturerna som sänds via litteraturen 

påverkar barnen går brett isär, från att de inte alls påverkar till att de absolut 

påverkar. I de sex bilderböcker jag har analyserat, både befästs och utmanas rådande 

genusstrukturer. Så ser en del av de slutsatser som dragits i denna studie ut.  

 Det jag tar med mig från detta arbete är ett synsätt där inget barn någonsin skall 

begränsas av sitt kön, vare sig det gäller hur de vill se ut eller vad de vill göra. 

Litteraturen kommer bli mitt arbetsredskap. Vare sig litteraturen är stereotyp eller 

utmanar rådande ideal kan man alltid diskutera med barnen om värdegrundsfrågor 

och om det ”tokiga” att det förväntas olika saker av en människa utifrån personens 

kön. Det är i förskolan som grunden läggs och jag skall i min yrkesroll göra mitt allra 

bästa för att utmana rådande genusstereotyper.  

7.1 Nya forskningsfrågor 
Under arbetets gång med denna studie har ett antal frågor som lämpar sig för vidare 

forskning framkommit. Hur tänker barnen själva kring genus? Ser de Pippi 

Långstrump som en stark tjej eller som ett starkt barn? I vilken grad påverkas barnen 

av genusstereotyperna som finns i litteraturen? Jag vet att det skulle vara svårt att 

mäta, men det är fortfarande en fundering från min sida.  

 Jag skulle även kunna tänka mig att göra en kvalitativ undersökning kring om 

barn föredrar att läsa böcker där huvudrollsinnehavaren har samma kön som barnet 

själv.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur många år har du i yrket? 

 

3. Vad har du för utbildning? 

 

4. Är verksamheten kommunal eller enskild? 

 

Genus i barnlitteratur 
 
5. Har du kommit i kontakt med genusteori eller genusperspektiv under    
 din utbildning? 

– Har du fått någon vidareutbildning gällande genusteori eller 
jämställdhetsarbete genom arbetet? 

– Har du kommit i kontakt med genusteori eller genusperspektiv på annat sätt? 

 

6. Hur införskaffar ni böcker till förskolan?  

 

7. Involverar ni barnen vad det gäller att välja böcker till förskolan? 

       – Om ja,hur? 

      – Får de några riktlinjer att följa? 

 

8. Läser ni igenom böckerna som ni lånar? 

 

9. Hur ofta läser ni för barnen? 

 

10. Tror du att de böcker du läser för barnen påverkar dem? 

     – På vilket sätt? 

 

11. Tror du att könsrollerna i böckerna påverkar barnen? 

   – På vilket sätt? 
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12. Finns det böcker på avdelningen som barnen kan läsa på eget   

 initiativ? 

 – anser du att dessa (utgå från dem som finns nu) är stereotypiska eller 
utmanar de rådande genusstrukturer? 

 

13. Vilket syfte anser du att böckerna på förskolan har? 

       – Tycker du att förskolans bokutbud uppfyller syftet? 

       – Varför eller varför inte? 

 

14. Vad tycker du är viktigast i val av bok?  

 – Varför? 

 

15. Vad tycker du är en bra bok utifrån ett genusperspektiv? 

      – kan du ge exempel på en titel? 

 

16. Tycker du att det är så att barn vill läsa böcker där huvudpersonen  

 har samma kön som de själva? 

 

17. Tycker du att det är viktigt att ha ett genusmedvetet arbetssätt? 
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Bilaga 2  Västerås 2009-11-03 

 

Hej 

 

Jag heter Jenny Lundkvist och går på lärarprogrammet vid Mälardalens högskola 
med inriktning mot de tidigare åren. Detta är min sista termin och jag ska avsluta 
mina studier med att skriva ett examensarbete.  

 

Mitt examensarbete handlar om barnlitteratur och genus. Barnlitteratur har en 
central roll i förskolan och därför känner jag att jag vill fördjupa mig i det.  

 

Syftet med min studie är att studera hur kvinnligt och manligt framställs i litteratur 
som vänder sig till förskolebarn, detta kommer att ske genom analyser av 
bilderböcker. Dessutom har jag för avsikt att undersöka vilka tankar som finns hos 
verksamma förskollärare/lärare mot de tidigare åren i förskolan, vad det gäller genus 
och barnlitteratur.  

 

Jag vore tacksam om Du vill hjälpa mig i mitt arbete genom att bli intervjuad. Jag 
valde dig som informant då jag anser att Du har den erfarenhet och kunskap som kan 
ge information och svar till min studie. Du kommer hela tiden vara anonym, varken 
ditt eller förskolans namn kommer att omnämnas i arbetet. Deltagandet är frivilligt 
och Du kan när som helt välja att avbryta deltagandet. Du har själv möjlighet att välja 
tid och plats för intervjun som beräknas att ta ungefär 30-40 minuter.  

 

Jag vill på förhand tacka för ditt deltagande. 

 

Om Du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jenny Lundkvist 

jlt05003@student.mdh.se 

073- 90 89 XXX 

 

Handledare: AnnaCarin Billing 

AnnaCarin.Billing@mdh.se 

 


