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_______________________________________________________ 

Detta är en studie som undersöker hur barn i förskolan skapar genus i stunden 

och hur barn skapar grupperingar och hur grupperna påverkar dem. Syftet med 

studien var att ta reda på hur barn samtalar om genus utifrån barnböcker. 

Metoden som använts är av kvalitativt slag och fokusgruppsintervjuer har 

använts. Grupper om fyra barn har lyssnat till fyra olika barnböcker och 

därefter har en diskussion genomförts. Resultatet visar att gruppens betydelse 

har en avgörande roll när genus skapas bland barnen och att själva boken är av 

liten vikt, istället är det samtalet som sker under och efter högläsningen som är 

av pedagogisk relevans ur ett genusperspektiv.  

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Att genus är ett hett ämne i dagens förskoledebatt har knappast undgått någon. Nya 
barnböcker där ord som hen används samt böcker som är konstruerade för att 
utmana normer publiceras i strid ström. Kåreland (2005) visar hur två helt vanliga 
barnböcker är fulla av könsstereotypa mönster. Det fanns en tydlig genusordning i 
böckerna som ingick Kårelands (2005) studie, Frihet och närhet? Om Benny och 
Malla, och därför blir genus en stor del av arbetet med barnböcker i förskolan. 
Samtidigt kommer det fler och fler böcker som utger sig för att vara genusneutrala. 
Men vad tänker egentligen barnen om böckerna som läses för dem i förskolan? Hur 
ser barn på genus i barnboken och hur viktigt är det med en medvetenhet kring vilka 
böcker som finns representerade på förskolan? 
 
Då läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) idag lägger stor vikt vid att jobba 
normkritiskt och att barnboken, enligt Nikolajeva (2004), är en stor del av barnens 
vardag på förskolan har vi tidigare valt att göra en pilotstudie om hur genus speglas i 
barnböcker. I pilotstudien, Han, hon eller hen: spelar det någon roll?, tittade vi på 
gamla böcker såväl som nya och genusmedvetna böcker samt böcker som inte har ett 
tydligt normkritiskt tänk. Genom att vi gjorde text- och bildanalyser av flera olika 
barnböcker såg vi tendenser kring att även de mest genusmedvetna böcker riskerade 
att befästa genusnormer ytterligare. Detta gjordes utifrån ett vuxenperspektiv och vi 
blev då nyfikna på hur det skulle se ut om vi gjort studien utifrån ett barnperspektiv. 
Därför vill vi nu studera vidare om hur barn samtalar om barnböcker och hur de 
samspelar med varandra i diskussioner. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) lyfter vikten av att reflektera kring barns 
faktiska förståelse av sin omvärld och inte enbart det faktum att barn och vuxna ofta 
tänker olika. Att därför titta på barns förståelse av genus och könsstereotyper i 
barnböcker blir viktigt om vi ska kunna anpassa verksamheten efter barnen och deras 
förutsättningar, något även läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010) lyfter. Det 
finns idag teorier om att genus är något vi skapar hela tiden i samspel med andra och 
därför blir det inte enbart viktigt att titta på vilka böcker som bör läsas utan också hur 
vi samtalar kring dessa med barnen.   

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur barn samtalar kring genusnormer 
och könsstereotyper i barnböcker samt hur genus skapas i barns samspel med 
varandra. 

Forskningsfrågan är: 

1. Hur samtalar barn kring genusnormer och könsstereotyper i barnböcker? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter inledning följer avsnittet bakgrund där tidigare forskning presenteras i form av 
doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar samt relevant litteratur. Här finns även 
begreppsdefinitioner av ord som är centrala i studien. Bakgrundskapitlet avslutas 
med en presentation av vårt teoretiska perspektiv där vi förklarar hur vi kommer att 
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tolka vårt resultat. I metodkapitlet som följer redogör vi för vår forskningsstrategi, 
vår datainsamlingsmetod, vårt urval, hur studien genomfördes, studiens 
tillförlitlighet samt hur vi uppfyllt de forskningsetiska kraven. Dessa områden 
förklaras och motiveras med stöd i relevant litteratur. I nästkommande kapitel 
presenteras en sammanställning av resultatet, insamlad data, som sedan analyseras 
under analyskapitlet där vi besvarar vår forskningsfråga. I det sista kapitlet kommer 
vår diskussion där vi dels diskuterar vår metod och dess validitet och reliabilitet och 
dels vårt resultat och vår analys som är relevant för studien och förskolläraryrket. 
Därefter följer förslag på vidare forskning och uppsatsen avslutas med en slutsats.    

  



 3 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras först tidigare forskning som gjorts inom ämnet genus och 
barnböcker och därefter följer det teoretiska perspektiv vi tagit utgångspunkt  i denna 
studie.  

2.1 Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning gjord kring just genus och barnböcker och det är 
många olika begrepp som används. Därför kommer de olika begrepp som är 
återkommande i denna studie att presenteras här samt hur de bör förstås i studien. 
Tillsammans med begreppen presenteras också forskning, både svensk och 
internationell, som är relevant för syftet och forskningsfrågan.  

2.1.1 Barnbok 

I denna studie syftar ordet barnbok på bilderbok. Nikolajeva (2000) skriver att 
bilderboken är ett medium med två element, bild och text, som mottagaren måste 
koppla ihop för att få den övergripande betydelsen. Nikolajeva (2000) påpekar även 
att mellan bilderna och texten kan det finnas luckor, antingen medvetna eller 
omedvetna, som mottagaren får fylla i med tidigare erfarenheter och kunskaper. Även 
Fast (2011) menar att läsaren förstår text och bild utifrån tidigare erfarenheter.  
 
Hellsing (1963) skriver att vuxen- och barnlitteratur inte bör ses som två olika typer 
av litteratur utan istället menar han att de endast skiljer sig i teknisk natur. Liknande 
resonemang för Nikolajeva (2004) som menar att barnlitteratur inte är en egen genre 
utan hänsyn måste tas till variationen av böcker. Det är inte en litterär text med 
tydliga återkommande drag utan istället finns det en mångfald inom barnlitteraturen 
där många olika genrer ingår. Hellsing (1963) skriver att barnboken har fyra 
huvuduppgifter, lära barn behärska språk, orientera barn i tid och rum, orientera 
barn socialt och påverka barn mer direkt. Nikolajeva (2004) problematiserar dock 
uppgiften att orientera barn socialt genom barnlitteratur då den är skriven av en 
social grupp med makt, vuxna, för en social grupp utan makt, barn. Hon menar att 
makt-förhållandet syns tydligast i barnlitteraturen som i århundranden har använts 
för att fostra, undertrycka och socialisera barn. Nikolajeva (2004) menar alltså att 
barnen riskerar att  växa upp för att själva bli förtryckare och inta en maktposition. 
Även Tenngart (2012) och Åkerström (2012) lyfter vikten av barnboken för att just 
orientera barn socialt. Tenngart (2012) skriver att boken utvecklar barns kognitiva 
och emotionella tankeprocesser och genom boken kan barn förstå sin omvärld och på 
så sätt även förstå sitt eget liv. Åkerström (2012) likt Nikolajeva (2004) 
problematiserar barnboken som ett föremål för social orientering. Åkerströms (2012) 
åsikt är att barnboken präglas av vuxnas värderingar och normer kring hur ett barn 
bör vara i förhållande till kulturella föreställningar. Dessa kulturella föreställningar 
avgör vilka böcker barnen har tillgång till.  

Diskursen om barn och barndom  

Flera forskare påpekar att synen på barn och barndom har förändrats. Bland annat 
hänvisar Heywood (2005) till medeltidsforskaren James A. Schultz som menade att 
barn, från medeltiden och fram till 1700-talet, sågs som ofullkomliga människor och 
att de därför  helt var i den vuxnes makt. På 18- och 1900-talet förändrades synen på 
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barndom och då särskilt på 1900-talet. Ellen Key sammanfattade att 1900-talet skulle 
bli barnens århundrade. Först under tidigt 1800-tal blev de berättelser som alltid 
berättats nedskrivna för barn (Nikolajeva, 2004). Nikolajeva (2004) skriver att dessa 
tidiga berättelsers uppgift var att uppfostra barnen vilket, enligt henne, även dagens 
barnlitteratur har som uppgift. Nikolajeva (2004) anser att barnböcker är fulla av 
ideologiska budskap och att de på så sätt försöker uppfostra barnen. Därför måste vi 
som idag läser böckerna, enligt Kåreland (2005), vara rättvisa i våra bedömningar av 
böcker eftersom vi måste förstå dem utifrån den tid de är skrivna i. Utifrån detta är 
det viktigt att komma ihåg att synen på barn faktiskt förändrats och att barn idag 
beskrivs som kompetenta varelser med kunskaper och tankar i sig själva 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Davies (2003) påpekar dock att barn inte behöver 
vara konsekventa i sina svar och tankar, vilket bör tas i åtanke i samtal med barn. 
 

2.1.2 Genus 

Egidius (2006) beskriver definitionen av genus som det sociala könet, alltså det kön 
som formas av samhället och inte det biologiska. Änggård (2005) förklarar att kön 
alltid är en del av barns liv. Hon menar att eftersom barn är pojkar eller flickor är de 
också en del i att konstruera det sociala könet genom att de agerar på ett visst sätt.  
Enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011) skapar barn en grundläggande förståelse för 
vad som är feminint och maskulint redan i förskoleåldern. I Fagrells (2000) studie, 
De små konstruktörerna, flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till 
kropp, idrott, familj och arbete, kunde hon, på det sätt Eidevald och Lenz Taguchi 
(2011) såg, se att barnen hade skapat sig en förståelse för feminint och maskulint. 
Fagrell (2000) lät barn i åldern 7-8 år titta på bilder där de fick välja den bäst 
representerande bilden för kvinnligt respektive manligt. Barnen valde en maskulin, 
skäggig man och en sminkad kvinna iförd smycken. Det blev tydligt i hennes studie 
att den manliga kroppen kunde stå på egna ben medan den kvinnliga behövde olika 
attribut för att för att bli kvinnlig. När barnen sedan fick sätta ord på vilka egenskaper 
de tillskrev kvinnligt och manligt beskrevs kvinnlighet med snällhet och manlighet 
med bråkighet. Barnen hade alltså tydliga bilder om vad genusordningar är.  

Genusordning 

Enligt Kåreland (2005) innebär genusordningen ett kvinnligt och manligt mönster 
som är mer eller mindre tydligt. Varje samhälle har därför en genusordning. Denna 
ordning formar vårt psykiska liv, våra drömmar, begär och förhoppningar. Kåreland 
(2005) konstaterar att vad som betraktas som kvinnligt och manligt är dels kulturellt 
betingat men också historiskt. Wernersson (2010) anser på ett likartat sätt att 
genusordningen är både kulturell och historisk och hänvisar till den skiftning som 
skett inom genusordningen från 60- till 2000-talet. Genusordningen handlar inte 
längre om en praktisk arbetsfördelning utan istället en orättfärdig maktfördelning 
som inte är förenlig med ett demokratiskt samhälle. Wernersson (2010) menar att 
denna snabba sociala förändring visar att orsaken till genusordningen och 
könsskillnader är social.  

Normer 

Enligt Hellman (2010) är en norm något uttalat eller outtalat om hur man borde 
förhålla sig till varandra, vad man får göra och hur man bör vara. När människan 
agerar kan denne alltså vara en del av normen och på så sätt passa in, eller bryta 
normen och på så sätt bli avvikande.  
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I sin studie Invisible females, incapable males: Gender construcion in a children’s 
reading scheme tittar Wharton (2005) på genusnormer i engelska barnböcker. 
Genom att jämföra hur ofta pojkar och flickor förekommer i böckerna samt hur 
karaktärerna agerar kommer hon fram till att den manliga normen är överordnad 
den kvinnliga. På samma vis fann Kåreland (2005) i sin studie, i vilken hon jämförde 
två barnböcker, att den manliga normen är överordnad den kvinnliga. Dolk (2013) 
diskuterar normer och makt i sin avhandling Bångstyriga barn. Där tar hon upp 
vikten av att utmana normer tidigt för att barnen ska kunna hantera dessa vid senare 
skeden i livet. Genom att jobba könsneutralt riskerar vi att bli könsblinda, enligt Dolk 
(2013), vilket gör att normerna som råder inte synliggörs och problematiserats utan 
istället får leva kvar.  
 
Dolk (2013) problematiserar även arbetet med att belysa normer då det finns studier 
som visar på risker med att synliggöra normer barnen annars inte varit medvetna om.    

2.1.3 Identitet 

Med identitet i denna studie menar vi personlig och social identitet som Egidius 
(2006) definierar på följande sätt: 

Personlig och social identitet som två skilda nivåer av självuppfattning, där den personliga 
identiteten gäller hur man skiljer sig som individ från andra individer både inom och utanför 
den egna gruppen och den sociala identiteten gäller hur ens självuppfattning är förankrad i 
värderingar, attityder och normer i de grupper som man har positiv inställning till. (Egidius, 
2006, s. 169) 

Vi kommer främst att se på den sociala identiteten i studien. 

Corsaro (1985) menar att barn inte passivt reproducerar det material vuxna erbjuder 
dem utan de gör egna tolkningar tillsammans med andra barn. På så sätt skapar de 
en egen kamratkultur, alltså sin sociala identitet.  

I Edströms (2014) studie Pedagogues' constructions of gender equality in selected 
swedish preschools, framkom det att den manliga genusordningen fortfarande är mer 
eftersträvansvärd än den kvinnliga. Pedagogerna försökte främst förändra flickor 
som agerade enligt en kvinnlig genusordning. Dock framgick det i Fagrells (2000) 
studie att det kvinnliga var överordnat det manliga och detta bröt därför normen att 
det manliga skulle vara mer eftersträvansvärt. Detta kommenterar Kåreland (2005) 
och Lindh-Munther (2005) där de menar att detta kan bero på att barnen befinner 
sig i en miljö där de omges av kvinnor i första hand och på så sätt blir den kvinnliga 
normen och mannen blir den andra. Det finns här en tydlig social identitet kring 
kvinnligt och manligt.   

2.1.4 Genus och barnboken 

Eftersom genusordning är social och barnboken är en del i att orientera barn socialt 
blir det en självklarhet att studera genus i barnboken. Nikolajeva (2004) menar att 
barnboken är ett av de ställen där maktförhållanden är som mest synliga. Vidare 
skriver Nikolajeva (2004) att dagens barnböcker skildrar situationer där de olika 
maktstrukturerna ifrågasätts, dock speglas dessa maktstrukturer ur ett vuxen-
perspektiv och det är en vuxennormalitet som visas i barnböckerna. Att det är en 
vuxennormalitet som visas problematiseras vidare då Nikolajeva (2004) anser att de 
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bästa barnböckerna är undergrävande gentemot vuxna men hon ifrågasätter sedan 
om en vuxen verkligen kan undergräva sin egen maktposition och sina normer. 

Det har gjorts tidigare forskning inom området genus och barnböcker och en av dessa 
är Kårelands (2005) studie, Frihet och närhet? En studie om Benny och Malla, som 
jämför två barnböcker där författarna använt grisar för att porträttera en pojke och 
en flicka. Kåreland lyfter de olika skillnaderna som finns i böckerna där det tydligt 
går att se en skillnad på könsmönster och genusordning. Ofta förefaller 
huvudpersonerna i barnböcker genusneutrala vilket beror på att böckerna är riktade 
till en målgrupp som ännu inte anser genusordning som viktig (Nikolajeva, 2000). 
Förefaller blir här nyckelordet då Kåreland (2005), i sin studie, visar på hur 
genusordningar smyger in i böcker som hade kunnat verka genusneutrala. Wharton 
(2005) upptäcker också i sin studie, Invisible females, incapable males: gender 
construction in a childern’s reading scheme, en skillnad mellan manliga och 
kvinnliga karaktärer. Manliga karaktärer tillåts göra misstag som man sedan skrattar 
åt medan kvinnliga karaktärer är kapabla och aktiva i berättelserna men ges lite 
utrymme. Wharton (2005) lyfter därefter problemet om något av alternativen är 
eftersträvansvärda, flickor som är kapabla men knappt har något utrymme i 
berättelserna eller pojkarna som blir utskrattade för sina misstag men tar mycket 
större plats.  

I sin studie kom Kåreland (2005) fram till slutsatsen att det feminina handlar om att 
vara till lags och intima relationer medan det maskulina handlar om att göra revolt 
och testa gränser. Hon hävdar att Benny och Malla demonstrerar hur en subtil 
genusreproduktion kan gå till. Omedvetet intar det feminina och det maskulina olika 
positioner och det går därför att se i denna genusreproduktion hur makt kommer till 
uttryck på ungefär samma sätt som Nikolajeva (2004) diskuterade. Kåreland (2005) 
menar att genom en hävdad suveränitet och autonomi formas mannen till ett 
självständigt subjekt medan det kvinnliga istället är mjukt och domineras av 
vänlighet och formas till ett anpassligt objekt. Kårelands (2005) resonemang får stöd 
av DeWitt m.fl. (2013) som gjort en studie, Parental Role Portrayals in Twentieth 
Century Children's Picture Books, om hur föräldrarollerna har förändrats genom 
barnböckernas historia. De upptäckte att tiden boken var skriven i inte spelade någon 
egentlig roll kring hur mödrar och fäder porträtterades. Istället var det genomgående 
för böckerna att modern var den omvårdande och hushållsansvarige medan fadern 
var den försörjande partnern.  

Davies (2003) gjorde en studie, Hur flickor och pojkar gör kön, där hon läste 
feministisk litteratur för små barn. I studien upptäckte hon att barn bortsåg från 
avvikelser och gjorde om karaktärerna för att de skulle passa i deras ramar kring 
könsroller. Karaktärer i böckerna, som var menade att ge barnen en bredare syn på 
könsroller, stärkte istället barnens egna föreställningar då de användes som 
undantaget som gör regeln. Davies (2003) får medhåll av Wharton (2005) då även 
hon såg att bara för att intentionen var att utmana könsstereotypa roller blev det inte 
alltid så. Mer avgörande än själva boken verkar vara den som läser och dennes 
förhållningssätt till bokens innehåll.  

Davies (2003) lyfter motsägelsen att de flesta vuxna ser två kön men samtidigt vill 
ändra på könsroller så att deras barn inte tillförskaffar sig de negativa aspekterna av 
könsroller. Även i Barbie princesses and dinosaur dragons, en studie gjord av 
Änggård (2005), där barnen skrev sina egna berättelser blev könsstereotyperna 



 7 

synliga. Barnen utmanade dock dessa stereotyper genom att karaktärerna i deras 
böcker inte nödvändigtvis följde den genusordning som råder. Exempelvis skrev 
flickorna om barbieprinsessor, en stereotypisk kvinnlig figur, men prinsessorna 
flickorna beskrev i sina berättelser betedde sig inte på ett traditionellt sätt, utan hade 
ofta bestämmanderätt och vågade sig ut i världen. Här kan man se en skillnad på hur 
vuxna skriver berättelser för barn och hur barn skriver för barn och detta blir särskilt 
synligt i Kårelands (2005) studie om Malla och Benny. I boken om Malla vågade 
Malla knappt gå utanför dörren och i boken om Benny gav sig Benny istället ut och 
upptäckte världen.  

Enligt Hämeenniemi (2011) skapas genus hela tiden, genusproduktionen är en 
pågående process som skapas genom tal och handling. Denna process där människor 
aktivt formar genus kallas för performativitet. På så sätt blir aldrig begrepp som 
maskulinitet och femininitet absoluta eftersom dessa begrepp är öppna för 
förändring genom att vi båda reproducerar och utmanar könsnormerna.  

Bildernas betydelse 

Nikolajeva (2000) anser att bilderna i bilderböcker bland annat har till uppgift att 
orientera läsaren i tid och rum. Hon skriver att bilderna i Tomtebobarnen bland 
annat gör att läsaren får en uppfattning om vilken årstid det är. Dessutom kan 
bilderna i bilderböckerna få läsaren att förvänta sig och vara beredd på olika saker. 
Kåreland (2005) problematiserar även genus i bilderböckernas bilder. Ofta används 
milda färger som går in i varandra och rundade, mjuka linjer i typiskt ”tjejiga” böcker 
medan ”pojkiga” böcker har skarpa konturer och klara färger. De kraftiga färgerna 
understryker på så sätt det rebelliska medan de mjukare färgerna betonar det lugnare 
och vänliga.  

Även Tenngart (2012) skriver om bilderna i barnböcker. Han menar att bilderna är en 
oerhört viktig del då det ofta är vad lyssnaren fokuserar på under högläsning. Med 
hjälp av bilder menar Tenngart (2012) att barn utvecklar ett nyanserat tänkande 
kring kategorier och individer. Barn ser alltså skillnader mellan olika grupper och 
fenomen genom bildernas olikheter eller likheter. 

2.1.5 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Ett barnperspektiv innebär att som vuxen titta på hur något påverkar, eller kommer 
att påverka, barn medan ett barns perspektiv är barnens egna upplevelser och tankar. 
Vi som vuxna kan alltså aldrig inta ett barns perspektiv utan vi intar ett 
barnperspektiv där vi försöker tolka barns upplevelser och tankar samt vad som är 
bäst för barnen. (T. Wågstrand, föreläsning, 15 januari, 2013) 

Även barnens egen kultur och deras intressen är faktorer som bör tas i åtanke när 
man ser till barns perspektiv. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010) står det att pedagoger ska ta utgångspunkt i barnens intressen när det kommer 
till lärande och utveckling. De lyfter även sambandet mellan språk och 
identitetsutveckling och att det därför blir viktigt att ta tillvara på barns nyfikenhet 
och intresse för att barnen ska utvecklas. Även Fast (2011) lyfter vikten av att ta 
tillvara på barns nyfikenhet och intressen och hon betonar också att det är viktigt att 
vuxna inte moraliserar över det som lockar barnens intresse. 
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2.2 Teoretiskt synsätt 

I denna undersökning kommer vi använda oss av self-categorisation för att analysera 
vårt resultat, men för att förstå teorin måste vi först presentera den teori som SCT har 
utvecklats ifrån, den sociala identitetsteorin.  

2.2.1 Sociala identitetsteorin (SIT) 

Den sociala identitetsteorin grundades av Tajfel och Turner i början av 1970-talet. 
Reicher, Haslam, Spears och Reynolds (2012) beskriver den sociala identitetsteorin 
som en kategorisering av oss själva vi gör för att skapa oss en social identitet och på 
så sätt även vår personliga identitet. De förklarar att vi skapar våra identiteter genom 
att kategorisera oss själv i så kallade ingrupper. Kategoriseringen till ingrupper sker i 
tre steg där en individ tillskriver sig själv en social identitet i en ingrupp som skiljer 
dem från en utgrupp. I steg två lär sig individen de stereotypa normerna ingruppen 
har och i det sista steget tillskriver individen sig själv dessa normer. Tajfel och Turner 
kunde även se att desto viktigare ingruppen blev för individens identitet, desto mer 
agerade individen normativt utefter ingruppens stereotyper. Reicher m.fl. (2012) 
menade att det finns en vilja att agera utifrån gruppens värderingar för att kunna 
fortsätta dela och få stöd få sin världsbild.  

2.2.2 Self-categorisation theory (SCT) 

Reicher m.fl. (2012) har i sin studie, A social mind: the context of John Turner’s 
work and its influence, undersökt SIT och SCT och de skriver att Turner ansåg att 
SIT inte svarade på alla frågor kring kategorisering gällande social identitet. Turner 
har därför utvecklat self-categorisation theory, SCT där han tittar närmre på varför vi 
blir del av en ingrupp och vad det är som driver en individ till att självkategorisera 
sig. Reicher m.fl. (2012) skriver även att SIT fokuserade på själva grupperna medan 
SCT istället lägger fokus vid den sociala identiteten som blir till i grupperna. Turner 
menade att denna sociala identitet ändrade både individens psyke samt beteende. 
Vidare menade Turner enligt Reicher m.fl. (2012) att individer som ingår i en ingrupp 
avpersonifierar sig genom att implementera stereotyper på sig själv för att passa in i 
ingruppen. De menar vidare att människor är villiga att gå relativt långt för att 
fortsätta passa in i den ingrupp vi ingår i, även om det betyder att vi går emot våra 
egna värderingar.  

Enligt Reicher m.fl. (2012) finns det tre olika nivåer av ingrupper där den första är 
den personliga självkategoriseringen. På denna nivå ser individen sin egen identitet i 
kontrast till andra medlemmars identitet i ingruppen. Den andra nivån är den sociala 
självkategoriseringen där gruppen identifierar sig som en ingrupp i kontrast till de 
andra, utgrupperna. Den sista och mest övergripande nivån är den mänskliga 
självkatekoriseringen där vi som människor är ingruppen och andra arter ses som 
utgruppen.  

Varför skapas då in- och utgrupper? Enligt Reicher m.fl. (2012) ansåg Turner att vi 
behöver grupper för att fungera i världen och han tar upp som exempel en 
fotbollsmatch. Vi behöver kunna uppfatta två grupperingar, två lag, där vårt lag är 
ingruppen. Medlemmar i en ingrupp behöver dock inte nödvändigtvis tillskriva 
utgruppen negativa egenskaper utan de kan också tillskrivas positiva egenskaper. 
Exempelvis grupper så som Läkare utan gränser där deras drivkraft i ingruppen är 
just generositet gentemot utgruppen.  
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2.2.3 Sammanfattning 

I det här kapitalet har vi sammanställt resultat av tidigare forskning som berör ämnet 
genus och barnböcker på olika sätt. Enligt tidigare forskning finns det en tydlig 
genusordning i dagens barnböcker som smyger sig in medvetet eller omedvetet. 
Performativitet innebär att genus skapas här och nu. Genus är på så sätt en pågående 
process som påverkas av handling och tal. Vi nämner också begreppet genusordning 
som ett centralt begrepp i studien vilket innebär att det finns kvinnliga och manliga 
mönster som är mer eller mindre tydliga i samhället och dessa påverkar oss att agera 
på vissa sätt. Även normer förklaras här som regler, outtalade eller uttalade som vi 
hela tiden förhåller oss till och som påverkar vårt agerande. Begreppet identitet delas 
in i två olika typer, personlig och social, där fokus främst kommer ligga på den sociala 
identiteten vilket kopplas ihop med det teoretiska perspektiv vi kommer att använda 
oss av för att analysera vårt resultat. Teorin kallas self-categorising theory och 
innebär kortfattat att vi ingår i ingrupper och utgrupper som hela tiden påverkar oss 
mer eller mindre.   
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3 Metod 

I detta kapitel förklarar och motiverar vi vår metod där vi tar upp forskningsstrategi, 
datainsamlingsmetod, urval, genomförande, tillförlitlighet och hur vi uppfyllt de 
forskningsetiska kraven.  

3.1 Forskningsstrategi 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med fokus på samtal mellan människor och 
vi  har därför använt oss av vad Bryman (2011) kallar fokusgruppsintervjuer. Han 
förklarar att fokusgruppmetoden är en form av gruppintervju där det finns flera 
deltagare närvarande och frågorna behandlar ett visst avgränsat ämne, i vårt fall 
genus i barnböcker. Vi valde fokusgruppsintervjuer istället för enskilda intervjuer 
eftersom vi ville se hur barnen samtalade kring genus i barnböcker och hur 
gruppdynamiken påverkade barnens svar. Bryman (2011) skriver att med 
fokusgruppsintervjuer går det att få en klarare bild kring varför deltagarna svarar 
som de gör eftersom det finns möjlighet till diskussioner och ställningstaganden i 
fokusgruppsintervjuer. Dessa fokusgruppsintervjuer var utformade som ett 
boksamtal där vi tagit stöd i Chambers (2011) som har olika strategier för hur ett 
sådant samtal bör struktureras. 

3.2 Urvalsmetod 

3.2.1 Fokusgruppsintervjuer  

Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer på tre olika förskolor med grupper om 
fyra barn, två pojkar och två flickor i varje grupp. Vi ville ha två flickor och två pojkar 
i grupperna för att se hur barnen svarade på frågorna i förhållande till varandra. På så 
sätt var tanken att få en uppfattning kring hur vårt teoretiska perspektiv och dess 
teorier kring ingrupper präglade barnen. Att vi enbart tog grupper om fyra har att 
göra med Brymans (2011) argumentation för mindre grupper eftersom det är lättare 
att starta en diskussion med färre deltagare. Barnen som medverkade i studien var 4-
5 år eftersom det var viktigt för oss att intervjua barn som kunde förmedla sina svar 
på ett tydligt sätt samt för att böckerna som ingick i studien främst riktades till denna 
åldersgrupp. Olika barn medverkade vid olika tillfällen vilket berodde på bland annat 
sjukdom bland barnen. Bryman (2011) lyfter att vissa forskare väljer bort deltagare 
som känner varandra eftersom de riskerar att påverkas av de statusskillnader och 
samspelsmönster som redan finns i gruppen. Vi var däremot intresserade av att se de 
samspelsmönster som fanns i barngruppen och valde därför att ha grupper med barn 
som kände varandra. Vi ville även skapa en trygg miljö där barnen kunde känna att 
de kunde vara ärliga i sina svar vilket vi ansåg gjordes bäst igenom grupper med barn 
de kände.  

3.2.2 Bokurval 

I vår pilotstudie Han hon eller hen: spelar det någon roll? såg vi tendenser på vissa 
övergripande teman kring genus. I de böcker där flickor porträtterats i typiskt 
manliga situationer har boken ofta haft en handling som inte kretsar att flickan gör 
något  typiskt manligt. När det istället var pojkar som porträtterades i barnböcker där 
de skulle agera enligt den kvinnliga genusnormen kretsade handlingen kring att 
pojken just bryter mot den manliga genusnormen och dess förväntningar. I böcker 
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där hen användes som ett personligt pronomen kunde vi ändå se tendenser till kön 
genom bilderna. Tanken är att även bilderna ska vara genusneutrala i dessa böcker 
men vissa karaktärer hade exempelvis slips eller andra tydligt manliga attribut och 
därför riskerade karaktären att ses som en man.  Även i böcker skrivna utan dagens 
genusmedvetenhet, exempelvis äldre böcker, kunde vi se att genusordningen smög in 
både i form av text och bild och i dessa böcker porträtterades ofta de könsstereotyper 
som fortfarande råder i vårt samhälle. De fyra teman vi hittade var alltså: flickor som 
bryter mot den kvinnliga normen, pojkar som bryter mot den manliga normen, 
genusmedvetna böcker och stereotypa böcker.  

Utifrån dessa teman valde vi till denna undersökning en bok ur varje kategori.  

Havsmonster i knipa, skriven av Kjell Thorsson (2015), handlar om Mino som älskar 
att meka med bilar och annat. Boken handlar om när hennes vän Micke ringer och 
behöver hjälp då det finns ett havmonster i hamnen. Det är bara Mino som kan köra 
ubåten.  

Kenta och Barbisarna, skriven av Pija Lindenbaum (2007), handlar om Kenta som 
inte vill vara med och spela fotboll med de andra killarna. Istället vill han leka med 
barbie med tjejerna på förskolan men de låter inte Kenta vara med då han är en 
pojke.  

Kivi och monsterhund, skriven av Jesper Lindqvist (2012), är en bok där vi inte får 
veta könet på någon i berättelsen. Istället användes hen och uttryck som mappor och 
pammor. Boken handlar om Kivi som vägrar gå och sova om hen inte får en hund. Till 
slut lovar Kivis familj att om hen bara sover så ska de se vad de kan göra. När 
morgonen kommer upptäcker Kivi en hund men det är ingen vanlig hund utan en 
monsterhund. Vi får sedan följa Kivi och hans nya husdjur genom en rad olika upptåg 
som slutar med att Kivi inte längre vill ha en hund utan istället en gorilla.  

Tomtebobarnen, skriven av Elsa Beskow (1910), handlar om en kärnfamilj som lever i 
skogen i harmoni med skogens djur. De utför dagliga sysslor och vi får följa dem 
genom de fyra årstiderna.  

Vi valde dessa fyra böcker då vi upplevde att de representerade varje tema på ett bra 
och tydligt sätt.  

3.3 Genomförande 

Vi har gjort fokusgruppsintervjuer i form av boksamtal med fyra barn, två pojkar och 
två flickor, på tre olika förskolor. Totalt har vi genomfört tolv boksamtal där vi läst 
fyra olika böcker för varje grupp. Chambers (2011) kallar boksamtal för ett ”jag 
undrar”-samtal där barn får möjlighet att träna på att läsa böcker kritiskt. Chambers 
(2011) tillsammans med Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) lägger stor vikt 
vid hur man ställer frågor till barnen. Det är viktigt att inte fråga varför då barnen 
kan uppleva att deras svar är ifrågasatta och känna att dialogen snarare känns som 
ett förhör. Både Chambers (2011) och Doverborg och Pramling- Samulesson (2012) 
poängterar också vikten av att ge barn talutrymme och tid. I ett boksamtal är det 
viktigt att alla barn får möjlighet att göra sin röst hörd och därför valde vi att ge alla 
barn möjlighet att i tur och ordning svara på frågorna under våra 
fokusgruppsintervjuer.  
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Då vi gjorde våra fokusgruppsintervjuer i form av boksamtal blev de strukturerade då 
vi hade färdiga frågor vi ställde och ville ha svar på. Frågorna vi ställde barnen var 
öppna (se bilaga 1) och var utformade för att utforska barnens syn på det sociala 
könet i ett genusperspektiv utan att rikta barnen. Vi tog stöd i Chambers (2011) men 
anpassade frågorna dels för åldern på barnen och dels för vårt syfte.  

Bryman (2011) beskriver gruppledarens roll som viktig i fokusgruppsintervjuer då det 
är gruppledaren som vägleder samtalet och ser till att deltagaren håller sig till ämnet. 
Bryman förklarar gruppledarens komplexitet på följande sätt ”gruppledaren måste 
helt uppenbart anta två förhållningssätt – dels tillåta diskussionen att flyta fritt, dels 
gripa in för att lyfta fram speciellt viktiga teman (framförallt om deltagarna inte gör 
detta).” (Bryman, 2011, s. 455) Vi agerade på ett liknande sätt eftersom vi försökte 
tillåta barnen ha en så öppen diskussion som möjligt samtidigt som vi försökte rikta 
dem till att svara på de frågor vi ställde.  

3.4 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) skriver att när en fokusgruppsintervju genomförs finns det flera 
begränsningar som forskaren bör ta hänsyn till. Ett par av dessa  begränsningar som 
vi upptäckt i vår undersökning är att vi snabbt samlat in en stor mängd data som blir 
svåra att analysera samt att mycket av samtalet riskerar att försvinna då vi främst 
gjorde ljud-upptagningar. Vi gjorde till viss del även observationer under samtalen 
men dessa handlade om att fånga upp anmärkningsvärda saker och inte exakta 
observationer för allt som skedde under samtalen. Därför kan vi exempelvis inte 
återge kroppsspråk eller interaktioner barnen emellan i särskilt stor utsträckning. Det 
förekommer även delar i diskussionen där barnen pratar i munnen på varandra vilket 
försvårar tolkningsarbetet av deras svar. Bryman (2011) lyfter också risken att alla 
inte får komma till tals i en fokusgruppsintervju men genom att vi valt en 
semistrukturerad intervjuform där vi riktar vissa frågor till ett barn i taget anser vi att 
vi undkommit detta samtidigt som vi kan se problematiken med just tystlåtna 
deltagare.  

När gruppmedlemmarna börjar närma sig en gemensam åsikt finns det enligt 
Bryman (2011) en risk att de slutar tänka kritiskt, det vill säga att de får svårt att se 
förbi just denna åsikt. Det är inte klargjort vilka negativa konsekvenser denna enighet 
får men det bör ändå tas hänsyn till vilket även vi gjort då vi tittat mycket på just 
gruppdynamiken. Bryman (2011) fortsätter med att påpeka att de svar man får i en 
fokusgruppsintervju inte behöver vara individens egentliga åsikt utan att hen istället 
ger uttryck för vad samhället förväntar sig. Men i likhet med Bryman (2011), som 
menar att det inte behöver vara negativt, ser vi det inte som ett problem att barnen 
uttrycker annat än sina egentliga åsikter. I vår undersökning är det just dessa 
skillnader mellan privata åsikter och åsikter samhället förväntar sig av oss som är av 
intresse. 

Vår intention med studien var att se på hur genus skapas genom barnböcker utifrån 
ett barns perspektiv men så fort vi tolkar resultatet så har vi förlorat barnens 
perspektiv och istället intagit ett barnperspektiv.   
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3.5 Forskningsetik 

Eftersom vi har informerat barnens föräldrar  i form av ett missivbrev har vi uppfyllt 
de forskningsetiska reglerna som vetenskapsrådet (2011) tagit fram. I brevet 
berättade vi om syftet med undersökningen och även att det är frivilligt att delta samt 
att de har rätt att avbryta när som helst under undersökningens gång. Bara de barn 
vars föräldrar skrev under sitt samtycke har deltagit i undersökningen och dessa barn 
är anonyma. Data vi samlat in kommer inte användas i något annat syfte än till just 
denna undersökning och ljudupptagningar kommer att raderas när studien är 
slutförd.    
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4 Resultatpresentation och tematisering 

Efter att ha genomfört fokusgruppsintervjuer med barn på tre olika förskolor har ett 
resultat sammanställts där fyra olika teman har varit återkommande. Dessa teman är 
det irrelevanta pronomenet, bildernas betydelse, regler samt gruppens betydelse. 
Nedan följer sammanställningen av resultatet.  

4.1 Resultat 

Böckerna Havsmonster i knipa, Kenta och barbisarna, Kivi och monsterhund och 
Tomtebobarnen har lästs på tre olika förskolor med grupper om fyra barn som har 
bestått av två pojkar och två flickor. En dialog har förts under böckernas gång samt 
en mer fokuserad diskussion efteråt där barnen svarat på frågor kring böckerna.   

4.1.1 Det irrelevanta pronomenet  

Det första återkommande temat i resultatet var hur lite fokus barnen lade vid vilket 
personligt pronomen som kom till uttryck i texten. I tre av de fyra böckerna valde 
barnen att bortse från det pronomen som faktiskt stod i boken och för att istället 
identifiera personen eller djuret med sitt eget kön. Första gången det blev synligt var i 
Havsmonster i knipa där det finns en robothund vid namn Thiago som tydligt 
benämns med hon i boken. Trots ett tydligt uttryckt pronomen tyckte flickorna att 
Thiago var en flicka medan pojkarna ansåg att Thiago var en pojke, vilket framkom i 
diskussionen efter boken var läst:  

Moderator - Var hunden en tjej eller kille? 

Flicka 1 – Hm, jag måste titta. (Tittar i boken) Det är en robot. 

Moderator – Ja, men tror ni det är en tjejrobot eller en killrobot? 

Flicka 1 – Tjej. 

Pojke 1 – Jag tror kille. 

Flicka 2 – Tjej tror jag. 

Pojke 2 – Fast jag tror pojke. 

Flicka 1 – Alla tjejer tyckte att det var en tjej men inte killarna.  

Vi hade likartade samtal på alla tre förskolor med samma resultat.  

Även i samtalet kring boken Kivi och monsterhund uppstod en diskussion om Kivivs 
kön. Inget av barnen reagerade på användandet av hen, mappor och pammor. Likt 
Thiago identifierade de Kivi med sitt eget kön och baserade detta främst på utseende 
när de blev tillfrågade vad det var med Kivi som gjorde hen till en flicka/pojke. De 
verkade även relatera Kivis kön till vad de såg där och då. Ett exempel var när en 
flicka ansåg att Kivi var en flicka för att hen hade glasögon: 

Moderator – Vad tror ni Kivi är då? 

Flicka 1 – Tjej 
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Moderator – Hur tänker du då? 

Flicka 1 – För att tjejer brukar ha glasögon (Tittar på observatören som är en tjej med 
glasögon.) 

Moderator – Kan inte pojkar ha glasögon? 

Alla barn – Jo. 

Flicka 1 – Eller jag tror nog det är en kille för man ser ju inte håret hänga ner.  

Inte heller i Tomtebobarnen var könen självklara för barnen som diskuterade boken, 
trots att det yngsta barnet i boken kallades både lillebror och Tusse. Vissa av barnen 
lyfte frågan om huruvida Tusse var en pojke eller flicka och med hjälp av bilderna 
kom några av flickorna fram till att det var en tjej. Flickornas slutsats motiverades av 
bilderna då flickorna ansåg att Tusses mjuka drag var mer likt storasyster än de två 
äldre bröderna. Bilderna verkar alltså spela en stor roll i hur barnen tolkar och förstår 
en text.  

4.1.2 Bildernas betydelse 

Att bilderna har en viktig roll för att kunna identifiera kön blev tydligt i de fyra 
böckerna men kanske främst i diskussionen om boken Kivi och monsterhund och när 
vi uppmärksammade barnen på begreppen mappor och pammor. Alla barn var 
överens om att det betydde mamma och pappa och alla kunde peka ut vem i boken de 
trodde var respektive förälder. Denna identifiering gjordes enbart utifrån bilderna 
och personernas synliga karaktärsdrag och inte genom deras beteenden:  

Moderator – Vet ni vad jag tyckte var konstigt? Kommer ni ihåg här i början, där stod 
det mappor och pammor. Vad är det? 

Pojke 1 – Jag tyckte också det var lite konstigt. 

Flicka 1 – Ja men de menar ju mammor och pappor. 

Moderator – Vad betyder det tror ni?  

Flicka 1 – Mappor betyder pappor. 

Moderator – Och pammor betyder alltså mammor? 

(Barnen nickar) 

Moderator – Men vem är det som är pamma på den här bilden? (visar första bilden i 
boken där alla står samlade runt Kivi.) 

(Flickorna pekar på en av karaktärerna.)  

Moderator – Den? Hur tänker ni då? 

Flicka 1 – För att den är röd.  

Moderator – För att den är röd? (karaktärerna har röda kläder) Och då är den en 
pamma? 

Pojke 1 – Nej. 
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Moderator – Hur tänker du? 

Pojke 1 – För att det är en kille. 

Moderator – Hur tänker du då? 

Pojke 1 – För det är ju en pappa. 

Flicka 1 – Men jag tycker det är en mamma.   

Pojke 2 – (Pekar på en annan av karaktärerna) Fast jag tycker det är en pappa för han 
har grönt hår.  

Barnen lade väldigt lite vikt vid språket generellt men det blev extra tydligt i 
ovanstående exempel då de mer eller mindre verkar ha rättat vad som lästes för dem 
utan att reflektera. Bilderna däremot var en central del i barnens förståelse av 
böckerna. De lade heller ingen vikt vid beteenden som kan anses vara maskulina eller 
feminina när de identifierade kön utan endast det utseendemässiga räknades som 
viktigt.  

Att beteenden inte var viktigt i barnens ögon blev tydligt när frågan om huruvida 
barnen kände någon som liknade någon karaktär i boken kom. Alla barn som svarade 
ja svarade, utan undantag, att någon i böckerna var lik någon de kände utseende-
mässigt och aldrig på grund av karaktärernas personlighet. Det vanligaste svaret som 
framkom var att just håret var likt någon i barnens umgängeskrets eller de själva: 

Moderator – Känner du någon som påminner om någon i boken?  

Flicka 1 – Eh, jag tycker att mina syskon och jag har samma hår som barnen under 
mössorna.  

Moderator – Jaha, så du tycker att du och dina syskon är lika barnen? 

Flicka 1 – Mm. 

Att språket inte var centralt för barnen har vi tagit upp men även själva handlingen 
blev ibland underordnad bilderna. Det här hände i olika grad, men blev som tydligast 
då vi läste Kenta och barbisarna för en av barngrupperna: 

Moderator – Vad handlade boken om? 

Flicka 1 – Att de inte aktade sig när han killen skulle åka och killen skulle åka på dem 
för att de inte flyttade sig, tjejerna. Och då struntade killen i dem och då åkte han och 
så ramlade han och då blev tjejerna arga och puttade honom.  

Moderator – Det tyckte du hände i boken? 

(Flickan nickar) 

Det flickan beskriver här är bokens framsida och inget av detta hände faktiskt i 
boken, delen när flickorna var med i boken utspelade sig dessutom inomhus. Det här 
var den högsta nivån där bilderna övertrumfade handling men det förekom flera 
liknande exempel fast på lägre nivåer.  

Bildernas betydelse kom även till uttryck på andra sätt i undersökningen. Barnen ville 
gärna använda sig av bilderna för att förklara hur de menade eller ta stöd i när de 
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skulle återberätta något. De ville också gärna svara med hjälp av bilderna vilket blev 
tydligt i alla samtal. När barnen exempelvis fick frågan ”vem gillade du bäst i boken?” 
valde de flesta att bläddra fram till en bild med den karaktären innan de svarade med 
ord.  

4.1.3 Regler 

Genomgående för alla samtal kring alla böcker vi läste var att regler var något barnen 
lade vikt vid. När barnen fick frågan vad de inte gillade i boken svarade barnen oftast 
att de inte gillade när någon i boken bröt mot de regler som finns och barnens svar 
var oberoende av deras kön. Dock blir detta något motsägelsefullt då barnen i nästa 
mening kan uttrycka att just den delen är bäst eller konstig. Under ett samtal kring 
boken Kenta och barbisarna uttryckte en pojke att han gillade att Kenta fick vara 
med och vara prinsessa samtidigt som han tyckte att det var konstigt.  

Moderator – Vad hände i boken? Vad handlade den om? 

Pojke 1 – På slutet då ville killen vara en prinsessa och tjejerna ville inte att han skulle 
vara prinsessa och då, då var det inte snällt. För att då kom killarna och tittade på 
killen. Och alla får faktiskt vara med. 

Moderator – Du menar att Kenta ville vara prinsessa men han fick inte det för 
tjejerna? 

(Pojken nickar) 

[…] Moderator – Vad gillade ni bäst i boken? 

Pojke 1 – Att han Kenta fick vara med och vara prinsessa.  

[…] Moderator – Är det konstigt att Kenta har kjol? 

Barnen – Ja.  

Moderator – Är det konstigt att Gittan har kjol? 

Flicka 1 – Ja. 

Moderator – Tyckte du det var konstigt att de klädde ut sig? 

Flicka 1 – Ja. 

Pojke 1 – Jag tyckte det var konstigt när han var prinsessa för killar kan inte vara 
prinsessa, de kan vara mer prins.  

Moderator – Hur menade du att killar kan vara prinsessor? (riktar frågan till flicka 
två som inte håller med pojke 1) 

Flicka 2 – För att killar kan ha örhängen precis som pojke 1.  

Moderator – Hur menar du? 

Flicka 2 – Men vissa människor kan vara en tjej fast de har örhängen.  

Pojke 1 börjar här med att betona vikten av de regler som finns på förskolan, det vill 
säga i detta fall att alla får vara med, men under samtalets gång framkom det att han 
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inte tyckte att killar kunde vara prinsessor. Här uppkom även en diskussion om olika 
attribut som ses som kvinnliga och huruvida de kan bäras av män.  

Det märktes tydligt i vår undersökning att alla barn var bekymrade över regler som 
bröts, dock gick det att se en skillnad mellan flickorna och pojkarnas oro. Flickor var 
betydligt mer omsorgsinriktade, det vill säga att de var bekymrade över de som tagit 
skada av händelsen där regeln bröts medan pojkarna lade störst fokus vid det faktum 
att regeln bröts.  

Moderator – Var det något du inte gillade i boken? 

Pojke 1 – Jag gillade inte den här. (pekar på en bild) 

Moderator – Vad är det med den bilden du inte gillar? 

Pojke 1 – Att de har kastat skräp i vattnet, det får man inte.  

Flicka 1 – Jag gillar inte att valen gråter och är ledsen för att den har massa skräp i 
magen.  

Kring läsningen av Havsmonster i knipa uttryckte barnen oro över skräpet men på 
två olika sätt. Flickan tyckte synd om valen som ätit skräpet medan pojken lade vikt 
vid att skräp hade kastats i vattnet och att man inte får kasta skräp i vattnet.  
Liknande exempel återkom under undersökningen, exempelvis i ett samtal kring 
Kenta och barbisarna: 

Moderator – Var det något du inte gillade i boken? 

Flicka 1 – Jag gillar inte den bilden där de puttades.  

Moderator – (Letar fram bilden) Menar du den här? 

Flicka 1 – Ja. 

Moderator – Vad var det du inte gillade med den bilden? 

Flicka – Jag tyckte inte om att småbarnen grät och var ledsna. 

Moderator – Var det något du inte gillade i boken? 

Pojke 1 – Jag gillade inte heller när de puttades. 

Moderator – Vad var det du inte gillade med det? 

Pojke 1 – Man får inte slåss och puttas. 

Pojkens fokus och flickans fokus ligger på två skilda moment i samma händelse. 
Flickan var bekymrad över att de små barnen har gjort illa sig och är ledsna medan 
pojken lyfte vikten av reglerna och att man inte får bryta mot dessa. 

4.1.4 Gruppens betydelse  

Återkommande i undersökningen var att barnen ändrade sina svar beroende på hur 
de andra barnen i gruppen svarade. I alla diskussioner ändrade barnen sina svar,  
vanligast var att barnen rättade sina svar utefter hur barnen med samma kön 
svarade.  
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Moderator – Vem var mest intressant i boken? 

Pojke 1 – Kivi! 

Pojke 2 – Jag tycker monsterhunden. 

Pojke 1 – Jag tycker monsterhunden.  

Pojke 1 var snabb att svara på den här frågan men ändrade sitt svar direkt efter att 
Pojke 2 sagt vad han tyckte. Under just denna intervju blev det även tydligt hur pojke 
1 sökte ”rätt” svar genom att studera hur de andra barnen svarade och då främst 
pojke 2. Detta skedde under flera av de andra intervjuerna där olika barn färgades av 
gruppens svar. I första hand färgades de av barnen med samma köns svar och i anda 
hand barngruppen som helhet. Ett annat exempel på att barn anpassade sina svar 
efter det barn med samma kön kommer från Havsmonter i knipa: 

Moderator – Var det någon bild ni gillade? 

Pojke 1 – Jag gillar den. 

Moderator – Okej, var det någon bild du gillade? (riktar frågan till pojke 2) 

Pojke 2 – Jag gillar också den. 

Flicka 1 - Den. (Pekar på samma bild på pojkarna valt). 

Flicka 2 – Jag gillar den med solnedgången. 

Flicka 1 – Jag gillar den med solnedgången.  

Genom hela samtalet om boken sker liknande samtal där en flicka eller pojke först 
uttrycker en tydlig åsikt men sedan ändrar sig främst beroende på vad den andre med 
samma kön tycker men ibland även utefter vad gruppen tycker. Flicka 1 följde Flicka 
2 genom i stort sett alla frågor. Även pojke 2 svarade som Pojke 1 genom större delen 
av samtalet. Något som också synliggjordes var att i samtalet ville flicka 1 svara efter 
flicka 2 och fick hon frågan innan blev svaret ”jag vet inte”. Barn som gärna följde 
andra barn i sina svar svarade ”jag vet inte” när de fick frågan först var 
återkommande under alla våra fokusgruppsintervjuer. Ett sådant samtal kunde gå till 
såhär:  

Moderator – Var det något du gillade i boken? 

Pojke 1 – Samma som pojke 2. 

Moderator – Men pojke 2 har inte sagt något än. Vad gillade du i boken? 

Pojke 1 – Eh, samma som flicka 1. 

Moderator – Ingen har sagt vad de gillar än. Jag frågade dig först. 

Pojke 1 – Jag vet inte. 

Här går det att ifrågasätta huruvida pojke 1 lyssnat på boken men då han kunnat 
svara på tidigare frågor anser vi att han har förstått bokens handling. Efter detta 
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samtal ägt rum frågade moderatorn övriga barn samma fråga för att sedan 
återkomma till pojke 1 varpå han gav samma svar som pojke 2.  

Vikten av adjektiv 

Hur pojkar valde att beskriva saker skiljde sig från hur flickor valde att göra det och 
det var i ytterst få fall någon beskrev över könsgränsen. Flickorna valde adjektiv som 
fin, söt, gullig, blank och ren när de beskrev både bilder och karaktärer medan 
pojkarna valde adjektiv såsom roligt, cool, häftig och läskig. Barnen använde även 
olika tonfall när de svarade, flickor pratade med en mjukare röst medan pojkarna 
både använde en högre och tuffare röst. Det framgick i studien att barnen var 
motvilliga att använda samma adjektiv som det motsatta könet.  

Moderator – Var det någon bild ni gillade? 

Barnen – Alla. 

Moderator – Vad gillade ni med bilderna? 

Flicka 1 – De är fina. 

Moderator – Vad gillar du med bilderna? (riktar frågan till en av pojkarna)  

Pojke 1 – Eh. (Lång paus) 

Moderator – Tycker du också bilderna är fina eller tycker du de är roliga…? 

Pojke 1 – (Innan moderatorn hunnit avsluta sin mening) Roliga.  

Detta var ett av många exempel där liknande samtal ägde rum och adjektiven var 
viktiga i barnens beskrivningar, kanske främst bland pojkarna som var noga med att 
inte använda samma adjektiv som flickorna. Flickorna var mer benägna att använda 
ord som främst pojkarna använde i diskussionerna men det var inget vanligt 
förekommande men skedde bland annat i ett samtal kring Havsmonster i knipa: 

Moderator – Vem gillade du bäst i boken? 

Flicka 1 – Valen. 

Moderator – Hur tänker du då? 

Flicka 1 – Att den var fin och ren. 

Moderator – Vem gillade du bäst i boken? 

Pojke 1 – Luftskeppet som åker ut och ubåten. Och bilen. 

Moderator – Hur tänker du då? 

Pojke 1 – För jag tyckte de var coola. 

Moderator – Vad tyckte du? (riktar frågan till flicka 2) 

Flicka 2 – Jag tyckte luftskeppet och ubåten och bilen, de var coola.  

Pojke 1 – Du valde samma som mig.  
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Här väljer alltså flicka 2 att använda ord som typiskt har förknippats med pojkarna i 
undersökningen. Hon frångår traditionen att svara på samma sätt som den andra 
flickan i undersökningen.  

4.2 Resultatsammanfattning 

I vårt resultat fann vi fyra olika teman som blev centrala för vår analys, det 
irrelevanta pronomen, bildernas betydelse, regler och gruppens betydelse. Vi 
upptäckte att väldigt lite fokus lades på själva boken och dess skriftliga innehåll utan 
istället var det i många fall bilderna som blev en källa till diskussion och information. 
Barnen använde bilderna för att orientera sig i historien samt som stöd för sina svar. 
Bildernas betydelse blev tydlig då barnen exempelvis bortsåg från de personliga 
pronomen som fanns i texten och istället tittade på bilderna för att avgöra kön på 
vissa av karaktärerna i böckerna.  
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5 Fördjupad resultatanalys 

5.1 Text- och bildanalys 

Nikolajeva (2000) och Tenngart (2012) belyser vikten av bilderna i barnböcker och 
dess betydelse för bokens handling. Tenngart (2012) skriver att då barnen själva ännu 
inte behärskar det skrivna språket blir det bilderna de lägger fokus på vid högläsning. 
Även i vår undersökning lade barnen fokus vid just bilderna. Bilderna blev viktiga för 
barnen i vår undersökning då de gärna använde sig av dem för att orientera sig i 
historien. När barnen fick frågan vem eller vad de gillade ville de helst visa vem eller 
vad de gillade i boken med hjälp av bilderna och inte endast berätta.  

Efter läsningen av boken Havsmonster i knipa ställdes frågan om robothunden 
Thiagos kön, trots att Thiago tydligt benämnts med hon i bokens berättelse. För att 
kunna ge ett svar ber barnen om att få titta i boken men kan inte se några tydliga 
attribut de relaterar till kvinnligt och manligt. Svaret blir då att flickorna ser Thiago 
som en hona och pojkarna som en hane. De identifierade alltså Thiago med det egna 
könet. Bilderna blir på så sätt överordnat det skrivna och talade språket eftersom 
användningen av det personliga pronomenet ignoreras av barnen och istället läggs 
fokus på bilderna.  

Bildernas suveränitet över det talade språket stärks ytterligare med exemplet från 
Tomtebobarnen, där lillebror Tusses kön blev ifrågasatt. Återigen spelade bilderna 
den avgörande rollen då Tusse blev en flicka på grund av sina ansiktsdrag.  

Det Davies (2003) upptäckte i sin studie om feministiskt litteratur, nämligen att 
barnen bortsåg från avvikelser från genus i böcker och anpassade karaktärerna för att 
passa sina egna ramar samt en rådande genusordning, upptäckte även vi i vår studie. 
Vi såg något likartat, främst när vi läste Kivi och monsterhund för barnen i vår 
undersökning. Inget av barnen reagerade nämligen  på texten där ord som mappor, 
pammor och hen/henom kom till uttryck. Det var inte förrän moderatorn 
uppmärksammade barnen på dessa ord som de till synes började reflektera över att 
orden var annorlunda. I likhet med resultaten i Davies (2003) studie hade barnen 
redan normaliserat dessa ord och när de fick frågan vad orden betydde svarade de 
snabbt att de betydde mamma och pappa.  

Trots att Kivi och monsterhund är skriven och illustrerad utifrån ett normkritiskt 
perspektiv, i vilket kön inte ska vara självklart, kunde barnen snabbt peka ut vem som 
var mamma och vem som var pappa. Alla valde inte samma karaktärer för att 
porträttera mamma och pappa, men de motiverade alla sina val med hjälp av 
bilderna som på ett eller annat sätt bar kvinnliga och manliga könsattribut enligt 
barnen. I Kivi och monsterhund får vi inte veta vem som är mappa eller pamma och 
det är sådana luckor Nikolajeva (2000) skriver om. Hon påvisar att vi själva fyller 
dessa luckor utifrån tidigare erfarenheter vilket även barnen i vår undersökning 
gjorde då de fyller i de attribut de ansåg en mamma eller pappa borde ha. Vi anser 
här att det är svårt att göra böcker genusneutrala då det finns en tydlig genusordning, 
som också stärks enligt Kåreland (2005). Hon menar att genusordningen smyger sig 
in i de mest genusneutrala böckerna.  

I Kårelands (2005) studie gjorde hon skillnad på feminina och maskulina bilder där 
hon menade att de feminina bilderna var mjuka med pastellfärger medan de 
maskulina bilderna var hårdare och hade starkare färger. Vi kunde inte se att 
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färgskalorna i vår undersökning spelade någon roll när barnen samtalade kring 
innehållet, exempelvis uttryckte inte fler flickor att bilderna var fina i 
Tometebobarnen som har väldigt mjuka former och försiktiga färger, gentemot Kivi 
och monsterhund som har starkare färger och hårdare drag. Däremot lade flickorna 
och pojkarna fokus vid olika saker i bilderna. Rent generellt lyfte flickorna de bilder 
de tyckte var fina och söta medan pojkarna lyfte de bilder de tyckte var läskiga och 
coola.  

Genomgående i vår undersökning har bilderna varit en större källa för diskussion 
bland barnen än vad själva texten har varit. De har använts dels för att avgöra kön 
genom attribut och dels för att ge uttryck för olika element barnen gillade. Vi kommer 
därför till slutsatsen att i denna studie var bilderna viktigare än språket för att avgöra 
kön. 

5.2 Normer 

I vår undersökning fann vi att det fanns en genusordning som påverkade barnen i 
deras svar. Enligt Kåreland (2005) finns det stereotypa könsroller i barnböcker där 
mannen formas till ett självständigt subjekt med hävdad suveränitet och autonomi 
och kvinnan till ett anpassligt objekt som domineras av vänlighet och mjukhet. I den 
här undersökningen kunde vi se en antydan till att flickorna tillförskaffat sig dessa 
könsroller utifrån de svar de gav. Vi kunde se att flickorna färgades av den vänlighet 
och mjukhet Kåreland (2005) nämner vid flera olika tillfällen men det blev tydligast 
när barnen pratade kring regler och vad de ogillade och vad de gillade. När vi frågade 
barngruppen vad de ogillade i en bok svarade ofta flickorna att de inte gillade när 
någon av karaktärerna for illa medan pojkarna istället ogillade när någon bröt mot 
reglerna. Flickorna präglades tydligt av den vänlighet Kåreland (2005) beskriver men 
vi kunde inte se den suveränitet hon beskriver hos manliga karaktärer, varken i 
böckerna eller i barngruppen. Dock saknade pojkarna i vår undersökning den 
vänlighet och omhändertagande rollen som flickorna har vilket innebär att de också 
har en tydlig könsroll.  

Ordklassen adjektiv verkade vara laddad när det kom till barns könsidentitet och i 
likhet med när barnen pratade om regler kunde vi även i ordval se normer kring 
könsroller. Flickor valde att säga att saker var fina eller söta medan pojkar valde att 
kalla, ofta samma saker, coola eller roliga. Det verkar vara djupt betingat i barnens 
undermedvetna att prata på ett visst sätt samt ha ett visst tonläge. Barnen i 
undersökningen använde tonläge för att förstärka sina ordval. Dock var flickor något 
mer benägna att använda adjektiv som även pojkar använde vilket vi tolkar som att 
det fortfarande finns en större tolerans för flickor att överskrida könsstereotyper 
medan det är svårare för pojkar. Att den manliga genusnormen fortfarande är mer 
önskvärd får även stöd av Edström (2014) då hon upptäckte att genusarbetet främst 
innebar att ändra på flickors stereotypa genusmönster.  

Böckerna som ingår i studien var speciellt utvalda för att de dels avser utmana 
normer och dels för att de reproducerar könsstereotyper men det intressanta var att 
det inte verkade spela någon roll för barngruppen. När frågan ”finns det någon i 
boken som påminner om någon ni känner?” ställdes var det inget av barnen som 
liknande någon av karaktärerna baserat på egenskaper. Istället var det utseendet som 
spelade en avgörande roll. Barnen verkar inte reflektera kring att Mino i 
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Havsmonster i knipa eller Kenta i Kenta och barbisarna beter sig typiskt manligt 
respektive kvinnligt oberoende av deras kön.  

Undantaget var under ett av samtalen om boken Kenta och barbisarna där en pojke 
uppmärksammade det faktum att Kenta var en pojke och därför kunde inte han vara 
prinsessa. Istället, menade pojken, fick han vara prins då det är det pojkar blir. 
Ingenstans under samtalet säger pojken att Kenta inte får ha kjol utan det som lyfts 
är just att killar inte kan vara prinsessor, något han trots allt har rätt i. Om denne 
prins sedan väjer att ha kjol eller inte verkade inte vara ett problem för barnet. 
Nikolajeva (2004) lyfter problematiken med att orientera barn socialt med hjälp av 
barnböcker då vuxna redan har normer och värderingar som medvetet eller 
omedvetet kommer speglas i barnböckerna trots att den vuxne intar ett 
barnperspektiv. Även Davies (2003) problematiserar vuxnas önskan att ändra på 
könsroller samtidigt som de fortfarande ser två kön. I Kenta och barbisarna blir 
detta tydligt då det är självklart att Kenta ska få vara en prinsessa men i dagens 
samhälle finns det inga manliga prinsessor, alltså får pojkar då vara prinsar precis 
som pojken i vår undersökning påpekar.  

I vår undersökning upptäckte alltså vi att det finns normer som i olika grad påverkar 
barnen och deras svar men störst påverkan verkade ändå gruppen ha. 

5.3 Sammanfattning av analys 

Gruppen blev en viktig faktor då det intressanta att studera inte var själva boken utan 
barnens interaktioner med varandra och hur deras svar påverkades av varandra. Vi 
kunde se tydliga ingrupper under våra samtal där barnen strävade efter att passa in 
och svara ”rätt” även om det gick emot deras egna åsikter.  

Det blev även tydligt att barnen redan implementerat en rad normer och 
könstereotypa mönster på sig själva och vi ifrågasätter därför om det viktigaste för att 
utmana dessa normer är att läsa genusmedvetna böcker eller om det istället är själva 
samtalet kring boken som borde stå i fokus. Tar vi även i åtanke barnens förmåga att 
själva fylla i kön och genusordning i böcker utformade för att utmana dessa blir det 
av intresse att se huruvida det går att skriva genusneutrala böcker för barn.  

I nästa kapitel börjar vi med en metoddiskussion som kritiskt ser på vårt val av 
datainsamlingsmetod och urval, både vad gäller fokusgruppintervjuerna och 
bokvalen. Därefter följer en resultatdiskussion som, med stöd i tidigare forskning och 
vårt teoretiska perspektiv, lyfter och problematiserar resultatet och analysen. I 
kapitlet lyfts även denna undersöknings relevans för förskolan och avslutas med en 
slutsats och förslag på fortsatt forskning.  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I vår undersökning kan vi se att det hade varit värdefullt att använda oss av 
observationer av barnens lek och inte enbart genomföra fokusgruppsintervjuer. 
Observationerna hade gett oss möjlighet att se huruvida barnen levde efter de svar de 
gav oss och om våra samtal på något sätt påverkat deras uppfattning om 
könsstereotyper. Eftersom vi menar att genus skapas i situationen och i de samtal 
som sker hade det varit av intresse att observera barnen för att se om de gav uttryck i 
leken för den genusordning de skapade i samtalen med oss. 

Svaren barnen gav oss under fokusgruppsintervjuerna anser vi är tillförlitliga till den 
grad det går att lita på barn då de sällan är konsekventa i sina tankar och svar 
(Davies, 2005). Dock ser vi inte detta som ett problem i studien då vi tittade på hur 
barnen samtalade om genus i situationen men det påverkar undersökningens 
replikbarhet och reliabilitet. Eftersom barnen inte är konsekventa i sina svar finns det 
inga garantier för att en annan forskare skulle få exakt samma svar på samma frågor 
men hen bör ändå kunna dra liknande slutsatser då barnen i vår undersökning gav 
uttryck för en genusordning som faktiskt råder i dagens samhälle. Vi kände även 
barnen som deltog i studien vilket kan ha bidragit till de resultat vi fick. 

Eftersom intervjuerna möjliggjorde samtalet där barnens reflektioner synliggjordes, 
anser vi att fokusgruppsintervjuer var rätt metod för vårt syfte. Vi gjorde även  
ljudupptagningar och hade därför möjlighet att gå tillbaka och reflektera kring 
samtalen vilket gjorde studien trovärdig och tillförlitlig (Bryman, 2011). 

Vårt främsta mål med vårt urval till fokusgruppsintervjuerna var att se hur 
barngruppen interagerade med varandra, därför anser vi att vi konstruerat 
undersökningen på rätt sätt. Även storlekarna på grupperna var lagom för studien då 
de gav alla barn utrymme att prata samtidigt som det fanns möjlighet till 
gruppdiskussioner. För att öka tillförlitligheten ytterligare hade det gynnat studien 
att fler fokusgruppsintervjuer hade genomförts samt att fokusgruppsintervjuer även 
genomförts på flera olika typer av förskolor. På så vis hade resultatet haft en större 
bredd vilket kunnat leda till att vissa generaliseringar kunnat göras.  

Det framkom under undersökningen att bokvalet var mindre viktigt för studiens syfte 
och därför är vi av åsikten att vårt bokurval inte hade spelat någon egentlig roll. Vi 
fick liknande svar på frågorna både efter boksamtalet om den mest genuskritiska 
boken som efter boksamtalet om boken som helt saknade ett genuskritiskt perspektiv 
vilket leder oss till att tro att valet av böcker inte är avgörande för studiens resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nikolajeva (2000) lyfter bilderna i barnboken som centrala för barnens förståelse av 
berättelsen då de hjälper läsaren att orientera sig i historien samt för att fylla i 
eventuella luckor som texten kan lämna i en bok. Bildernas betydelse blev en central 
del även i vår undersökning eftersom det tidigt visade sig att barnen lade mer fokus 
på vad bilderna visade gentemot vad texten sa. Betyder detta att texten är oviktig? 
Som det framkommit i vår undersökning skapade barn helt egna berättelser utifrån 
en bild. I exemplet med barnet som tyckte Kenta och barbisarna handlade om en 
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pojke som ville åka rutschkana blev det tydligt att bilderna var viktigare än texten för 
barnen. Flickan i exemplet hade lyssnat på boken men valde ändå bilden framför 
texten för att förstå handlingen. Frågan är då om det inte är vid bilderna som fokus 
bör läggas när barnböcker skapas.  

Även i Kivi och monsterhund, med en genusmedveten text, blev bilderna det centrala 
för barnens förståelse av boken och i samtalet om boken. Barnen sorterade bort ord 
som hen, mappor och pammor och i likhet med barnen i Davies (2003) studie ersatte 
barnen i vår studie orden med normer och genusordning som finns i deras vardag. 
Bilderna blev avgörande för att barnen skulle kunna implementera dessa normer på 
karaktärerna i boken. Färger och former blev avgörande i såväl Kivi och monsterhund 
som i Tomtebobarnen när barnen diskuterade genus. Kåreland (2005) 
problematiserar färger och former i sin studie och menar att det finns en 
genusordning även i bilderna. I vår studie såg vi liknande resultat då lillebrors mjuka 
ansiktsdrag direkt sågs som ett kvinnligt attribut och färgen grön i Kivi och 
monsterhund var en indikation att karaktären var manlig. Vi ställer oss då frågan om 
barnböcker bör vara svartvita med karaktärer där alla mer eller mindre ser likadana 
ut för att inte riskera att befästa normer och könsstereotyper. Dolk (2013) lyfter 
problematiken med att ta bort alla normer i barnböcker och har som åsikt att vi 
måste visa barnen de normer och genusordningar som finns i samhället. Om vi inte 
synliggör de olikheter och normer som finns, hur ska vi då kunna diskutera och 
hantera dem?  

6.2.1 Personlig och social identitet 

Under undersökningens gång har ett tema blivit tydligare än de andra, nämligen 
gruppens betydelse. Utifrån vårt valda teoretiska perspektiv, SCT, betraktar vi 
gruppens betydelse som avgörande i människors identitetsskapande. De ingrupper vi 
kunde finna i vår undersökning var barngruppen som stort samt flickor och pojkar 
för sig.  

Barngruppen som ingrupp innebar att barnen såg till varandra när de svarade. De 
sökte stöd hos sin ingrupp för att svara ”rätt” och detta menar SCT beror på att det 
finns en strävan efter att svara som gruppen gör för att passa in. I vår undersökning 
kunde vi se två undergrupper till barngruppen, en flickgrupp och en pojkgrupp. 
Flickorna strävade efter att svara som de andra flickorna och pojkarna strävade efter 
att svara som de andra pojkarna. När det inte fanns tydliga flick- och pojksvar valde 
barnen att svara som barngruppen gjorde.  

I och med att barnen på ett eller annat sätt försöker passa in i sin ingrupp förlorar 
undersökningen mycket av barnens personliga identitet. Istället visar 
undersökningen på barnens sociala identitet. Reicher m.fl. (2012) anser att för att 
anpassa sig in i ingruppen var individen först tvungen att avpersonifiera sig och 
implementera stereotyper på sig själv. Reicher m.fl. (2012) påstår även att vi till och 
med kan gå emot våra egna åsikter och värdering vilket blev tydligt i undersökningen 
då barnen ändrade sina svar för att passa sin ingrupp. I exemplet med Kivi och 
monsterhund där barnen får frågan vilken karaktär de gillar bäst svarar en pojke först 
Kivi, men ändrar sedan sitt svar när den andra pojken svarar monsterhunden. När 
barnen ändrar sina svar efter att de hört de andra barnen svara tolkar vi det som att 
de svar barnen ger först är det mest ärliga och som uttrycker deras personliga 
identitet. När de sedan rättar sig efter vad de andra barnen i gruppen säger tolkar vi 
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det som att de ändrar sig för att passa sin ingrupp och på så sätt uttrycka en social 
identitet.  

Här hade det gått att ifrågasätta om inte vår studie förlorar validitet då det går att 
argumentera för att vi inte fått ärliga svar. Vi har dock utgått från tanken om 
performativitet i vår undersökning, nämligen att barn skapar genus i stunden, och 
self-categorisation theory vilket gör att detta resultat istället stärker vår 
undersökning. Barnen som frångår sin egen personliga identitet för att passa in i den 
sociala identiteten upprätthåller redan existerande normer. 

Här tycker vi även att vi kan se performativitet då barnen skapar normer i samtalet 
med varandra. Ingrupperna får en betydelse för hur barnen uppfattar genus i 
barnboken då de skapar sin uppfattning genom samtal och gruppdynamik. Även 
Corsaro (1985) ansåg att barn inte enbart reproducerar det vuxna lär dem eller läser 
för dem utan de gör egna tolkningar tillsammans med andra barn och skapar på sätt 
en egen kamratkultur med egna rådande normer.  

Vi upplevade att barnen i vår undersökning inte uppfattade ingrupperna flickor och 
pojkar som fanns i böckerna utifrån genus eftersom de inte reflekterade kring kön. 
Därför tillskrev de inte heller några negativa egenskaper till karaktärerna. De lade 
ingen större vikt vid att pojkarna i böckerna handlade på ett visst sätt för att de var 
pojkar och detsamma gällde flickorna i böckerna. Istället verkade barnen fokusera på 
den större ingruppen, barnen, och hur den gruppen agerade och tilläts agera. Barnen 
lade däremot inget fokus vid utgruppen, vuxna, och hur de agerade i böckerna. Att 
barnen inte fokuserade på könsgrupperna i böckerna blev intressant då barnen hade 
en så tydlig ingruppsstruktur efter kön i verkligheten, exempelvis när pojke 1 svarade 
”samma som pojke 2” till och med när inte pojke 2 hade svarat. Istället för att riskera 
att svara fel så valde han att hålla sig till svaret i sin ingrupp. Det kan självklart också 
finnas olika ingrupper av pojkar samt olika ingrupper av flickor men av de barn som 
deltog i studien tolkar vi det som att ingrupperna är relativt lika mellan förskolorna 
med liknande normer. Därför var det förvånande att i princip ingen reagerade på att 
Kenta mer eller mindre bröt mot den könsstereotypa ingruppen för pojkar 
(ingruppen i just denna undersökning). Utifrån detta har vi kommit till slutsatsen att 
boken i sig inte är viktigt för att diskutera genus utan det är samtalet och samspelet i 
barngruppen kring boken som kan utmana genusnormen och könsstereotyper då det 
är där genus skapas.  

Reicher m.fl. (2012) skriver att vi behöver ingrupper för att fungera i världen men 
frågan blir om vi behöver en kvinnlig och en manlig ingrupp. I vår undersökning blev 
ingrupperna tydliga i samtalen mellan barnen, främst en kvinnlig ingrupp och en 
manlig, där negativa aspekter tillskrevs utgruppen. Reicher m.fl. (2012) påvisar dock 
att detta inte är något som måste förekomma för att ingruppen ska fungera. Vi anser 
därför att det viktiga inte är att ta bort kvinnliga och manliga ingrupper utan att 
istället inte tillskriva utgruppen negativa egenskaper. Istället blir det viktigt att se 
varandra som en tillgång. De negativa aspekterna blev synliga i vår undersökning och 
då främst från ingruppen pojkar gentemot utgruppen flickor. Det var mer accepterat 
för en flicka att överskrida gränsen till pojkarna än tvärtom, något även Edström 
(2014) och Kåreland (2005) såg i sina studier där det manliga var överordnat det 
kvinnliga.  

Vårt teoretiska perspektiv har färgat vår undersökning i hög grad då vi använt oss av 
det för att förstå vårt resultat. Hade ett annat teoretiskt perspektiv använts, 
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exempelvis det sociokulturella perspektivet, hade studien ändrat fokus och mer tittat 
på det lärande som sker i gruppen istället för hur barnens svar påverkas av varandra. 

Anmärkningsvärt i studien var att inget barn reagerade på de karaktärer som bröt 
genusnormer om vi bortser från pojken som ansåg att pojkar inte kunde vara 
prinsessor. Dock reagerade inte denna pojke på att Kenta hade kjol utan problemet 
låg i det faktum att pojkar inte kan blir prinsessor. Att barnen inte reagerade på 
normavvikelser tror vi likt Davies (2003) beror på att barnen bortser från dessa och 
gör om historier för att passa de normer som finns vad gäller genus. I likhet med 
Wharton (2005) anser vi därför att förskollärarens roll blir betydelsefull i samtalet 
med barnen för att synliggöra genusordningen utmanas.  

6.3 Pedagogisk relevans 

Undersökningen kan bli viktig för förskolan eftersom den visar på hur stor roll själva 
samtalet efter högläsning av böcker har och vilken liten roll själva boken egentligen 
spelar för att skapa genusmedvetna individer. Att som pedagog vara medveten om 
detta ger möjligheter att hjälpa barnen utmana den genusordning de redan 
tillförskaffat sig. Frågorna i denna studie var relativt öppna och riktade inte barnens 
svar då vi ville ha ett barns perspektiv i den mån det går. Ska man dock arbeta med 
ett genuskritiskt arbetssätt är det vår åsikt att frågorna måste rikta barnen mot det 
man som pedagog vill uppmärksamma eftersom barnen själva inte lade fokus på de 
normavvikelser som böckerna presenterade och försökte problematisera.  

6.4 Slutsats 

Vår undersökning har förvånat oss i den mån att bokens text spelade en så pass liten 
roll i hur barn samtalar om genus, istället har bildernas betydelse fått en helt ny 
innebörd, men även vikten av gruppen har blivit synliggjord. Då det gång på gång har 
visat sig att barnen inte la någon större vikt vid texten har vi kommit till slutsatsen att 
bildernas betydelse är i vissa aspekter viktigare än texten när det gäller 
genusutmanande barnböcker. Dock menar vi att lösningen inte är att göra alla 
karaktärer svartvita och lika, utan istället är det pedagogens roll som här blir viktig. 
Att våga ha utmanade samtal med barnen där man lyfter normer och könsstereotyper 
för att på så sätt kunna bryta gamla mönster.  

Vi har även sett de mest genusutmanande böcker misslyckas i sitt syfte att få barnen 
att tänka i nya banor vilket ytterligare stärker vår tro kring att samtalet är det som är 
det viktiga och det är där normer kan motverkas tillsammans med en pedagog. 

Vidare kan diskuteras om det över huvud taget går att skriva genusneutrala böcker 
och vilken funktion dessa i så fall fyller då barnen i undersökningen fyllde i sin redan 
befästa genusordning i de böcker som var skapta för att utmana genusordningen.  

6.5 Fortsatt forskning 

Huruvida det går att skriva genusutmanande böcker är ett område som är intressant 
för fortsatt forskning. Böckerna i denna studie har i de flesta fall haft som syfte att 
utmana och visa barnen på variation vad gäller genusordningen men då barnen inte 
verkar ha uppfattat detta går det att argumentera att böckerna misslyckats i sitt syfte. 
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Hur ska man då skriva böcker som får barnen att själva reflektera kring innehållet 
och hjälpa dem att utmana den genusordning och de normer som finns?  
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Bilaga 1 

Boksamtal 

1. Vad är det på bokens framsida? 

2. Vad tror du boken kommer handla om? 

3. Vad handlade boken om? 

4. Vem handlade boken om? 

5. Var det något du gillade i boken? 

6. Var det något du inte gillade i boken? 

7. Var det något du inte förstod eller som var konstigt i boken? 

8. Var det någon bild du gillade? 

9. Var det någon bild du inte gillade? 

10. Vem i boken var mest intressant? 

11. Vem gillade du bäst i boken? 

12. Finns det någon i boken som påminner om någon ni känner? 

13. Känner du någon som skulle gilla boken? 

14. Känner du någon som borde läsa boken? 
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Bilaga 2 

Information om studie om barns tankar kring genus i barnboken 

Hej. Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna studie.  Vi heter Mathilda 
Isberg och Julia Åberg och går vår sista termin på förskollärarprogrammet på MDH. 
Vi skriver just nu vår C-uppsats som handlar om hur barn ser på genus i barnböcker. 
Syftet med studien är att ta reda på hur barn ser på genus i barnboken och huruvida 
den överensstämmer med vuxenvärldens. Detta är viktigt då barnboken ofta är en 
stor del av barnens vardag på förskolan. Vi kommer att prata med barnen på 
förskolan och undrar om det är okej att era barn deltar i vår studie där de kommer få 
läsa en bok som sedan kommer diskuteras i grupp i form av ett boksamtal. Studien är 
helt anonym och det enda barnen behöver ange är sin ålder och sitt kön. Att ni måste 
ange namn nu är endast för att vi ska kunna plocka bort de som inte vill vara med i 
studien och alltså inget som kommer framgå sedan. Studien kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 
databasen Diva men det kommer inte att gå att spåra barnen som deltagit då varken 
förskola eller stad kommer att nämnas. Ditt barns deltagande i studien är helt 
frivilligt och du kan avbryta när som helst utan konsekvenser för dig och ditt barn. 
Vill du ta del av studien går det bra, kryssa i den rutan och ange din mejladress så 
kommer den skickas när den är färdig.  

Vi är tacksamma om ni lämnar in lapparna snarast möjligt till en pedagog på 
förskolan. Tack på förhand. 
Vi som genomför studien är  

Mathilda Isberg och Julia Åberg   

Handledare Jonas Nordmark  

X
Mathilda Isberg

X
Julia Åberg
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Jag godkänner inte 

Jag vill ta del av den färdigställda studien         Epost: 
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