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Abstract
Who is here?
A study about representation in children’s literature and teacher’s views regarding their
work with children’s literature in preschool and schools
This study, with an intercultural perspective, aimed to find out which groups of people and what type of
norms was most commonly represented in the examined children’s literature of two preschools and one
preschool class. This study also aimed to find out how teachers at these work places work with this
literature. We wanted to find out what teachers believe is important to exist within their books, and what
the work regarding the subject of children’s literature meant to them. Our methods to gather data have
been to conduct qualitative interviews with the teachers and quantitative analysis of their work place’s
children’s books. The result showed that the teachers believed that having conversations about the books
are particularly important, both for the children’s language development, but also to learn more and to
be able to describe their own feelings. The study of the examined children's literature showed, among
other things, that boys are more commonly represented in main roles than girls, and that animals make
up for a big percentage of the main roles as well. The study also showed that people of foreign ethnicity,
people with disabilities, as well as parents in same-sex relationships were for the most part absent in the
examined children’s literature.
Key words:
Preschool, preschool class, teachers, representation, children’s literature, intercultural, qualitative
interviews, quantitative book analysis
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intervjuer, kvantitativ bokanalys
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Inledning

Mina 15 första år levde jag i Grekland. Mamma svensk, pappa grek. Blandning. Alltid
definierad av motsatsen, svensk i Grekland, grek i Sverige. Needless to say, det kryllade inte
direkt av såna i populärkulturen. På VHS:er [….] spelade min morfar in svenska barnprogram.
Det var kul! Men jag kunde inte relatera så mycket till de där rågblonda radhuskidsen i Sune.
På sin höjd exotiskt spännande? Sen kom böckerna om Tsatsiki och morsan. Jag minns
igenkänningen jag kände när jag läste dem någon gång under 90-talet, slukade dem med hull
och hår. (Panagiotis Columbus 2019)

Detta citat kommer från en ledare i lokaltidningen Botkyrka Direkt. Författaren beskriver kontrasten
mellan att kunna eller inte kunna identifiera sig i de kulturella artefakter han konsumerade som barn. Att
huvudpersonen Tsatsiki i likhet med artikelförfattaren har en del av sitt ursprung i Grekland blev
betydelsefullt för honom för att kunna relatera till boken. Denna studie har undersökt representation i
förskolans barnlitteratur från olika perspektiv. I studien har det undersökts om den möjliggör för att
hjälpa barnen i att utveckla en förståelse för alla människors lika värde. Vi har varit nyfikna på vilken
roll barnbokslitteraturen spelar inom de rådande verksamheter vi har valt att besöka, och har velat ta
reda på hur pedagogerna på dessa förskolor väljer att arbeta med denna litteratur.
Salmson och Ivarsson ställer i sin bok Normkreativitet i förskolan: om normkritik och vägar till
likabehandling frågan vad som händer med barn som aldrig får känna igen sig, som alltid förväntas
identifiera sig med andra? De menar att barns möjligheter i livet påverkas av deras upplevelse av
tillhörighet i samhället. Salmson och Ivarsson menar att bilderboken kan fungera som en spegel. Att se
något av sig själv och sin vardag i böcker ger ett budskap om delaktighet i samhället. Att se sig själv
vara inkluderad och representerad i förskolans litteratur kan därigenom vara en del i det
demokratiuppdrag som förskolan har. Ett medvetet urval av böcker möjliggör för att presentera många
olika sätt att både leva och vara (2015, s.74-76).
Under 2018 fick Kulturrådet ett regeringsuppdrag med syfte att stärka litteraturfrämjande insatser i
förskolan. Satsningen fick namnet Bokgåvor till förskolan, och innebär utöver en extra satsning på
högläsning, att alla förskolor i Sverige kostnadsfritt får möjlighet att beställa böcker från ett brett urval
av titlar som tagits fram av sakkunniga. Urvalet görs utifrån verkens kvalitet och tar hänsyn till barns
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olika förutsättningar. Det är böcker inom olika genrer och olika språk, inklusive minoritetsspråken.
Motiveringen till satsningen är att förskolan når de flesta barn och spelar en viktig roll för att tidigt
uppmuntra barns nyfikenhet för böcker, samt uppmuntra till intresse för läsning hos både barn och
föräldrar (Kulturrådet 2018). Detta tyder på att barnbokslitteraturen har fått en allt större plats inom
förskolan. Därför syftar denna studie till att undersöka hur detta präglar förskolans verksamhet idag och
hur det yttrar sig i pedagogernas arbetssätt. Vidare är det av intresse att se om arbetet med litteratur
korrelerar med förskolans övriga mål. Förskolan har enligt läroplanen ett demokratiuppdrag och ska
arbeta för att främja en förståelse för alla människors lika värde. Både Lpfö98, läroplanen för förskolan
som reviderades 2016 och den senaste revideringen från 2018 som träder i kraft den 1 juli 2019 lyfter
detta som ett av sina grundläggande värden.

Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har
anknytning till, eller för annan kränkande behandling. (Skolverket, 2018, s.5)
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk
genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska
ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och
för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper
som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är
nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.
(Skolverket, 2018, s.8)

Detta citat från läroplanen visar på litteraturens betydelse i förskolan. Därför har denna studie undersökt
hur väl verksamheternas barnböcker och pedagogers arbetssätt med dessa böcker sammanstämmer med
läroplanens värdegrund och förskolans uppdrag att skapa förståelse för människors lika värde.

Syfte och frågeställning
Syftet med den här studien har varit att med ett interkulturellt perspektiv söka svar på vilka som blir
representerade i den litteratur som är tillgänglig för barnen på de studerade verksamheterna. Med
tillgänglig litteratur menas de böcker som barnen själva kan välja, genom att de är placerade i deras
nivå. Studien har även syftat till att undersöka hur pedagogerna på dessa verksamheter arbetar med
litteraturen, samt se om de har ansett att de anpassar deras arbetssätt utifrån urvalet av böcker.
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Denna studie har valt att utgå ifrån följande frågeställningar:

•

Vilka blir representerade i förskolans respektive förskoleklassens litteratur utifrån faktorerna
genus, familjekonstellationer, etnicitet, och funktionsvariation?

•

Vilka arbetssätt använder pedagogerna i arbetet med dessa böcker?

Utifrån uppsatsens syfte samt ovanstående frågeställningar har två metoder valts ut för insamling av
empiriskt material. Dels en kvantitativ studie av de barnböcker som varit tillgängliga på de undersökta
verksamheterna, där böckernas innehåll granskades utifrån ett interkulturellt perspektiv. Sedan har det
också förts kvalitativa intervjuer med pedagoger på dessa verksamheter med frågor som berörde deras
arbetssätt med barnbokslitteraturen. Dessa metoder sågs vara lämpligast för att besvara studiens syfte
och frågeställningar, och kommer att förklaras närmare under metodavsnittet i denna uppsats.

Tidigare forskning
Detta avsnitt kommer att behandla studier med relevans för barnbokslitteraturen och arbetet med denna i
förskola och skola.
Lena Kåreland har i sin bok Barnboken i samhället samt som redaktör för antologin Modig och stark eller ligga lågt ingående skrivit om barnlitteratur. Kåreland har i dessa böcker analyserat både
barnböcker och synen på dessa ur flera olika perspektiv som är intressanta för vår studie. Kåreland
menar att barnlitteratur inte kan ses som ett avskilt fenomen. Barnlitteraturen är alltid beroende av och
påverkad av sin samtid, och bör därför studeras med tanke på hur samhället utvecklas i stort. Kåreland
lyfter även hur sociala förhållanden påverkar barns möte med litteratur. Det förhållningssätt som barn
har till böcker är starkt präglat av deras närmiljö och kultur under uppväxten.
I Barnboken i samhället skriver Kåreland (2013) att litteratur är ett redskap som utmärker sig som ett
sätt att få inblick i andras levnadsvillkor, tankar och handlingar samt skapa förståelse för förhållanden
som skiljer sig ifrån egna erfarenheter (2013, s.160).
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Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005) beskriver förskolan i kapitlet “Om läsning och
könsmönster i förskolan” i antologin Modig och stark - eller ligga lågt. Förskolan är den första
offentliga arenan för barn. Den utgör en gemensam punkt för barn från alla samhällets grupper. I
förskolan samlas barn från olika kulturer med olika sociala erfarenheter. Många barn kan få sina första
estetiska upplevelser på förskolan i form av att lyssna på sagor och titta i bilderböcker (2005, s.53).
Maria Nikolajeva (2004) fokuserar på bilderbokens säregna form som bygger på samspelet mellan ord
och bild i sin bok Bilderbokens pusselbitar. Nikolajevas syfte med boken är att den ska fungera som en
grundbok för att kunna förstå och analysera bilderböcker. Med en sammanhängande teoretisk linje och
en konsekvent terminologi undersöker hon vad som kan kallas en svensk barnbokskanon, och fyller
därmed ett tidigare glapp inom barnlitteraturforskningen. Vi har, främst i den kvantitativa delen av
studien, tagit hjälp av Nikolajevas tankar om hur bild och text samspelar i bilderboken för att tolka och
analysera vårt resultat. Nikolajeva beskriver bilderboken som en unik konstform eftersom den
kombinerar två nivåer av kommunikation, dels den verbala och dels den visuella (2004, s.11).
Nikolajeva menar vidare att bilderboken, kanske i högre grad än annan form av barnlitteratur, innehåller
många dimensioner och skikt som var och ett är intressant och värda att studeras (2004, s.263). Det är
även här värt att nämna något om utbudet av bilderböcker som finns översatta till svenska. De
utomnordiska böcker som översätts är få och kommer till största del från England eller USA.
Bilderböcker från andra delar av Europa, Asien, Afrika eller Latinamerika förekommer mycket sällan.
Detta gör att det som uppfattas som en svensk bilderbokskanon, i bästa fall är nordisk-anglosaxisk, och i
många fall upplevs vara den enda existerande (Nikolajeva, 2000, s.58). Detta begränsade urval av
litteratur kan ses som ett exempel på etnocentrism.
Maria Simonsson (2006) har i sin avhandling Bilderboken i förskolan - en utgångspunkt för samspel
velat ge en ökad förståelse för hur barns bilderboksanvändande ser ut på förskolan. Genom empiriska
studier genererar Simonsson kunskap om den plats bilderböckerna har i en process av social och
kulturell produktion och reproduktion och om deras funktion som medium för förskolebarn att förstå
världen och sig själva. Utifrån barns interaktion med bilderböcker undersöker Simonsson bland annat
hur den dialogiska processen ser ut mellan barnet och bilderboken samt hur de använder sig av bilderna
i böckerna. Simonsson beskriver förskolan, tillsammans med hemmet, som de platser där barns livslånga
relation med läsandet påbörjas. Pedagogerna blir de första professionella att introducera böcker för
barnen. Det är upp till pedagogerna att avgöra hur mycket utrymme barnlitteraturen ska få ta i förskolan.
De bestämmer vilka böcker som ska finnas tillgängliga och i vilken utsträckning dessa böcker ska
introduceras för barnen, vilket i sin tur leder till att de sätter ramar för hur barnlitteraturen används i
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förskolan. Högläsning som aktivitet i förskolan kan ses som ett sätt att visa på att barn tidigt i livet ska
komma i kontakt med böcker för att senare utveckla både vanan av att läsa och att tillägna sig kultur
(Simonsson, 2006).
Även Eva Heggestad (2013) har i sin artikel “Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn Bilderbokens nya invånare” studerat bilderböcker. Hennes fokus ligger på huruvida svenska
bilderböcker för barn utgivna mellan 1999 och 2013 ifrågasätter heteronormen i deras skildringar och
beskrivningar av samlevnadsformer som går emot traditionella normer kring familjekonstellationer.
Heggestad beskriver att det dessa böcker har gemensamt är att de på något sätt behandlar begreppet
queer. Med detta begrepp menas dels beskrivningar av karaktärerna som går emot traditionella
genusnormer och dels beskrivningar av familjekonstellationer som kan sägas gå emot traditionella
normer, när minst en av föräldrarna lever med en person av samma kön. Heggestad ifrågasätter i artikeln
i vilken utsträckning dessa böcker verkligen utmanar rådande normer, eller om det finns en risk att de
tvärtemot ambitionen reproducerar en heteronorm. Medan barnen som beskrivs i böckerna tillåts tänja
på könsgränserna, eller skildras könsneutralt, menar Heggestad att det gäller andra regler för
bilderböckernas vuxna gestalter. Oavsett sexuell läggning lever de i stabila parrelationer och beskrivs
och framställs i övrigt som helt vanliga i enlighet med gängse normer (Heggestad, 2014, s.225).
Gloria Swindler Boutte, Ronnie Hopkins och Tyrone Waklatsi (2008) har i sin artikel “Perspectives,
Voices, and Worldviews in Frequently Read Children's Books” studerat utbudet av böcker som finns
tillgängliga för barnen i amerikanska förskolor och skolor. Deras undersökning visar att barnlitteraturen
som finns på förskolor och skolor sällan utvärderas eller uppdateras. Ofta utgår pedagogerna från
barnens favoritböcker när de väljer in barnlitteratur. Författarna menar dock att det inte behöver vara ett
problem att välja in böcker utifrån barnens önskemål, så länge böckerna läses och används med en
normkritisk medvetenhet från pedagogernas sida. Om böckerna däremot inte granskas eller används
okritiskt av pedagogerna riskerar möjliga stereotyper att möta barnen utan diskussion och dialog.

In addition to teaching children to love stories and books, educators can also actively help
their young charges recognize and deconstruct prevailing negative images and information.
Equally important is an examination of the unspoken subtexts and ideologies regarding the
roles and importance of Whites and people of color. Ultimately, well-rounded, thoughtfully
assembled, and balanced book collections are the goal. It appears that, even in the 21st
century, we are a long way from this target. (Swindler Boutte, Hopkins & Waklatsi, 2008,
s.959)
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Angerd Eilards artikel “Att skildra mångfald i läromedel - hur inkluderande intention kan skapa
underordning” belyser viktiga delar i både barnlitteraturens och lärobokens budskap. Eilard hävdar i sin
artikel att barnen inte bara lär sig läsa genom böcker. De lär sig också att det är skillnad på människor
utifrån olika faktorer såsom genus, etnicitet, ålder och klass. Hur individer beskrivs och skildras i text
och bild som används i pedagogiska sammanhang speglar de rådande diskurserna i samhället. Eilard
beskriver vidare hur lärandets subjekt, kontext och objekt interagerar med varandra och startar en
process som blir konsensusproducerande, det vill säga att det skapar en känsla av samstämmighet i en
viss fråga. Individer inom ramarna för skolan blir antingen accepterade och inkluderande eller
exkluderade och stigmatiserade genom detta (2009, s.96–97). Eilard menar att böckerna som brukas i
förskola och skola verkar som förmedlare av värderingar, ideal och normer (2009, s.98). Hon visar även
på hur samhällets maktordning påverkar vem som accepteras och inkluderas i relation till de
dominerande diskurser som finns i samhället (2009, s.99). Eilard framhåller att det är en svår balansgång
mellan att vara exkluderande och inkluderande i barnlitteratur. Detta kräver medvetna pedagoger som
kan göra avvägningar angående vad som ska lyftas fram och förklaras. Förutfattade meningar och
föreställningar kan oavsiktligt komma till uttryck även i budskap och böcker som är välmenande, vilket
kan påverka relationerna även i den sociala verkligheten. Hon menar därigenom att en bok samtidigt kan
sägas både uppfylla men också strida mot läroplanens budskap (2009, s.111).
Kristen Kemple och Maria Lopez (2009) artikel “Blue Eyes, Brown Eyes, Cornrows, and Curls:
Building on Books to Explore Physical Diversity with Preschool Children”. De har i sin artikel visat på
hur ett medvetet urval och arbete med barnlitteraturen på förskolan kan påverka barnen i deras skapande
av normalitet och hur de ser på olikheter gällande både sig själva och andra. De menar att det är under
barnets första år som utvecklingen av jaget och självkänslan till stor del sker. Under dessa år är det
viktigt för barnen att känna sig positiva till sina fysiska egenskaper då detta är nära sammankopplat med
barnens känsla för sitt eget värde.

Children's books can be an important avenue for shaping how children perceive others who
are different from themselves, as well as how they view themselves. (Kemple & Lopez 2009)

Studiens bidrag till forskningen
Enligt Kåreland och Lindh-Munther saknas det studier som undersöker vilka skönlitterära böcker som
tas upp i förskolan (2005, s.54). Denna studies kvantitativa undersökning av representation i
verksamheternas böcker skulle kunna ses ge en något mer nyanserad bild av vilka typer av skönlitterära
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böcker förskolebarnen får ta del av idag. Den kvalitativa delen av studien kan ge en kontext för denna
litteratur, och förklara på vilket sätt de används idag. Då denna studie genomförts under en relativt kort
tidsperiod begränsades studiens omfång. Detta fick till följd att vi enbart besökte två förskolor och en
förskoleklass för att kartlägga barnlitteraturen som fanns tillgänglig samt intervjua pedagoger. Utifrån
detta empiriska material kan vi inte dra några generella slutsatser för förskolan överlag. Studien kan
dock ändå ses som relevant då den kan bidra till att en större medvetenhet väcks kring barnlitteraturens
påverkan på barnens syn på de normer som finns kring de faktorer studien undersökt. Studien kan även
bidra till att synliggöra vikten av ett medvetet arbetssätt och kritisk granskning av verksamhetens
befintliga barnlitteratur.

Teoretiska utgångspunkter

Denna studie har använt sig huvudsakligen av två teoretiska utgångspunkter. Då det är relevant att se de
olika delarna ur respektive utgångspunkt valdes en för de kvalitativa intervjuerna, och en för den
kvantitativa undersökningen av barnbokslitteraturen. Resultaten i sin helhet har dessutom utgått från ett
normkritiskt perspektiv.

Utgångspunkt för den kvantitativa studien

Socialkonstruktivistism och dekonstruktion
Socialkonstruktivism innebär att i social interaktion med andra skapas och utbyts information, där
språket har en betydelsefull roll för hur denna kunskap förmedlas (Thomassen, 2007, s.205). Ur ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv ser man de biologiska könen, men man menar att manlighet och
kvinnlighet är socialt konstruerade företeelser. Det socialkonstruktivistiska begreppet ses är relevant då
den här studien har syftat till att undersöka, utöver vilka barn som representeras, vilka typer av socialt
konstruerade roller som förekommer i barnbokslitteraturen. I barnbokslitteraturen berättas ofta påhittade
historier. Historierna kan tolkas som att de ofta försöker förmedla en poäng. En berättelse om en flicka
med stark fysik och en stark vilja, utan närvarande föräldrar, och med ett stort överflöd av guldmynt hon
generöst delar med sig av, kan tolkas vara en replik mot den traditionella könsrollen om flickor som
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fysiskt underlägsna och passiva individer, om idéen om kärnfamiljen som den enda acceptabla
familjekonstellationen, samt ställa en tanke om vad pengar har för egentligt värde. Idéer om könsroller
och hur en familj bör se ut kan utifrån socialkonstruktivismens perspektiv anses vara socialt
konstruerade. Författaren reproducerar sina egna idéer, normer, och ideal i de berättelser författaren
skriver och sedan delar med sig av. Eilard skriver, för att citera: “Skönlitterära barndomsskildringar
handlar inte sällan om författarnas föreställningar om hur den ideala barndomen bör eller inte bör se ut”
(Eilard, 2009, s.101).
Med det socialkonstruktivistiska perspektivet syftar den här studien till att se vilka det är som
förekommer i förskolans barnbokslitteratur, samt vilka egenskaper dessa personer har. Då förskolan,
enligt läroplanen, ska skapa förståelse för alla människors lika värde oberoende av faktorer som bland
annat kön och etnicitet undersöks i studien vilka som finns reproducerade i den barnbokslitteratur som
finns tillgänglig för barnen.
Ett begrepp som är relevant att beskriva tillsammans med socialkonstruktivism är dekonstruktion. Vid
synliggörandet av en social konstruktion kan man se vad den sociala konstruktionen i sig innehåller,
vilka sorts idéer den tillåter eller vilka begränsningar den har (Thomassen, 2007, s.207). Detta
synliggörande innebär en möjlighet att förändra den sociala konstruktionen, genom att besluta sig för
om den befintliga konstruktionen duger i sammanhang det existerar inom, eller om man ser anledningar
till att förändra den sociala konstruktionen. Om man exempelvis ser på könsroller, så kan man se att
både manliga roller och kvinnliga roller har förändrats över tid. De är sociala konstruktioner som har
behövt förändras för att passa in med samtidens förändrade tankar om vad som är rätt och fel. Därav kan
man se det som att vi som människor ständigt konstruerar och dekonstruerar. Vi bygger upp sociala
konstruktioner, och bygger sedan om dem över tid. Detta är vad dekonstruktion av en social
konstruktion innebär.
Den här undersökningen har syftat till att ta reda huruvida verksamheternas barnbokslitteratur
upprätthåller äldre sociala idéer om könsroller, etnicitet, och familjekonstellationer, eller om
verksamheterna gör medvetna försök att dekonstruera dessa idéer genom att ta in litteratur som tydligare
speglar hur olika människor kan vara.
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Utgångspunkt för den kvalitativa studien

Sociokulturellt perspektiv
En av utgångspunkterna för denna studie har varit Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Det
sociokulturella perspektivet fokuserar på processen som skapas utifrån sociala och kulturella perspektiv.
Det sociokulturella perspektivet visar på hur vi genom samspel och interaktion skapar lärande i sociala
sammanhang. Roger Säljö (2014) förklarar i sin bok Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv
Vygotskijs tankar om att vi människor befinner oss i ständig utveckling. I varje situation där samspel
sker, finns möjligheten till att tillägna oss kunskap. Säljö benämner detta som appropriering. Med stöd
av det vi kan och vet sedan tidigare, kan man se det som att vi oavbrutet approprierar ny kunskap och
nya sätt att uppnå detta. Våra erfarenheter och tidigare kunskaper fungerar som en resurs för hur vi
väljer att agera. Denna syn på kunskap och lärande kan även benämnas som den närmaste
utvecklingszonen (Säljö, 2014, s.119-120). Begreppet utvecklingszon beskrivs av Vygotskij som det
avstånd som finns mellan vad man kan klara av själv och vad man klarar med hjälp av andra, enligt
Säljö (2014, s.120). Inom den sociokulturella inriktningen är språket viktigt för hur barnet uppfattar
omgivningen. I samspelet med andra får barnet ta del av hur andra människor uppfattar världen genom
språket. Barnet tänker med hjälp av det språk de fått i samspel med andra. Man skulle kunna säga att
kommunikationen kommer före tänkandet och att vi därigenom blir påverkade av hur och vad som görs i
en specifik kultur eller gemenskap (Säljö, 2014, s.47).
Säljö beskriver att världen omkring oss medieras med hjälp av artefakter i olika aktiviteter. Mediering
innebär att hur vi människor föreställer oss världen och sättet vi tänker på är påverkat av inte bara vår
kultur utan även de fysiska och intellektuella redskap vi brukar. Begreppet mediering är centralt inom
det sociokulturella perspektivet (2014, s.80-82). I boken Lärande och kulturella redskap: om
lärprocesser och det kollektiva minnet beskriver Säljö (2013) att medierande redskap gör att vi kan tolka
vår omvärld, ta ställning till den och påverka våra handlingar. De medierande redskapen vi tillägnat oss
genom kulturella erfarenheter bidrar till att skapa mening och betydelse. Med hjälp av dessa resurser kan
vi både agera i komplexa situationer och reflektera och kommunicera med andra (2013, s.27). Vygotskij
använder begreppet mediering när han talar om olika stöd i lärandet. Dessa stöd kan vara både
människor och föremål, som Säljö benämner som artefakter. Dessa artefakter kan tillsammans med
personer, pedagoger eller kamrater öppna upp nya möjligheter för kognitiv utveckling (Säljö, 2014,
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s.80-82). Då boken i allra högsta grad kan ses som en intellektuell artefakt som medierar verkligheten i
samspel och kommunikation med andra ses det sociokulturella perspektivet vara en lämplig
utgångspunkt för denna uppsats. I studien tillämpas det sociokulturella perspektivet framställs analysen
av det kvalitativa resultatet som visar på pedagogernas arbetssätt kring barnboken.

Normkritikens betydelse för barnbokslitteraturen
Som tidigare nämnt så beskriver läroplanen att förskollärare ska sträva efter att barn utvecklar, för att
citera: “förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning”
(Skolverket, 2016, s.8). Om man ska se barnbokslitteraturen som en del av förskolans
undervisningsverktyg, blir det relevant att ha ett normkritiskt perspektiv i valet av böcker som är
tillgängliga för barnen.
Genom att förskolan erbjuder ett brett utbud av barnlitteratur, kan barnen genom dessa böcker känna
igen sig i både upplevelser och tankar, men genom litteraturen får de även möjlighet att lära sig om
världen och samhället. Detta leder till reflektion hos barnet samtidigt som det framhäver de olika
möjligheter och variationer som finns när det gäller exempelvis kön, funktionsvariation och etnicitet.
För vissa barn kan förskolan vara den enda plats där de får möjlighet att uppleva och lära sig att dessa
möjligheter och variationer finns (Swindler Boutte, Hopkins & Waklatsi, 2008, s.954). För att
säkerställa att litteraturen som barnen tar del av uppfyller läroplanens mål är det av vikt att reflektera
över vilka sorts normer barnbokslitteraturen formulerar. Genom att undersöka vilka könsroller som
reproduceras, vilka etniciteter och familjekonstellationer eller funktionsvariationer som representeras
kan det möjliggöra för ett arbete som genom barnbokslitteraturen hjälper barnen att utveckla en
förståelse för alla människors lika värde.

Begreppsdefinition

Interkulturalitet
Den här studien har utgått från ett interkulturellt perspektiv i analysen av den barnbokslitteratur som
undersöks. Hans Lorentz och Bosse Bergstedt förtydligar i boken Interkulturella perspektiv att
interkulturalitet inte ska förväxlas med det mångkulturella begreppet. De förklarar att begreppet
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mångkulturell avser ett tillstånd, medan begreppet interkulturell syftar till handling och interaktion
mellan människor. Interkulturalitet ses vara ett pedagogiskt perspektiv med avsikt att förändra eller
utveckla ett rådande synsätt. Det handlar om att vidga sina vyer och utveckla ett tankesätt där man ser
både sin egen och andras kulturer, vad de innehåller, och hur de samverkar (2006, s.16-17).

Intersektionalitet
I antologin Ett delat samhälle- makt, intersektionalitet och social skiktning beskriver Göran Ahrne
begreppet intersektionalitet som hur faktorer som etnicitet, sexualitet, kön och funktionsvariation
samverkar och påverkar de maktrelationer som kan skapa förtryck i olika situationer. Vi ingår alla i en
klasstruktur, ett genussystem och olika etniska relationer påverkade av ytterligare faktorer som får
betydelse för över- respektive underordning. Ahrne beskriver intersektionalitet som ett analysverktyg för
att kunna se effekter av vad som händer i skärningspunkten mellan de olika faktorerna som utgör social
skiktning och hur de samverkar och förstärker eller motverkar varandra (Ahrne, 2016, s.179-180). Diana
De los Reyes och Paulina Mulinari poängterar i boken Intersektionalitet att ett intersektionellt
perspektiv även möjliggör för att problematisera hur både individer och samhällets institutioner och dess
regelverk inte bara “gör kön”, utan även på samma sätt “gör” etnicitet och sexualitet ( De los Reyes &
Mulinari, 2005, s.90). Med tanke på att dessa faktorer i någon mån påverkar alla förskolans barn har
studien velat undersöka hur dessa kan samverka även inom barnlitteraturen som granskas i studien.
Därför tillämpas ett intersektionellt perspektiv i analysen av denna studies resultat.

Norm
Enligt Salmson och Ivarsson definieras begreppet norm som en outtalad regel som påverkar hur vi
agerar, tänker och vad vi förväntas göra. En del normer påverkar vad som ger status och makt på
samhällsnivå, medan andra normer är isolerade till mindre grupper. Normer är ofta samstämmiga med
vad majoriteten är eller gör. Ett normbrytande kan leda till diskriminering och utanförskap (Salmson och
Ivarsson, 2015, s.23). I denna studie används normbegreppet främst i den normkritiska analysen av
barnlitteraturen som granskats på de studerade verksamheterna.

Genus
Nationalencyklopedin förklarar begreppet genus som ett sätt att förstå och urskilja de föreställningar,
idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. Alltsedan begreppet genus
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infördes i forskningen i början av 1980-talet och har det både ersatt och samtidigt utvecklat tankarna
kring könsroller. Termen genus används som benämning på den sociala processen som tillskriver främst
människor men även institutioner och strukturella förhållanden i samhället såsom politik och
arbetsmarknaden egenskaper utifrån kön. Numera används begreppet ofta för att betona relationen
mellan könen, vilket betyder att uppfattningar, normer och idéer om kön skapas relationellt, och
påverkas av vad det omgivande samhället vid en specifik tidpunkt uppfattar som manligt och kvinnligt,
enligt Nationalencyklopedin.
Marie Evertsson beskriver i boken Ett delat samhälle att en könskonstruerande process även innefattar
en dimension av hierarki. Där mannen ses som norm och kvinnan därmed ses som en avvikelse från
normen (2016, s. 51). Konstruktioner av genus utmärks av ett tänkande utifrån motsatser som bidrar till
att skapa skillnader. Genus som konstruktion och konsekvenser av detta kan även användas när
människors relationer, familj och parrelationer studeras. Eftersom föreställningen om en förgivet tagen
och naturaliserad heterosexualitet ses som en avgörande faktor i konstruktionen av kvinnlighet och
manlighet (Nationalencyklopedin 2019-04-01). I den här studien undersöktes dels pedagogernas syn och
medvetenhet när det kommer till hur genus påverkar arbetssätt med böcker och urval av litteratur, och
sedan dels hur kön framställs i de granskade barnböckerna.

Etnicitet
David Mitchell förklarar i sin bok Mångfald i skolan begreppet etnicitet som ett sätt att beskriva en
grupp med gemensam nationalitet, kultur eller språk. Då etnicitet kan innefatta så skilda och breda
företeelser som språk, religion, avgränsande av geografiska områden och andra uttryck av kultur
påverkar det människors känsla av samhörighet på olika sätt. Känslan av samhörighet kan variera
mellan de olika faktorerna och förändras över tid, enligt Mitchell (2017, s.175). Mitchell menar vidare
att begreppet etnicitet ofta associeras med kultur vilket i sin tur kan innefatta allt ifrån litteratur, livsstil
och traditioner. Kort sagt allt som kan vara kännetecknande för ett samhälle eller social grupp. Samtidigt
poängterar Mitchell att både etnicitet och kultur är begrepp som är svåra att definiera.
Johannes Lunneblad lyfter i sin bok Den mångkulturella Förskolan: motsägelser och möjligheter hur
etnicitetsbegreppet kan medverka till att skapa interaktion men även såväl inkludering som exkludering
(2013, s.20). För en person med föräldrar med olika etnisk bakgrund kan detta bli ännu mer komplicerat,
enligt Mitchell (2017, s.176).
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Ove Sernhede ger ytterligare ett perspektiv i antologin Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och
social skiktning. Begreppet etnicitet förknippas ofta enbart med något att än att vara svensk, i meningen
vit europé. Detta ses då som en självklar därmed oreflekterad utgångspunkt att jämföra andras olikheter
emot. Den västerländska kulturen anses då utgöra normen. Detta synsätt benämns som etnocentrism,
beskriver Sernhede (2016, s.82). Ytterligare faktorer såsom genus, socioekonomisk status och religion
ger ytterligare en dimension. I uppsatsen har fokus lagts på dels hur etnicitet framställs visuellt i
barnlitteraturen, dels för att undersöka om barngruppens etniciteter påverkat förskolans utbud av
litteratur.

Funktionsvariation
Nationalencyklopedin förklarar begreppet funktionsvariation som en värdeneutral beskrivning av
människans fysiska, psykiska eller kognitiva förmåga. Begreppet tillämpas ofta för att kritisera de
rådande ideal som påverkar synen på vad som anses vara normalt, med andra ord utgör normen.
Funktionsvariation kan ses som en reviderad version av det tidigare begreppet funktionsnedsättning som
kan anses vara problematiskt att använda eftersom det kan tolkas både värderande och exkluderande.
Vid användandet av begreppet funktionsvariation är istället den grundläggande idén är att samtliga
människor har funktionsvariationer. Alla människor har en unik uppsättning av förmågor av varierande
grad. Därmed ses begreppet funktionsvariation kunna verka inkluderande då det utgår från att
variationen av förmågor är någonting som alla människor har gemensamt (Nationalencyklopedin 201904-01).

Familjekonstellation
Begreppet familjekonstellation handlar om hur en familj är uppbyggd. Kärnfamiljen är en sorts
familjekonstellation, medan familjer med samkönade föräldrar anses utgöra en annan sorts
familjekonstellation. Nationalencyklopedin beskriver begreppet kärnfamilj som en man och en kvinna
förenade i äktenskap eller samboskap samt deras gemensamma biologiska eller adopterade barn. De
lever tillsammans i ett gemensamt hushåll. Kärnfamiljen framställs som en ideal familjeform i större
delen av västvärlden. Både familjelagstiftning och familjepolitik är inriktade på att bevara den som
samlevnadsform (Nationalencyklopedin 2019-04-01). I studien kommer sexualitetsperspektivet
användas utifrån hur det påverkar olika typer av familjekonstellationer som förekommer i den granskade
barnbokslitteraturen. I de fall det finns familjer som bryter mot kärnfamiljsnormen och undersöks hur
dessa framställs.
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Nationalencyklopedin förklarar hur varje samhälle innefattar och ofta definierar människor utifrån kön,
ålder och kulturtillhörighet samt ett flertal sexualmoraliska norm- och värdesystem, vilka på olika sätt
kontrollerar individens sexualitet. Detta innefattar även sexualitetens betydelse för att bekräfta
individens könsidentitet som kvinna eller man och sexuella orientering som heterosexuell, homosexuell
eller bisexuell. Sexualiteten kan också användas i negativa syften som för att dominera, förtrycka,
kränka eller åsamka enskilda eller grupper av människor psykisk och fysisk skada
(Nationalencyklopedin 2019-04-01).

Queer
Heggestad beskriver queerbegreppet som ett sätt att granska både sexualitet och kön ur ett normkritiskt
perspektiv. Den förgivettagna och därmed osynliggjorda heteronormativiteten ifrågasätts, även när det
gäller barn. Queerteorin uppmärksammar det maktförhållande som råder mellan den heterosexuella
kulturen och den avvikande, men också själva normalitetsbegreppet (Heggestad, 2014, s.225). Vi
kommer att använda oss av Heggestads definition som beskriver att det queera begreppet som det
används i barnböcker vilket innebär att både föräldrar och barn som avviker från heteronormen
förekommer.

Undersökningsmetod
I detta metodkapitel redogörs samt motiveras valen av metoder för datainsamling och analys, studiens
urval kommer även att presenteras. Innebörden av de olika metoderna förklaras och förtydligas under
olika underrubriker. Vidare kommer de etiska överväganden som ansetts vara relevanta för studien att
redogöras.

Metod och genomförande
Denna studie har använt sig av två olika undersökningsmetoder. Dels kvantitativa analyser av den
litteratur som fanns tillgänglig för barnen på de verksamheter som besökts, och dels kvalitativa
intervjuer med pedagoger. Den tillgängliga litteraturen har undersökts kritiskt utifrån frågor som tagit
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avstamp i en checklista från Salmssons och Ivarssons bok Normkreativitet i förskolan. Då checklistans
frågor inte fullt ut motsvarade verksamheternas bokutbud modifierades frågorna för att kunna presentera
ett resultat av samtliga undersökta böcker. Checklistan återfinns som bilaga till denna uppsats.
Genom att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa undersökningar åsyftas att ge en bredd till
studien, samt samla in data från flera olika perspektiv. Patel och Davidson beskriver att det är möjligt att
kombinera kvantitativa och kvalitativa undersökningar, men det är viktigt att ta hänsyn till att detta kan
medföra att studien blir mer omfattande (2011, s. 51-52). Med tanke på detta begränsades urvalet av
informanter. Under planeringen av studien fanns tankar om att intervjua fler pedagoger och granska
ytterligare verksamheters bokbestånd, men i samråd med vår handledare anpassades antalet informanter
utifrån tidsramen.

Arbetsfördelning
Samtliga intervjuer genomfördes gemensamt. En av oss ställde frågorna medan den andre förde
anteckningar på dator. I de fall informanten godkände det spelades även samtalet in med hjälp av
mobiltelefonens diktafonfunktion. Utifrån inspelningen transkriberades samtalet och kompletterade det
som eventuellt saknades från de anteckningar som gjordes vid intervjutillfället. Undersökningen av
böcker gjordes gemensamt, där vi båda tittade på samtliga verksamheters litteratur som var tillgänglig
för barnen utifrån en checklista. Skrivandet av uppsatsen har skett i ett delat internetbaserat Google
Dokument. Under uppsatsens gång har vi upplyst varandra om de delar vi ansvarat för, för att undvika
att båda råkar skriva om samma sak. Vi har därefter gått in i varandras delar och läst, diskuterat kring,
rättat, och fyllt i med information eller referenser vi upplevt saknats.

Uppsatsens kvantitativa del
Utifrån en fast uppsättning av kontrollpunkter från den tidigare nämnda checklistan, med relevans för de
faktorer som ska undersökas, granskades förskolans barnböcker i syfte att undersöka vilka som
representerades. Checklistan består av 44 frågor och är uppdelad i tre delar. Del 1 berör kön,
könsöverskridande identitet och uttryck. Del 2 handlar om familj, sexuell läggning och vänskap. Del 3
lyfter frågor om funktion, etnicitet och ålder. När granskningen av verksamheternas böcker utfördes
gick vi igenom samtliga punkter och valde sedan ut de som ansågs vara mest relevanta för den här
undersökningen. Det betyder att det gjordes några avvärjningar från checklistan. Det ansågs vara av vikt
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att reflektera noggrant över vilka frågor som skulle användas i undersökningen, dels för att det ens
skulle kunna vara mätbart, men också för att det faktiskt skulle kunna bidra till studien. Det lades även
till två frågor som rörde odefinierbart kön och förekomsten av djur som huvudkaraktär, då det framgick
vid undersökningen av verksamheternas böcker att dessa företeelser var vanligt förekommande.
Samtliga böcker måste granskas utifrån samma kriterier för att få en rättvis bild. I arbetet med att
undersöka dokument är det viktigt att inte exkludera material som inte stödjer den egna tesen, enligt
Patel och Davidson. Ett eget selektivt urval kan ge en osann bild av verkligheten (2011, s.68-69). Patel
och Davidson beskriver att en kvantitativ forskning innebär att en mätning görs vid datainsamling.
Sedan bearbetas och analyseras materialet statistiskt (2011, s.13-14). Litteratur kan beskrivas som en
form av dokument, dessa kan i forskningssammanhang användas för att besvara en frågeställning
rörande ett faktiskt förhållande. Patel och Davidson redogör för att insamling av kvantitativ information
kan beskrivas som en mätning. Vid en mätning kan förekomsten av en viss typ av upptäckter i det
insamlade materialet tilldelas ett siffervärde. Appliceras detta värde på en skala går det att läsa av ett
resultat utifrån det (2011, s.101). Att använda ett kontrollschema, i undersökningen, kommer att
säkerställa att insamlad data går att bearbeta statistiskt. Patel och Davidson pratar om validitet och
reliabilitet. God validitet innebär att det som undersökts faktiskt stämmer överens med det vi var ute
efter att undersöka, och god reliabilitet innebär att det sker på ett korrekt vis. De förklarar vidare att
dessa två begrepp går hand i hand och att man inte bör utesluta det ena före det andra (Patel &
Davidson, 2011, s.98-99).

Uppsatsens kvalitativa del
Genom intervjuer med pedagoger undersöktes vilka arbetssätt som tillämpades i samband med
barnbokslitteraturen. Kvalitativa intervjuer bedömdes vara det bästa sättet att få fram denna information
på. Patel och Davidson beskriver att ett syfte med kvalitativa intervjuer kan vara att upptäcka
intervjupersonens uppfattning om ett fenomen och är därför en lämplig metod för den här uppsatsen
(Patel & Davidson, 2011, s.82). Genom att pedagogerna fick utrymme att fritt, utifrån de frågor de blev
tilldelade, kunna uttrycka sina tankar om urval och arbetssätt när det gäller deras verksamheters
barnlitteratur blev det möjlighet att samla in ett varierat material att analysera. Det är av vikt att som
intervjuare uppmärksamma hur frågorna och intervjuguiden utformats. Patel och Davidson förklarar att
det är vanligt att man börjar en intervju med neutrala frågor. För att göra intervjupersonen bekväm med
situationen kan det vara rimligt att börja med frågor av lättare tyngd. Patel och Davidson menar att är av
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vikt att rent generellt tänka på sådana saker som kroppsspråk och tonfall som intervjuare, för att kunna
få ett så bra samtal som möjligt (Patel & Davidson, 2011, s.78). Med detta i åtanke började intervjun
med inledande frågor om yrkestitel och liknande. Sedan ställdes de frågor som hade relevans för
undersökningen för att sedan avsluta igen i en lättsam ton. (Patel & Davidson, 2011, s.77). Patel och
Davidson beskriver att den kvalitativa intervjun kan ge olika typer av information. Det ger möjlighet att
både berätta om vardagssituationer på ett nyanserat sätt, samtidigt som mer ovanliga händelser kan
lyftas fram och få utrymme. Med hjälp av att detta material kan ställas emot varandra, kan det
tillsammans möjliggöra en utförlig beskrivning av intervjupersonens uppfattning (Patel & Davidsson
2011, s.83-84). I analysen används informanternas beskrivningar för att underlätta för läsaren att förstå
hur materialet är tolkat.

Standardisering och strukturering
Samtliga av intervjupersonerna har fått samma frågor, men ordningen de ställdes varieras utifrån
informanternas svar. Då denna undersökning har velat kunna göra jämförelser mellan de olika
verksamheter som besökts, valdes det att ha hög grad av standardisering i utformningen av
intervjufrågorna, samtliga intervjupersonerna fick alltså svara på samma typ av frågor. En låg grad av
strukturering ansågs lämplig, eftersom det innebär att den intervjuade får svara med sina egna ord. Detta
gav fylliga svar som möjliggjorde för att göra en kvalitativ analys av det insamlade materialet. Patel och
Davidson förklarar att kvalitativa intervjuer i regel alltid har låg strukturering, vilket ses som
betydelsefullt för den här studien, för att kunna ge utrymme för pedagogerna att kunna svara mer fritt på
de tilldelade frågorna (Patel & Davidson, 2011, s.81).

Etiska överväganden
När man ska låta en person delta i en intervju bör vissa etiska överväganden göras. I Vetenskapsrådets
text “Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” finner man fyra
huvudkrav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002, s.6)
Informationskravet innebär att forskningspersonen tydliggör om vad studien handlar om och vad som
förväntas av intervjupersonen. Att förklara vad syftet med studien är och varför just intervjupersonens
deltagande är betydelsefullt kan vara av vikt att förklara, då detta kan få intervjupersonen att känna en
större motivation i att vilja delta. Vidare ska det förklaras vilka som kommer få ta del av intervjun.
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(Vetenskapsrådet, 2002, s.7-8)
Samtyckeskravet handlar om intervjupersonens rätt att bestämma över sin medverkan. Intervjupersonen
har rätt att välja hur länge denne vill delta, samt avbryta intervjun om intervjupersonen vill eller behöver
det, utan några som helst negativa påföljder. Intervjupersonen ska förstå att deltagandet är helt frivilligt.
Vid ånger har deltagaren har också rätt att senare begära att materialet ej används i studien. Gör man en
observation av barn bör samtycke hämtas från föräldrar eller andra vårdnadshavare. Handlar det om
mindre känslig information kan samtycket hämtas från intervjudeltagaren. (Vetenskapsrådet, 2002, s.911)
I enlighet med konfidentialitetskravet ska det tydliggöras att intervjupersonen kommer att anonymiseras.
Detta också gäller övriga namn och andra personliga eller känsliga uppgifter intervjupersonen skulle
dela med sig av. Namn på exempelvis personer eller platser kan istället fördelas en siffra, eller ett
fingerat namn. Poängen är att utomstående ej ska kunna lista ut vilka intervjupersonerna eller kunna
tillstå sig information som skulle kunna vara olämplig för den utomstående. Önskas det att få använda
en inspelningsapparat och spela in det personen berättar bör man först fråga om personens samtycke.
Anledningen till inspelningen bör vara tydlig (exempelvis att inspelningen sker i syfte för senare
transkribering) och forskaren bör tydligt förklara att det är okej att neka till att bli inspelad
(Vetenskapsrådet, 2002, s.12-13).
Nyttjandekravet handlar om hur det insamlade materialet senare används. Det är inte tillåtet att empirin
används för kommersiellt bruk eller för andra syften som ej är vetenskapliga. Insamlade personuppgifter
får heller ej användas på ett sätt som kan innebära att deltagaren får erfara negativa påföljder till följd av
sin medverkan, såvida deltagaren inte särskilt medgivit sitt samtycke till att denna information får
användas på det viset. Uppstår det en etiskt känslig situation där det insamlade materialet får forskaren
att vilja kontakta sociala myndigheter, gäller detta, för att citera: “Den som deltagit i en undersökning
som uppgiftslämnare eller försöksperson bör få åberopa forskningsresultat i samband med egen begäran
om hjälp eller vård från t.ex. sociala myndigheter. Däremot får alltså inte forskningsresultat användas av
exempelvis sociala myndigheter för att mot undersökningsdeltagarnas vilja bereda dem vård, utsätta
dem för tvångsintagning eller dylikt.” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14-15)
Dessa fyra huvudkrav har tagits i åtanke inför insamlandet av materialet till den här studien. Deltagarna
har informerats om att de är anonymiserade i studien, samt vilka villkor deras deltagande sker på, och att
deltagandet är frivilligt. Deltagarna har blivit informerade om deras rättigheter i samband med den här
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studien. Deltagarna har fått veta vad syftet med denna studie är, vilka som kommer få ta del av den, och
vad den ska användas till. Slutligen har deltagarna har blivit tillfrågade om ljudinspelning av intervjun
har varit okej.

Informanterna
Nedan följer en kortare presentation av förskolorna vi undersökt samt en motivering till urvalet. Både
institutioner och informanter är avidentifierade i enlighet med konfidentialitetskravet. I texten används
fingerade namn på både förskolorna, skolan och de intervjuade pedagogerna, då det genom detta blir
lättare att skilja informanterna åt i texten.

Urval
För att ge studien en bredd har två förskolor och en förskoleklass undersökts. Det är intressant eftersom
det möjliggör för att studera arbetssätt och strategier för urval av litteratur anpassat för olika
åldersgrupper. Verksamheterna skiljer sig även åt på flera punkter, som berör de faktorer denna studie
undersökt. Förskoleklassen och en av förskolorna är kommunala och befinner sig på olika väderstreck i
Stockholmsförorter med olika förutsättningar. Den andra förskolan drivs i privat regi på en priviligierad
innerstadsadress. Det de har gemensamt är att de intervjuade pedagogerna har lång erfarenhet inom sina
yrken.

Långstrumpsskolan
Långstrumpsskolan är en kommunal skola belägen i en förort väster om Stockholm. Området är
mångkulturellt och är ett utsatt område sett ur ett socioekonomiskt perspektiv. Karin är lågstadielärare,
medan Eskil är förskollärare samt utvecklingsledare. Karin har arbetat där sedan 1985, och Eskil började
1998. De båda arbetar i en förskoleklass där samtliga barn är 5-6 år. På deras avdelning är det 12 flickor
och 12 pojkar. Inget av barnen har svenska som modersmål hemma, men nästan alla är födda i Sverige.

Förskolan Popsnöret
Popsnöret är en privatägd förskola belägen i Stockholms innerstad. Området är i kontrast till föregående
ort homogent sett till etnicitet och har en hög socioekonomisk status. Förskolläraren Aman har arbetat
på Popsnöret i ungefär 30 år, och har en del erfarenhet med barn inom autismspektrat. Förskolan har
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fem avdelningar. Aman arbetar med åldersgruppen 2-4 år. På denna avdelning är det 11 flickor och 6
pojkar, varav samtliga barn har svensk bakgrund.

Förskolan Regnbågen
Regnbågen är en kommunal förskola belägen i en av Stockholms södra förorter. Området är
mångkulturellt och har en låg socioekonomisk status. Förskolläraren Catharina har arbetat på
Regnbågen i 15 år, men har ytterligare 25 års erfarenhet inom själva läraryrket. Förskolan har fyra
avdelningar. Catharina arbetar med de yngre barnen, som är mellan 1-3 år. Av avdelningens 15 barn är 9
flickor och 6 pojkar. Sett till etnicitet har majoriteten av barnen svenska som ett av modersmålen som
talas hemma. En tredjedel har vårdnadshavare som båda har ett annat modersmål än svenska, som talas i
hemmet. Hälften av de resterande 10 har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska.
Catharina berättar att fördelningen förändrats under de senaste åren, då en gentrifieringsprocess verkar
ha påbörjats i området.

Resultat och analys
Denna rubrik är uppdelad i två kategorier som behandlar dels representation, dels arbetssätt. Både de
kvalitativa intervjuerna och den kvantitativa granskningen av barnbokslitteraturen har analyserats, med
stöd av tidigare studier och relevant litteratur.

Representation i barnbokslitteraturen
Den här delen av resultatet syftar till att behandla det informanterna berättade gällande representation,
samt den kvantitativa analysen av barnbokslitteraturen. Som tidigare nämnt tog den här studien avstamp
i en checklista, för att räkna olika företeelser. Denna checklista är uppdelad i tre kategorier.
Kategoriernas rubriker är “Kön & könsöverskridande identitet & uttryck”, “Familj, sexuell läggning &
vänskap”, samt “Funktion, etnicitet & ålder”. Barnböckerna är analyserade utifrån samtliga kategorier.
Catharina på Förskolan Regnbågen ansåg att barnböckerna är av vikt när det handlar om
representationen av mångfald, vilket stöds av Kåreland och Lindh-Munther som menar att barnböcker
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uttrycker kulturella värderingar och tydliggör sociala mönster och därmed blir förmedlare av samhällets
syn (2005, s.126).

Böckerna har en jättestor roll. Vi väljer böcker med omsorg. Vi försöker ha en mångfald i
böckerna... vi försöker köpa in böcker som har varierade karaktärer. Olika kön. Olika
hudfärger. Om det går att det finns böcker om funktionsvariationer... det är lite svårare att få
tag på.
- Catharina, Förskolan Regnbågen

När de är äldre, ungefär fyra eller fem... Då vill man nog se sig själv i böckerna. De behöver se
att man kan vara olika. [...] Vi tycker böckerna speglar barnen. Sen kan det alltid bli mer, men
vi tycker att alla finns med på nåt sätt, i våra böcker.
- Catharina, Förskolan Regnbågen

Samtliga informanter berättade att de anser det vara betydelsefullt att barnen kan känna igen sig i
böckernas karaktärer, men hur de arbetar för att detta ska möjliggöras skiljde sig åt. Pedagogerna på de
undersökta förskolorna ansåg att deras utbud av böcker speglade respektive barngrupp på ett bra sätt och
att detta även kan kompenseras och kompletteras med ett anpassat arbetssätt. Dock uppgav de att de
saknade ett bra utbud av böcker inom vissa av de områden som undersökts i denna studie, främst när det
gäller funktionsvariation. Informanterna på Långstrumpsskolan menade på att de skulle behöva stöd från
ledningen i inköp av böcker för att kunna utföra detta arbete på ett, enligt dem, mer önskvärt vis.
Catharina ansåg att representationen av olikheter inte skulle vara den enda kvalitéten med boken. Hon
menade istället att det är av vikt att de böcker som tas in har andra kvalitéer, när det gäller exempelvis
språket och en relevant och bra historia som gör boken meningsfull och givande för barnen.

Det kan också vara så när fokuset lite ligger lite för mycket på problematiserandet av en
hudfärg, eller funktionsvariation... Det kan bli lite svårt när fokuset inte ligger på barnet, utan
bara på det problematiserande perspektivet.
-Catharina, Förskolan Regnbågen
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Bokanalys

Här presenteras det kvantitativa resultatet av granskningen av förskolornas samt förskoleklassens
tillgängliga utbud av barnböcker. På Långstrumpsskolan analyserades 50 böcker, på Förskolan
Popsnöret 30 stycken, och på Förskolan Regnbågen analyserades 50 stycken.

Kategori 1: Kön & könsöverskridande identitet & uttryck
De första punkterna under den kategori som behandlar könsroller frågade sig om det finns böcker med
en eller flera flickor eller pojkar i huvudroll. Det fanns inga punkter i checklistan som frågade efter om
det finns böcker där huvudrollsinnehavaren är av odefinierat eller svårtolkat kön, eller om hen är ett
djur. Dessa punkter valdes att läggas till. Det upplevdes relevant i och med att detta var vanliga
företeelser i litteraturen som granskades. Vissa av punkterna kommer att ställas upp i kolumndiagram
för att göra siffrorna mer lättöverskådliga.

Variation i representation sett till huvudrollsinnehavare
På Långsstrumpsskolan sågs det elva kvinnliga huvudkaraktärer och tjugonio manliga huvudkaraktärer.
Denna överrepresentation av manliga aktörer berodde delvis på att det fanns ett stort antal av Alfons
Åberg-böcker tillgängliga på avdelningen. I Alfons Åberg-böckerna är i regel karaktären Alfons alltid
bokens huvudrollsinnehavare. Avdelningen hade inga böcker där könet ansågs vara svårdefinierat,
däremot fanns det elva fall där huvudrollsinnehavarna var djur, vilket likställs med antalet kvinnliga
huvudkaraktärer.
Hos Förskolan Popsnöret sågs det att majoriteten av böckerna på avdelningen som besöktes hade en
manlig huvudroll. Sett till huvudkaraktärer var nitton stycken pojkar mot fyra stycken flickor, samt två
fall där könet upplevdes vara odefinierat eller svårtolkat. Denna överrepresentation av manliga aktörer
berodde ej på att avdelningen hade ett stort antal ur någon bokserie där huvudkaraktären var manlig.
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Förskolan Regnbågen var den enda verksamheten där antalet djur som huvudrollsinnehavare var större
än samtliga kategorier. Djur förekom i tjugofyra fall, i kontrast mot elva flickor, åtta pojkar, samt åtta
fall där könet upplevdes vara svårt att tolka.
Nedanstående cirkeldiagram visar samtliga verksamheters kombinerade resultat, i procent.

Detta samlade resultat visade att pojkar som huvudrollsinnehavare, i genomsnitt, förekom mer ofta än
flickor, och att ett stort antal av huvudroller i de böcker som granskats visade sig vara djur.

Alfons Åberg, en populär bokserie
Samtliga verksamheter som undersöktes hade böcker om Alfons Åberg, skrivna av Gunilla Bergström,
tillgängliga. I förskoleklassen var det däremot överlägset flest och utgjorde hela 20 procent av
bokbeståndet, vilket även påverkade denna studies kvantitativa resultat. Dels om man ser till att det ökar
antalet manliga huvudroller men även hur det påverkar resultatet av frågor som rör förekomsten av en
förälder och förekomsten av en närvarande och omhändertagande pappa. Kåreland och Lindh-Munther
refererar till Maj Asplund Carlssons studie av litteratur på förskolan gjord 1992 som även den visar på
att Gunilla Bergströms Alfons tillhör de stora favoriterna. Kåreland och Lindh-Munther menar att ett
barn som gått i svensk förskola knappast kunnat undgå Alfons Åberg (2005, s.55).
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Djur som huvudrollsinnehavare
I den kvantitativa delen av den här studien upptäcktes tidigt att en stor del av böckerna inte kunde
analyseras utifrån checklistan med fasta kontrollpunkter. Dessa böckers huvudpersoner var porträtterade
som djur. Nikolajeva beskriver det även överensstämmer med en mer omfattande undersökning av
bilderböcker. I en överraskande stor andel av barnbokslitteratur utgör djur huvudrollen om än ofta i
förmänskligad form (2000, s.55). Nikolajeva förklarar att ett av skälen till denna popularitet av att
använda sig av djur istället för människor kan vara att författaren då kan undvika frågor som kan bli
problematiska kring ålder, kön och social status. Dessa faktorer, beskriver Nikolajeva, som oumbärliga
för att skapa förståelse för en litterär karaktär. En djurkaraktär kan på ett annat sätt än en människa
porträtteras utifrån en speciell egenskap, utan något större djup och ändå accepteras av läsaren.
Nikolajeva menar att vissa av djurkaraktärerna skulle kunna ses som provocerande om de omvandlades
till människor. Nikolajeva exemplifierar med karaktärerna bror Padda och bror Groda av Arnold Lobel.
Paddan och grodan skulle, om de porträtterades som människor, kunna ses som två vuxna män som bor
tillsammans, vilket skulle kunna anses vara kontroversiellt. Porträtterade som djur ses detta som helt
oskyldigt, enligt Nikolajeva (2000, s.56-57).
Nikolajeva lyfter även att användandet av djurkaraktärer skulle kunna underlätta för en läsare att skapa
distans om boken behandlar en konflikt. Om huvudpersonen är ett djur kan barnet förstå historiens
konflikt utan att känna sig hotad eller personligt träffad av att konflikten skulle handla om barnet själv,
vilket kan skapa negativa konnotationer, enligt Nikolajeva (2000, s.56). I andra fall, menar Nikolajeva,
att djurkaraktärerna med lätthet kan översättas till barn. Det exemplifieras bland annat med boken
Pricken av Margret och H.A Rey som beskriver historien om en kanin som blir utstött för att den ser
annorlunda ut. Boken om Pricken kan handla om en etnisk minoritet, enligt Nikolajeva. Trots denna
djurrikedom bland bilderböcker finns ingen forskning som visar på att barn verkligen föredrar
berättelser om djur. Det verkar snarare baseras på en vedertagen åsikt från vuxenvärlden (2000, s.56).
I enlighet med Nikolajevas resonemang ställer vi oss frågande till med vilken självklarhet vi som vuxna
kan anta att barnen kan identifiera sig med böckernas djurkaraktärer. Detta kan vara ett exempel på det
dubbla tilltalet som förklaras närmare i delen som behandlar arbetssätt under rubriken
Familjekonstellationer. Utan delaktighet från en vuxen medläsare finns inga garantier för att ett barn
tolkar och översätter djurberättelserna till att handla om människor, med samma lätthet som en vuxen
läsare anses göra.

28

Djur ur ett genusperspektiv
Som tidigare nämnt förekommer det att författare väljer att göra sina huvudkaraktärer till djur för att
bland annat kön inte ska spela lika mycket roll. Trots detta är det inte ovanligt att djurkaraktärerna ändå
visar typiskt manliga eller typiskt kvinnliga beteenden, vilket har framkommit i denna undersökning av
barnbokslitteraturen. Bland annat ser man Nicke Nyfiken och katten Findus som båda innehar tydliga
manligt förknippade beteenden, vilka också är två exempel på karaktärer som Nikolajeva tar upp.
Nikolajeva förklarar hur apan Nicke beskrivs som olydig och busig, till exempel (2000, s.167). Det kan
därav te sig rimligt att reflektera över och möjligen ifrågasätta vad för roll det egentligen spelar, ur ett
genusperspektiv, att karaktärerna framställs som djur istället för människor.
Kåreland och Lindh-Munther menade att både djur och människor som inte framställs som
könsbestämda oftare uppfattas som manliga än kvinnliga. För att en karaktär, människa som djur, ska
uppfattas som kvinnlig och därmed blir en avvikelse från den manliga normen, behöver det på något sätt
markeras exempelvis genom stereotypt kvinnliga attribut som rosetter för att bli tydligare (2005, s.125).
Att enbart se till antal av karaktärer räknat utifrån biologiskt kön ger en alltför snäv bild, menar
Nikolajeva. Författaren beskriver vidare att det inte är biologiskt kön utan istället det konstruerade
könet, sett ur ett genusperspektiv som är intressant och relevant för en litterär analys. Det är istället av
vikt att undersöka i vilken utsträckning pojkar och flickor agerar i enlighet med stereotypa könsmönster,
eller bryter mot dessa. Med andra ord hur de visar upp ett performativt genus (2000, s.166).

Könsnormer i barnbokslitteraturen
Informanterna talade en del om att böckerna hjälper barnen att sätta sina känslor och tankar i ett
sammanhang, i vilket deras känslor och tankar görs mer begripliga för dem. Det är rimligt att tänka att
om en pojke ser att det finns pojkar i böcker som vågar visa känslor öppet utan skam, så är
sannolikheten större att pojken vågar visa sina egna känslor. Socialt konstruerade normer kan sätta
begränsningar för vad flickor och pojkar vågar uttrycka, då det kan upplevas som oacceptabelt att agera
utanför normen. Med detta perspektiv, hur har det sett ut med normer gällande könsstereotyper i
böckerna som granskats? Ett par punkter från checklistan som tittats på särskilt har varit följande:
“Finns böcker där flickor/pojkar är empatiska och omhändertagande?”
“Finns böcker där flickor/pojkar utmanar gränser och visar ilska?”
“Finns böcker där flickor/pojkar gråter och visar att de är ledsna?”
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“Finns böcker där flickor/pojkar tar initiativ och löser problem?”
Punkterna har valts ut då det gjorts en tolkning att dessa är sociala uttryck som ofta kopplas till vilket
kön man har. Vanliga könsstereotyper skulle exempelvis kunna vara att flickor skulle gråta oftare än
pojkar, att flickor är mer empatiska, och att pojkar till större grad visar att de är arga. Ett intresseområde
är att se vad som är vanligast förekommande, och om resultatet visar karaktärer som dekonstruerar de
väletablerade könsstereotyperna och går utanför könsnormerna.
Att tillägga är att några av punkterna från denna kategori i checklistan tolkades upprepa sig själva.
Under den del av checklistan som behandlar könsroller tolkades punkten “Finns böcker där
flickor/pojkar tar initiativ och löser problem?” vara snarlik punkterna “Finns böcker där flickor/pojkar
aktiva och handlingsorienterade?”, samt “Finns böcker där flickor/pojkar är modiga och
uppfinningsrika?”. Därav gjordes valet att kombinera dessa punkter samt resultatet från dem, och för
enkelhetens skull gemensamt kalla dessa punkter för den förstnämnda punkten.
Av de karaktärer som tar initiativ och löser problem i Långstrumpsskolans böcker var det tre stycken var
flickor och sju stycken var pojkar. Karaktärer som gråter och visar att de är ledsna var jämnt fördelade,
två stycken var, medan en färre flicka sågs vara en karaktär som utmanar gränser och visar ilska, det vill
säga en flicka mot två pojkar. En flicka respektive en pojke såg man vara empatiska och
omhändertagande.
Hos Förskolan Popsnöret gav undersökningen av böckerna utifrån denna kategori en flicka mot fem
pojkar som tog initiativ och löste problem, medan det inte fanns några barn som grät och visade att det
var ledsna. Vidare såg man en flicka som utmanade gränser och visade ilska, vilket ingen pojke gjorde i
någon bok som granskades. Som med föregående verksamhet visade undersökningen en flicka
respektive en pojke som tolkades vara empatiska och omhändertagande karaktärer.
Förskolan Regnbågens böcker visade nio flickor mot sex pojkar som tog initiativ och löste problem, tolv
pojkar mot fyra flickor som grät och visade att de var ledsna, samt åtta flickor mot tre pojkar som
utmanade gränser och visade ilska. Även här är de karaktärer som tolkades vara empatiska och
omhändertagande jämnt fördelade, med fyra flickor mot fyra pojkar.
Nedanstående kolumndiagram visar samtliga verksamheters kombinerade resultat, i antal.
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Ovanstående resultat visade att karaktärer som tar initiativ och löser problem, med viss marginal, består
flest av pojkar. Dubbelt så många pojkar gentemot flickor visar att de gråter och är ledsna, medan
flickor i större grad visar ilska. Karaktärer som tolkades vara empatiska sågs vara jämnt fördelade.

Kategori 2: Familj, sexuell läggning & vänskap
I den kategorin syntes det en mängd olika punkter som fokuserar på sexuell läggning och familjerespektive vänskapskonstellationer. I den här studien har det gjorts avgränsning där fokus hamnar på
familjekonstellationer, där sexualitet inkluderas in under punkten där man talar om samkönade föräldrar.
Då det är i denna form detta främst yttrar sig för barn i förskoleåldern, har det setts som mest relevant
för denna studie. Frågorna som rörde vänskap bedömdes inte ha relevans för studiens fokusområden och
valdes därför inte heller att redovisas.

Familjekonstellationer i barnbokslitteraturen
De punkter som studien behandlar gällande denna kategori är följande:
“Finns böcker som visar en mamma som närvarande och omhändertagande förälder?”
“Finns böcker som visar en pappa som närvarande och omhändertagande förälder?”
“Finns böcker med barn som har en mamma och en pappa?”
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“Finns böcker med barn som har flera mammor och/eller pappor?”
“Finns böcker med barn som har en förälder?”
Böcker med en förälder förekom flest gånger, tretton gånger. Pappa som närvarande och
omhändertagande förälder förekom elva gånger, medan en mamma med samma egenskaper förekom sju
gånger. Nio stycken böcker sågs innehålla både en mamma och en pappa, medan en bok innehöll
samkönade föräldrar.
På Förskolan Popsnöret innehöll en bok en mamma som närvarande och omhändertagande förälder,
medan fyra böcker förekom där en pappa upplevdes vara en närvarande och omhändertagande förälder.
Inga böcker förekom där barnet hade både en mamma och en pappa, heller inga där samkönade föräldrar
fanns. En bok fanns där barnet hade en förälder.
Hos Förskolan Regnbågen visade resultatet ett jämnt fördelat utfall där en mamma som närvarande och
omhändertagande förälder förekom lika ofta som en pappa som närvarande och omhändertagande
förälder, sju respektive sju gånger. I tre av böckerna som granskades hade barnet både en mamma och
en pappa, i ett fall hade barnet samkönade föräldrar, och vid tre fall hade barnet en förälder.
Nedanstående kolumndiagram visar samtliga verksamheters kombinerade resultat, i antal.

Resultatet från de tre verksamheterna visar att en pappa som närvarande och omhändertagande förälder
var den vanligaste företeelsen. Värt att notera är att förekomsten av Alfons Åbergs pappa då stod för en
större mängd. Förekomsten av samkönade föräldrar var det man såg allra minst av. En mamma som
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närvarande och omhändertagande förälder var nästintill lika vanligt att se som böcker där barnet enbart
hade en förälder. I de böcker som kategoriserades under “en förälder” presenterades bara en förälder.
Det lämnades okommenterat om ytterligare en annan förälder förekom men valdes att inte presenteras.
Böcker med både en mamma och en pappa förekom något mer sällan.

Alfons Åbergs pappa
Nikolajeva beskriver Alfons pappa som en duktig ensamstående velourpappa och ifrågasätter om
relationen dem emellan framställts annorlunda om Alfons varit en flicka (2000, s.166-168). Böckerna
om Alfons beskrivs handla om vardagliga händelser illustrerade på ett realistiskt sätt (Nikolajeva, 2000,
s.47). Majoriteten av Alfons-böckerna skrevs under 1970-talet. Även om situationerna som beskrivs i
böckerna ses som vardagliga måste familjesituationen fortfarande ses som annorlunda. Kåreland och
Lindh-Munthers studie visar att frågan kring Alfons frånvarande mamma förekommer hos barn och kan
vara intressant att lyfta i ett normkritiskt arbete (2005, s.108).

Kategori 3: Funktion, etnicitet & ålder
Denna kategori innehåller ett par punkter som frågar efter litteratur där det förekommer karaktärer med
funktionsvariationer, karaktärer som har etniskt svensk bakgrund respektive etniskt utländsk bakgrund,
samt om det finns böcker där barn, unga, och gamla människor speglas. Två punkter rörande ålder har
tagits bort. De formulerades: ”Finns böcker där barn och unga speglas?” samt ”Finns böcker där gamla
människor speglas?”. Dessa punkter upplevdes ej vara relevanta för den här studiens frågeställningar,
vilket var varför de valdes bort när undersökningen utfördes av barnbokslitteraturen.
Att ställa upp resultatet i kolumner från denna kategori ansågs vara överflödigt då resultatet var så pass
lågt.
De punkter som granskades var följande:
“Finns böcker som speglar barn utan funktionsnedsättning på ett positivt och självklart sätt?”
“Finns böcker som speglar barn med funktionsnedsättningar på ett positivt och självklart sätt?”
“Finns böcker där barn och vuxna med etniskt svensk bakgrund speglas på ett positivt och självklart
sätt?”
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“Finns böcker där barn och vuxna med etniskt utländsk bakgrund speglas på ett positivt och självklart
sätt?”

Böcker som berör funktionsvariation
I den litteratur som var tillgänglig för barnen att plocka ned från hyllan eller att ta ur en låda var det
endast en bok som innehöll en karaktär illustrerad som rullstolsburen, vilket var en bok som fanns på
Förskolan Regnbågen. Av de drygt hundra böcker som granskats i denna studie var detta det enda
exemplaret som uppvisade en synlig funktionsvariation, bland de böcker som låg tillgängliga för barnen
att själva välja bland. Förskolan Regnbågen hade även en låda med böcker som enbart problematiserade
detta ämne, dessa böcker låg ej tillgängliga för barnen att spontant ta fram. Informanten förklarade att de
inte hade dessa böcker framme vanligtvis, men att de plockade fram dem ibland när de ville samtala
kring de ämnena med barnen. Motiveringen till detta var som tidigare nämnts att Catharina inte ansåg att
dessa böcker inte höll måttet när det kommer till alla aspekter. Dessa böcker valdes att ej räknas i
undersökningen, då barnen inte har direkt tillgång till dem. De här böckernas tillgänglighet vilade på
pedagogens egna initiativ. Böckerna tas bara fram om pedagogen själv anser att det är läge att diskutera
kring dem.

Etnicitet i barnbokslitteraturen
Kåreland förklarar att böcker med så kallade ”invandrarmotiv” började få ett allt större genomslag under
1970-talet, med teman som oftast har handlat om hur det var att tillhöra en utsatt minoritetsgrupp, med
fokus på svårigheterna i mötet mellan två olika kulturer. (Kåreland, 2013, s.150) Den typen av
berättelser, eller böcker som berör ämnet etnicitet över huvud taget har saknats i de böcker som
granskats inför den här studien. Karaktärer med etniskt utländska bakgrunder har förekommit, däremot
har karaktärernas olika bakgrunder ej problematiserade i berättelserna. De karaktärer med etniskt
utländsk bakgrund samexisterar med de karaktärer som har etniskt svensk bakgrund. I och med att de
karaktärer med etniskt utländsk bakgrund inte behövt förklara eller försvara sitt existensberättigande i
böckerna, skulle det kunna tolkas som att dessa karaktärer speglas på ett positivt sätt i litteraturen.
Sett till antal var det relativt få böcker med karaktärer som kunde tolkas ha en annan etnisk bakgrund än
svensk. Förskolan Regnbågen hade totalt fem karaktärer där deras etnicitet tolkades ej vara svensk.
Förskolan Popsnöret hade inga böcker där karaktärerna kunde ses eller beskrivas ha utländsk bakgrund.
Långstrumpsskolans böcker hade sex karaktärer som tolkades ha utländsk bakgrund.
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En av dessa böckerna hos Långstrumpsskolan tolkades spegla utländska karaktärer på ett negativt vis.
Denna bok beskrev en vit sjörövarkapten som god medan motståndarna med annat etniskt ursprung
framställdes som onda. Det förekom även passager där människor, med annat etniskt ursprung
illustrerades som primitiva. Informanterna valde att plocka bort denna bok när vi upplyste dem om
bokens innehåll. Informanterna visade uppskattning i att belysas om bokens innehåll, och menade att de
inte varit medvetna om innehållet. Eilard nämner följande:

Likhet eller olikhet framhävs i motsatsord eller kontraster som automatiskt kopplas till
kulturellt präglade associationskedjor. I kontrasten blir de markerade attributen, eller
kategorierna, betydelsegenererande. (Eilard, 2009, s.102)

Att ställa motsatser mot varandra på det viset som boken gjorde kan tolkas skapa en viss mening, där
den ena kan tolkas värderas högre än det andra. I det här fallet, att den vita kaptenen är överordnad
antagonisterna från mellanöstern. Eilard beskriver vidare hur den vite västerländske mannen ses vara det
normativa, och, för att citera ytterligare: “[...] vilket inkluderar privilegiet att definiera både sig själv och
andra” (Eilard, 2009, s.104). En möjlig konsekvens som kan komma av att ta till sig den här typen av
berättelser är att som vit tro att man är överordnad icke-vita personer, och som icke-vit person tro att
man är underordnad den som är vit (Eilard, 2009, s.104).
Förskolor har en bred variation i hur de arbetar med litteratur, berättande och läsning, däremot uppvisar
de en stor samstämmighet när det kommer till valet av litteratur, enligt Kåreland och Lindh-Munther
(2005, s.56). Kåreland och Lindh-Munther refererar till Asplund Carlsson som påstår att det finns en
dold litterär kanon inom förskolan, det vill säga att ett antal titlar återfinns på de flesta förskolor. Den
dominerande repertoaren av böcker uppdateras alltför sällan med nyutgivna barnböcker (2005, s.55).
Författarna menar vidare att det ofta är den enskilde pedagogens preferenser som styr urvalet av böcker
som erbjuds till barnen (2005, s.61).

Arbetssätt
Under denna rubrik beskrivs resultatet från de kvalitativa intervjuerna. Detta resultat berör
informanternas uppfattning kring arbetssätt med barnbokslitteraturen i respektive verksamhet.
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Böcker som ett underlag för samtal
Samtliga informanter uttryckte att ett av böckernas syften är att främja den språkliga utvecklingen hos
barnen, men också att vara en brygga för att skapa diskussioner av olika typer av fenomen, däribland att
tydliggöra och sätta ord på känslor. Samtliga pedagoger ansåg att genom att samtala om karaktärernas
känslor kunde barnens egna känslor konkretiseras. Ett arbetssätt där högläsning och boksamtal är
frekventa inslag kan därmed gynna både språket och möjligheterna att uttrycka sina känslor och
resonemang. Aman på Förskolan Popsnöret förklarade att det är av vikt att barnens funderingar och
känslor kompletteras med böcker, där böckerna kan fungera som ett verktyg för att starta igång ett
samtal. Han menade att böckerna hjälper till att skapa sammanhang där situationer och känslor kan
göras hanterbara och begripliga för barnen genom stöd av en vuxen medläsare.
Även Heggestad poängterar betydelsen av att se till den pedagogiska ansatsen vid presentationen av en
barnbok. Hon lyfter det som en viktig aspekt när det kommer böckernas tilltal. Det är som vuxen
medläsare viktigt att förstå och ta hänsyn till vad i en bok som riktar sig direkt till barnet och vad som
huvudsakligen uppfattas av den vuxna läsaren. Den vuxne behövs för att fungera som en mediator
mellan bok och barn för att barnet ska få så mycket utbyte av boken som möjligt (Heggestad, 2014,
s.224).
Detta går även att se ur ett sociokulturellt perspektiv, då det sammanstämmer med det som Säljö
beskriver, nämligen att kunskap bara kan överföras från en mer kunnig till en annan genom att den
socialiseras genom kommunikativa praktiker. Säljö menar vidare att denna socialisation är
grundläggande och en förutsättning för att den sekundära socialisationen ska ske i förskola och skola
(2013, s.158). Detta tolkas som att arbetet med barnböcker gynnas av ett reflekterande arbetssätt med
samtal och samspel mellan barn och pedagog.
Simonsson beskriver är att de vuxnas förhållningssätt till böcker och läsning samt deras agerande i
lässituationer har en avgörande betydelse för hur barnen själva kommer att förhålla sig till böcker.
Bokaktiviteter, såsom boksamtal, kan ses som integrerade delar av sociala händelser. Vad boken
används till, och vilka innebörder den tilldelas beror på när, var och hur och av vilka den används
(Simonsson, 2006, s.16).
Aman från Förskolan Popsnöret berättade vad han tycker är viktigt i arbetet med böcker.
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Det är viktigt att vi ser vad som är spännande för barnen just nu. Vissa barn är rädda, som för
spöken... farliga djur... Då gäller det att få ner det i ett sammanhang att det inte är så farligt.
Böcker som behandlar det här med att ta sprutor hos doktorn till exempel... Man bearbetar
mycket känslor i lek, och i böcker.
- Aman, Förskolan Popsnöret

Aman förklarade att det är betydelsefullt att konkretisera olika typer av känslor, att man skapar ett
sammanhang för hur det känns att exempelvis vara rädd. Kåreland och Lindh-Munther betonar även att
litteratur är ett viktigt hjälpmedel för barnens möjlighet att förstå sin omvärld, men lika viktigt för hur de
förstår sig själva och deras egen identitetsutveckling (2005, s.59-60).
Catharina förklarade att utöver att sätta ord på känslor, hjälper böckerna barnen att utveckla ordförrådet.

I perioder händer det ju att barn hamnar i mycket i konflikter, och då försöker vi ha böcker
som behandlar att till exempel eller vara ledsen och arg. Vi försöker prata om att vara ledsen
och arg, men försöker ge flera olika ord på ordet för att ge ordet olika valörer. Till exempel,
eh... om man är jättejätteledsen, då kanske man är förtvivlad, eller förkrossad! Och arg… ja,
man kan vara jättearg, och då kanske man är ursinnig... mmhm, ja, en del barn använder ju
de orden också. Samma sak med glad, och jättelycklig.
- Catharina, Förskolan Regnbågen

Catharina menade att böckerna kan hjälpa barnen att utveckla nyanser i språket. Att man exempelvis kan
vara jättearg, eller bara lite arg, eller helt förkrossad. Catharina förklarade vidare att de använder
barnböckerna som ett underlag för samtal mellan pedagog och barn, där syftet är att med hjälp av
litteraturen tydliggöra oklarheter och diskutera de funderingar som barnen bär på. Känslor i synnerhet
var något som särskilt trycktes på. Hon uttryckte en vilja att göra barnens känslor begripliga för dem, i
vilket de teman som tas upp i böckerna då ses vara relevanta verktyg.
Detta stämmer överens med det som Kåreland och Lindh-Munther beskriver om hur litteraturaktiviteter
kan främja barnens inre värld. Genom högläsningens förmåga att beröra barnen kan den hjälpa dem att
förstå sin egna reaktioner samt reflektera kring egna erfarenheter och upplevelser (2005, s.96). Karin
och Aman betonade vikten av samtalet i samband med bokläsandet.
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Vi uppmuntrar barnen att prata. Det behöver inte handla om en sanning. Vi tycker det är
viktigt med att man tar tillvara på det barnen säger under de stunder man läser med dem,
även om det inte var det man ville höra från början. Ett felaktigt svar kan leda till ett rätt.
- Karin, Långstrumpsskolan

Man kan prata om böckerna, barnen har många kluriga frågor. Det blir en inkörsport till
större frågor och samtal. Att få samtala kring olika fenomen.
- Aman, Förskolan Popsnöret

Kåreland och Lindh-Munther lyfter vikten av väl genomtänkta litteratursamtal i samspel mellan barn
och pedagoger. Genom att arbeta aktivt och medvetet med samtal kring böcker får barnen möjlighet att
beskriva hur de upplevt berättelsen (2005, s.101). Uteblir detta samtal försvinner möjligheten att ta reda
på barnens föreställningar och diskutera och lyfta frågor.
Aman lade till att rim och ramsor underlättade det språkliga arbetet, och förklarade att han gärna såg
detta i de böcker han läser för barnen.

Jag tycker om böcker där det finns rim och ramsor, jag har lite förkärlek för det. Har man rim
och ramsor med sig… då får man barnen med sig lättare, för det låter nästan som att man
sjunger fram det. Eftersom rim och sånt är något lite roligt, lustfyllt… så lyssnar man mer på
orden. Man medvetandegör språket för barnen.
- Aman, Förskolan Popsnöret

Aman menade att språket blir lättare för barnen att ta till sig om man använder sig av rim och ramsor,
för att de lyssnar noggrannare när något rimmar. Detta för att rim upplevs av barnen låta roligt. Med rim
och ramsor menar han att brukandet av ord alltså blir roligare, och därmed lättare, att ta till sig. Även
Catharina från Förskolan Regnbågen förklarade att hon själv har en förkärlek för rim i sagor, i och med
att det hjälper barnen att hålla intressenivån uppe under läsningsstunderna.
Aman förklarade ytterligare att bilden är relevant att tala om.

Bilder är oerhört viktiga i böckerna, för barnen vill prata om dem. Det är lätt för dem att ta
till dem.
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-Aman, Förskolan Popsnöret

Säljö uttrycker det som att text och bild lever sida vid sida och används för att komplementära resurser i
både våra samtal och vårt lärande. Säljö hävdar att bilden är ett viktigt sätt att både skapa och
kommunicera mening. Bild och text samspelar på olika sätt och blir medierande redskap som har en
betydande potential för att förstå och tillägna sig kunskap, sett ur ett sociokulturellt perspektiv (2013,
s.161). Att pedagogerna talade om både text såsom bild ses därför vara betydelsefullt i det här
sammanhanget.
Catharina förklarar att det är betydelsefullt att reflektera över barnens språknivå när det kommer till
bokläsandet, att man försöker introducera böcker som passar var barnen ligger språkmässigt. Hon
menade att en anledning till att ett barn kan visa ointresse under en bokstund är för att barnet inte helt
begriper allt som står i boken. Att anpassa böckerna utefter var barnen ligger rent språkmässigt ses
därför vara betydelsefullt. Aman påpekade att man måste vara lyhörd och flexibel inför barnet för att ett
lärande ska ske i de bokläsande sammanhangen, och gav ett exempel med att han ibland lägger in lättare
ord i sagan om han upptäcker att språket är för avancerat.

Urval av böcker
Två av tre verksamheter uppgav att de ofta lånar böcker från biblioteket tillsammans med barnen. De
verksamheter som lånar böcker från bibliotek förklarar att detta görs i samråd med barnen, som då
belyser att det är betydelsefullt att barnen får delta i processen när det väljs ut nya böcker som ska tas
med till förskolan. Barnen ges ett visst utrymme där de kan välja böcker utifrån deras egna intressen, så
länge pedagogerna inte upplever böckerna som olämpliga. En olämplig bok kan vara en bok som
innehåller våld eller annat explicit innehåll, men det förklaras också att det kan handla om böcker som
pedagogerna anser vara för långt ifrån barnens nuvarande språknivå, böcker som anses vara för tunga
rent textmässigt.
Catharina på Förskolan Regnbågen berättade att de sällan går till biblioteket på grund av att de är den
avdelning som har mest böcker på förskolan.

Vi går ganska sällan till biblioteket, då vi är den avdelning som har mest böcker. Men om vi
håller på med något tema på förskolan går vi till biblioteket, om det är så att vi saknar böcker
rörande något ämne.
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- Catharina, Förskolan Regnbågen

Catharina förklarade att hon har kommit att få en sorts ledande roll i vilka böcker avdelningen tar in,
vilket hon tänker sig vara ett resultat av att hon själv är barnboksförfattare samt ofta får hem och
recenserar böcker. På grund av det antal böcker Catharina tar med sig till avdelningen, blir det att de
sällan går till biblioteket, menade hon. I och med detta skulle det kunna reflekteras över hur detta
påverkar barnens inflytande i att få påverka de böcker som görs tillgänglig på förskolan. De andra
verksamheterna förklarar däremot att barnen har ett visst inflytande i vilka böcker det är som väljs ut, att
det är något som sker i samråd mellan pedagog och barn.
Informanterna på Långstrumpsskolan berättade att de har större utrymme i att få välja själva när de går
till biblioteket med barnen, och då verkar det väljas böcker som i ett större avseende representerar de
barn som finns inom verksamheten. När de går till biblioteket är barnen direkt delaktiga i vilka böcker
som tas med tillbaka till förskoleklassen.
Nikolajeva framhåller hur den vuxnes roll ur flera aspekter påverkar barns möjligheter till tillgång till
litteratur och att hur den presenteras påverkar barnets upplevelse av densamma. När det gäller just
bilderböcker är detta särskilt utmärkande, då den vuxne bokstavligen förmedlar boken till barnet. De
vuxna som medläsare i barnboken, som författaren medvetet eller omedvetet tilltalar, kan vara allt från
förläggare, kritiker, föräldrar, lärare och barnbibliotekarier. Alla dessa vuxna står mellan barnet och
boken och bestämmer vad som ska publiceras, köpas in till bibliotek och läsas både hemma såväl som i
förskola och skola (Nikolajeva, 2000, s.265).
Detta visar på vikten av den vuxnes roll i arbetet med böcker i förskola och skola. Både i val av
arbetssätt och i urval av vilka böcker som finns tillgängliga påverkar pedagoger barnets förståelse av
boken.

Att arbeta utifrån ett genusperspektiv
Kåreland och Lindh-Munther visar på att barn redan i tvåårsåldern är medvetna om kön som en kategori
att sortera eller bli sorterad utifrån. Könsidentitet formas genom samspel och i förhandling med andra,
förskolan blir därmed en viktig arena i detta sammanhang. Författarna hävdar även att barn under sin tid
i förskolan blir medvetna om det genuskontrakt som råder, vilket innebär att pojkar både har och ges
mer makt än flickor i förskolan (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s.71-75). De poängterar att
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litteraturen även kan ha en central roll när det gäller tillägnandet av språk ur ett genusperspektiv. Ett
medvetet arbete med böcker där barnen tillåts vara aktiva i boksamtal inbjuder till fler tillfällen att
diskutera och samtala. De menar därmed att litteraturen blir ett komplement till den knapphändiga
verbala kommunikationen som kan prägla förskolan. Pedagoger pratar ofta i korta kommandon och
tillsägelser, främst till pojkar, enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005, s.60). Boksamtalen kan därför
vara ett bra tillfälle för både barn och pedagoger prata mer ingående och därmed utgöra ett komplement
till mer stressiga situationer i såväl förskolan som skolans vardag. Författarna lyfter att hur böckerna
framställer kön får stor betydelse för hur barn uppfattar och förstår världen och sig själva ur ett
genusperspektiv (2005, s.126). Genom normkritiska böcker går det att visa upp både pojkar och flickor
som bryter mot stereotypa könsmönster (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s.104).
Aman på Förskolan Popsnöret påpekade däremot att förskolans utbud av böcker inte alltid behöver
behöver styra vilken bild som presenteras när det kommer till genus. Genom arbetssättet går det att
förändra och presentera berättelsen för barnen ur ett annat perspektiv.

Är texten inte riktigt adekvat kan det hända att jag hittar på ny text som jag tycker passar
bättre.
-Aman, Förskolan Popsnöret

Catharina på Förskolan Regnbågen berättade att de ibland tar bort böcker med könsstereotyper, men att
vissa böcker väljer de att ha kvar om de anser att det går att föra en diskussion om de stereotypa
könsrollerna. Detta stöds av Kåreland och Lindh-Munther som även de lyfter fram möjligheten för att
byta karaktärers namn, byta egenskaper eller låta dem inta normbrytande positioner. En bok med
traditionellt könsmönster kan även läsas precis som den är med intentionen att sedan användas som
diskussionsunderlag i ett boksamtal med barnen (2005, s.104). Detta kan tolkas ur ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv som att man ser ramarna och därmed begränsningarna i de
traditionella könsrollerna, och syftar till att dekonstruera dessa roller för att skapa en förändrad bild om
vad det innebär att vara flicka och pojke, en bild som inte är lika begränsad som de traditionella
könsrollerna upplevts vara. Möjligen syftade Catharina till att samtalet om de stereotypa könsrollerna
ska leda till att barnen ska få förståelse för att det finns andra sätt att vara flicka och pojke på.

En bok där man slagit ett barn med ris, den kan man ju ha kvar, förutsatt att man pratar om
att det här är inte okej, att såhär tänkte man förr i tiden men det är förbjudet idag. Det tror
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jag barnen förstår, att det inte är okej. Man får märka av ifall barnen reagerar negativt på
den sortens berättelser... Till exempel om nåt barn själv hade varit med om det, det har vi
inte haft än tur nog... Men ja... det var andra könsroller förut och det var ju inte förbjudet
med aga förr i tiden, så det är inte konstigt att det finns med i de äldre böckerna... Det
försöker vi prata om.
- Catharina, Förskolan Regnbågen

Även detta citat visar på ett arbetssätt som tror på idén att behålla och använda sig av de böcker som kan
anses problematiska ur ett hänseende men användbara för att lyfta fram och föra ett samtal om de
stereotypa roller som reproduceras.

Att arbeta utifrån ett etnicitetsperspektiv
Eilard poängterar att vi som läsare och förmedlare av en bilderbok måste reflektera över inte bara vad
som går att läsa utifrån bokens faktiska text och illustrationer, utan också över vad som eventuellt har
utelämnats. Genom detta kan vi få syn på vems perspektiv det är som skildras men det framgår även vad
som inte skildras (Eilard, 2009, s.102).
Pedagogerna på Långstrumpsskolan förklarade de inte får något stöd från ledningen i att införskaffa
litteratur som bättre speglar barngruppen. Den litteratur som ledningen har försett förskoleklassen med
representerar inte den etniska mångfald som existerar i deras grupp. De tog en obligatorisk lärobok de
har i sin undervisning som ett exempel, en bok med titeln Lyckostjärnan. Denna bok arbetar
förskoleklassen mycket med tillsammans med barnen när det kommer till högläsning, men pedagogerna
menade att den inte representerar barnen.
Eilard menar att läromedel måste betraktas som att i ännu högre grad, än annan barnlitteratur, ha en
outtalad effekt som påverkar barnen mer just på grund av att boken används och förmedlas i skolan
(Eilard, 2009, s.98). Det faktum att boken är ett läromedel blir därför i det här fallet än mer
problematiskt.
Ur ett rent socioekonomiskt perspektiv tycktes boken Lyckostjärnan även vara främmande för barnen,
vilket pedagogerna på Långstrumpsskolan uttryckte en beklagande ton över, men anser att det ändå
finns en poäng i att föra diskussion kring det boken innehåller. Informanterna berättar att Lyckostjärnan
bland annat uteslutande innehåller villaområden, i kontrast till de lägenhetshus som förskoleklassens
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barn bor i. Boken Lyckostjärnan kan användas i att starta igång samtal om olikheter i samhället, menar
informanterna. Kåreland skriver, för att citera:

Ett liberalt perspektiv på mångkultur innebär att man anser att det finns fler likheter än
olikheter mellan människor. Oavsett klass, etnicitet och kön finns vissa gemensamma
grundläggande värderingar. (Kåreland, 2013, s.137)

Möjligen är det denna förståelse som informanterna har en förhoppning om att barnen ska utveckla, när
de berättar att det finns en betydelse i att diskutera med barnen om samhällsskillnader. Att vi som
människor har, som Kåreland uttrycker det, vissa gemensamma grundläggande värderingar, även om vi
kommer från olika bakgrunder, har olika förutsättningar, eller ser olika ut. Kåreland förklarar vidare att
barn som tidigt fått möta kulturella skillnader påverkas i hur de senare förskaffar sig kunskap om både
den egna och andra kulturer, samt avgör hur öppna de blir inför det som kan tolkas vara kulturellt
annorlunda eller främmande. (Kåreland, 2013, s.154) På så vis kan det ses vara av betydelse på vilket
sätt barnbokslitteraturen representerar det som är etniskt svenskt och det som inte är det. Eilard ger ett
exempel med en bok där en afrikansk pojke berättar för en europeisk flicka om sitt ursprung, och flickan
börjar fantisera om hur det är i pojkens hemland.

Hyddkonturer och vilda djur skymtas, och Moa iförd tropikhjälm och kikare. Ur dessa
kontraster och synen på Sverige, som en överlägsen och högt utvecklad nation, uppstår en
solidarisk, men moraliserande, underton, präglad av en postkolonial ”stackars dom”-attityd.
Den vite mannen skulle rädda kolonierna, men den bestående paradoxen och alltsedan dess
”den vite mannens börda” var att de befriade förblev underlägsna. (Eilard, 2009, s.106)

Eilard förklarar hur västerlänningar ofta ser sig vara upplysta och informerade och att västerlandet i stort
har under flera århundraden betraktat sig vara den del av världen som ligger i framkant. (Eilard, 2009,
s.109) Att vara uppmärksam på hur man representerar etniskt svensk och etnisk utländsk kultur i
barnbokslitteraturen kan därför vara relevant, för att ett “vi och dom”-perspektiv ej ska skapas.
Simonsson menar att det är viktigt att studera vilka diskurser och subjektpositioner barnen aktualiserar i
arbetet med böckerna de erbjuds att bruka i förskolan eller förskoleklassen i det här fallet. Att se och
reflektera över vilka föreställningar som kan skapas och produceras. Genom dessa reflektioner kan
pedagogen få syn på vilka positioner som är attraktiva respektive mindre attraktiva för barnen att inta.
Om ett barn deltar i olika motsägelsefulla diskurser, kan det möjliggöra för att se en mångfald i
meningsskapandet i arbetet med böckerna (Simonsson, 2006, s.66). Kåreland och Lindh-Munther
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beskriver förskolan som en litterär miljö. De menar att det är viktigt att litteraturen är integrerad i
vardagen och speglar den med olika konstellationer av personer (2005, s.100).
Hos Förskolan Popsnöret beskrev Aman att det inte är så stor etnisk mångfald bland barnen, men att det
istället är det hos de anställda. På Förskolan Regnbågen förklarade Catharina att det är det fyra barn av
femton som ej har svenska som modersmål.
Karin och Eskil på Långstrumpsskolan förklarade att de försöker vara tydliga med föräldrarna att det är
av vikt att barnen får öva på sitt modersmål, då de ser att ett starkt modersmål gör att barnen även blir
bättre på att lära sig svenska. De menade dock att barnens föräldrar sällan går till biblioteket med
barnen, utan att läsandet oftast sker i skolan. När barnen är i skolan och lånar från biblioteket
förekommer det att barnen väljer böcker på deras modersmål. Skolbiblioteket beskrivs ha stor variation
när det kommer till vilka språk det finns, men förskollärarna uttryckte en önskan om att det borde finnas
fler böcker som representerade barnen bättre när det kom till de böcker som ska användas i
undervisningen.

Familjekonstellationer

Sedan det här med olika familjekonstellationer... Vi tar gärna in böcker med samkönade
föräldrar, men då ska det inte vara den enda kvalitén med boken, den ska ju vara bra i övrigt
också.
- Catharina, Förskolan Regnbågen

Catharina förklarade att de är positiva till böcker med olika typer av familjekonstellationer,
såsom samkönade familjer, så länge detta ej är den enda poängen med berättelsen.
Catharina menade att en bok kan upplevas som ytlig om den bara fokuserar på ett särskilt
ämne, men ej anstränger sig för att vara tillräcklig i andra avseenden, att boken exempelvis
har tydliga bilder och är välskriven till sin text. Heggestad lyfter fram hur de queera
bilderböckerna för barn har väckt debatt både i pressen och hos personer som åtminstone
utger sig för att vara föräldrar i olika nätforum. Dels anses queera personer vara olämpliga i
böcker som riktar sig till barn, men även böckernas konstnärlighet har kritiserats (2014,
s.225).
Aman berättade att det är bra att kunna prata med barnen att det finns olika
familjekonstellationer, och att det är betydelsefullt att detta även är något som syns i
böckerna. Aman lyfte både samkönade föräldrar och ensamstående föräldrar, och menade
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att ingen konstellation ska behöva ses vara konstig.
Det är viktigt att man ska kunna prata om att det finns olika typer av konstellationer.
Mamma pappa, två pappor, två mammor, skilda föräldrar. Ingenting behöver vara konstigt.
Olikheter finns ju. Världen ser ut såhär.
Aman, Förskolan Popsnöret

Pedagogerna på Långstrumpsskolan berättade ej under intervjuns gång om de pratade med barnen om
olika typer av familjekonstellationer, utan fokuserade istället på frågor om boendesituationer och klass
när det talades om familj.
Böcker som behandlar alternativa familjekonstellationer, om man ser till kärnfamiljsnormen, kan dels ha
som ambition att fungera identitetsbekräftande för de barn som lever i så kallade regnbågsfamiljer eller
som inte lever upp till den av samhället förväntade genusnormen. Dels kan de syfta till att skapa
förståelse för alternativa samlevnadsformer. Det kan, enligt Heggestad, sägas att all barnlitteratur i
någon mån är didaktisk och ideologisk, men detta gäller i än högre grad för de så kallade queera
barnböckerna. Utgivningen av dessa styrs av mer medvetet ideologiska strategier än vad som gäller de
böcker som skildrar barn i traditionella kärnfamiljer eller som inte avviker från ett traditionellt
genusmönster (Heggestad, 2014, s.226).
Heggestad lyfter fram det dubbla tilltalet, som används i barnböcker. Det innebär att litteratur skriven
för barn både ska passera vuxenvärldens granskande öga och ha ett tilltal som är anpassat till barnets
nivå och föreställningsvärld. Men de dubbla koderna eller det dubbla tilltalet kan även handla om att
barn och vuxna uppfattar texten på olika sätt. Medan barnet uppfattar den bokstavligt, kan den vuxne se
andra dimensioner i den, exempelvis ironier eller kommentarer till företeelser som ligger utanför barnets
erfarenhetssfär. När det gäller de queera barnböckerna är det också möjligt att ställa frågan i vad mån
barnet som läsare har möjlighet att uppfatta böckernas bärande eller underliggande teman (Heggestad,
2014, s.226).
Detta visar återigen hur det sociokulturella perspektivet blir viktigt. Det är i samspel med en mer erfaren
person som bokens budskap kan få en djupare mening och ytterligare dimensioner som skapar ny
kunskap. Det är med andra ord både boken och pedagogen som tillsammans medierar kunskap i samspel
med barnet.
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Böcker som berör funktionsvariationer
Catharina från Förskolan Regnbågen nämnde vid flera tillfällen om problematiken när det kommer till
litteratur som visar upp funktionsvariationer. De böcker som finns anses inte alltid hålla måttet när det
kommer till andra kvaliteter som blir viktiga för att boken ska vara lämplig.
Agneta Kanold beskriver i kapitlet Integreringsprincipen i barn- och ungdomslitteraturen i antologin
Omsorg i förändring på ett liknande sätt att det kan finnas en tendens att acceptera vilka böcker som
helst bara de behandlar området funktionsvariation på något vis. Detta trots att de kan verka för att
förstärka stereotyper eller använda sig av en föråldrad terminologi. Hon menar istället att autentiska
beskrivningar av personer med funktionsvariation är av vikt. För ett barn med någon form av
funktionsvariation kan litteraturen vara ett stöd i att forma en positiv självbild i de fall den presenterar
starka och trovärdiga porträtt av personer i liknande situation, enligt Kanold. Om en otidsenlig bild
framställs kan detta tvärtemot leda till en syn som är stereotyp. Detta blir en balansgång att ta ställning
till då en frånvaro av porträttering kan leda till ett osynliggörande som i sin tur har en marginaliserande
effekt (Kanold 2011).
På Catharinas förskola hade de en låda med några böcker rörande funktionsvariationer, men hon
plockade bara fram dem om det ansågs vara lämpligt att diskutera kring dem, de fanns inte bland den
litteratur som barnen själva kunde välja att plocka fram. Övriga informanter i undersökningen nämnde ej
funktionsvariation som en faktor att välja böcker utifrån, vilket också speglas i att inga böcker rörande
funktionsvariationer sågs hos dessa.

Diskussion och slutsats
Den här studien har med ett interkulturellt perspektiv granskat den tillgängliga barnbokslitteraturen på
de verksamheter som studerats samt genom kvalitativa intervjuer med pedagoger på dessa verksamheter
undersökt deras arbete med den barnbokslitteratur de har.
Den kvantitativa undersökningen visade att representationen i de studerade verksamheterna varken
representerar barngrupperna eller samhället i stort utifrån faktorerna genus, familjekonstellationer,
etnicitet, och funktionsvariation. Detta trots att den tidigare forskning vi presenterat i denna
undersökning visar på betydelsen av att kunna identifiera sig med den verklighet de kulturella artefakter

46

som omger oss visar upp. Ur genussynpunkt finns ett normbrytande utbud i verksamheternas böcker när
det kommer till känsloyttringar. Diagrammen visar på pojkar som illustreras som ledsna och gråter och
flickor som utmanar gränser och visar ilska. Däremot ses pojkar oftast i huvudroll, men undersökningen
visade också att djur förekommer i huvudroller överraskande ofta, i just denna undersökning fler gånger
än vad flickor förekommer som huvudrollsinnehavare. Den kvantitativa delen av undersökningen visade
att människor med utseende som inte ses som etniskt svenskt har en låg representation i utbudet av
litteratur som finns tillgänglig för barnen. Böcker som visade upp familjekonstellationer som består av
samkönade föräldrar eller människor med funktionsvariation var i stort sett obefintliga. Det är även värt
att nämna att trots att vi tagit stöd i tidigare forskning i analysen av barnböckerna i studiens kvantitativa
del har våra personliga tolkningar i vissa fall varit en aspekt som påverkat bedömningen av bokens
innehåll. Faktorerna genus, etnicitet, familjekonstellationer och funktionsvariation som granskningen av
barnbokslitteraturen i denna studie gjorts utifrån kan i sig tolkas och uppfattas på olika sätt av olika
människor.
Eftersom förskolan utgör en gemensam punkt för barn från alla samhällets grupper med olika kultur och
erfarenhet och blir den första offentliga arenan utanför hemmet, spelar den en stor roll för hur barnen
upplever sin tillhörighet i samhället. Den tidigare forskning vi presenterat visar att förskolan kan vara
den första plats där barnet kommer i kontakt med böcker. Salmson och Ivarsson betonade bokens viktiga
roll och lyfte hur inkludering och representation i förskolans litteratur kan utgöra en del i det
demokratiuppdrag som förskolan har.
Den kvalitativa delen av studien har visat att samtliga av de intervjuade pedagogerna menade att de
arbetar med barnbokslitteratur inom deras verksamheter. Arbetet med böcker ges mycket utrymme och
de verksamheter vi undersökt bjuder på en miljö som har rikligt med böcker. Boken har en stark
ställning i både förskola och skola och är som nämnts tidigare i denna uppsats ett kunskapsbärande
redskap. Det sociokulturella perspektivet som tillsammans med det socialkonstruktivistiska perspektivet
varit denna uppsats utgångspunkter grundar sig som tidigare beskrivits i samspelet emellan människor.
Denna interaktion är beroende och påverkad av både sociala och kulturella faktorer som verkar både för
lärande samt blir medskapare av vår identitet. Därför får valet av arbetssätt en betydelse, vilket även
stärks av den tidigare forskning som presenterats. Undersökningen visar att förskollärarens lyfter fram
samtalets betydelse i arbetet med barnlitteraturen. Detta var gemensamt för alla undersökta
verksamheter, boksamtalet lyftes fram som betydelsefullt, även om undersökningen visat på hur olika
förutsättningar påverkar de undersökta verksamheterna. Förutsättningarna skiljer sig åt både när det
kommer till utbudet av böcker och arbetssätt. Barnen i förskoleklass ges flera tillfällen att själva nyttja
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de tillgängliga böckerna, utan en vuxen som stöd, vilket påverkar möjligheten att få stöd i den kunskap
böckerna medierar.
Studiens resultat visade att deltagarna i studien anpassar sitt arbetssätt utifrån deras urval av böcker till
viss del. Böcker som kan anses stereotypa utifrån någon av de faktorer som granskats i denna studie
valdes i vissa fall medvetet att behållas. Dessa böcker sågs som ett material att arbeta normkritiskt med
genom att ett kompenserande arbetssätt användes. Sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan
detta ses som en form av dekonstruktion av rådande normer.
Genom en intersektionell analys ämnade den här studien att undersöka hur faktorer som etnicitet,
sexualitet, kön och funktionsvariation kunde samverka och verka för inkludering eller exkludering i
barnböcker. Denna analys blev ogenomförbar när det kom till verksamheternas faktiska barnlitteratur,
då böckerna som granskats i denna studies kvantitativa del endast behandlade en av dessa faktorer åt
gången, i enlighet med vad informanterna angett. Även Eilard lyfter detta då hon beskriver hur vi
människor tenderar att låsa fast betydelser genom att kategorisera, generalisera och agera utifrån
stereotypa bilder vi skapat. Detta skapar på olika sätt, när det handlar om exempelvis kön, etnicitet, eller
sexualitet, ett polariserat sätt att tänka och agera. Genom att detta reproduceras i skolan samt förskolans
böcker skolan bidrar det till att skapa tankar om ett vi och ett dem, då vissa kan uppleva sig inkluderade
medan andra marginaliseras eller utesluts (Eilard, 2009, s.99).
Det går även att se undersökningens resultat ur det intersektionella perspektivet genom att återknyta till
denna studies teoretiska utgångspunkt socialkonstruktivism som menar att manlighet och kvinnlighet är
socialt konstruerade företeelser. Det förklarades tidigare hur även etnicitet och sexualitet kan ses som
konstruerade enligt samma princip ur ett intersektionellt perspektiv. Undersökningen har med hjälp av
tidigare forskning kunnat se att olika normer påverkar oss, vilket leder till att slutsatsen för denna
undersökning visat att det är av vikt att se till samtliga av de faktorer som denna undersökning använt
som analysverktyg i arbete med barn och litteratur. Tolkas du vara en flicka, har annat etniskt ursprung
än svenskt, en normbrytande familjekonstellation eller funktionsvariation blir chanserna mindre att se
sig representerad i barnlitteraturen. Innefattas du av fler av dessa faktorer som utgör social skiktning
ökar riskerna för exkludering drastiskt. Trots att ett kompenserande arbetssätt kan öka möjligheterna för
att se sig inkluderad i litteraturen som förskola och skola erbjuder, visar denna studie att det finns mer
att göra för att möjliggöra ett interkulturellt och normbrytande arbete.
Med bokanalysen och de kvalitativa intervjuerna har studiens syfte och frågeställningar besvarats.
48

Bokanalysen har visat vilka som har förekommit i den undersökta litteraturen. De kvalitativa
intervjuerna har gett kunskap om hur pedagogerna arbetar med den barnbokslitteratur de har tillgänglig,
samt huruvida de anpassar arbetssätt utefter urvalet av böcker.

Vidare forskning
Denna studie har fokuserat på pedagogernas syn på barnböckerna samt våra tolkningar av dessa utifrån
relevant forskning. Det skulle därför vara intressant att undersöka barnens egna reaktioner och tankar
kring böckerna de möter i skola och förskola.
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Bilaga 1: Checklistan
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Bilaga 2: Intervjuguiden
Namn? Titel? Hur länge har du arbetat på förskola?
Åldersgrupp? Könsfördelning?
Vad har barnen för etnicitet?
Upplever du att barnen tycker om att läsa, eller att bli lästa för?
Har du personligen någon bok du tycker om? Vad har böckerna för roll på förskolan?
Lånar ni från biblioteket?
Vilken roll har böckerna på förskolan? Vad tycker du är viktigt att böckerna innehåller?
Har ni något uttalat direktiv från ledningen angående att köpa in nya böcker?
Har det någon betydelse om barnen kan känna igen sig i karaktärerna och miljöer?
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