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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete är att skapa ett konkret didaktiskt material i form av en bilderbok som 

främjar diskussioner som bryter mot genus- och familjenormer samt möjliggör ökad förståelse för 

människors olikheter. I bilderboken vi skapat får läsaren hälsa på hos åtta olika familjer som bor i 

ett flerfamiljshus. Var och en av de åtta olika familjekonstellationerna bidrar till att ge 

bilderboken en bred mångfald. Bilderboken avslutas med fyra diskussionsfrågor som avser att 

underlätta för förskolläraren att samtala med barnen kring bokens innehåll.  

 

I denna text beskrivs processen kring skapandet av bilderboken och de didaktisk val som gjorts, 

bilderboken som färdigt resultat samt bilderbokens användbarhet i praktiken där vi utgått från den 

sociokulturella teorin och feministisk poststrukturalism. Bilderboken har lästs för barngrupp och 

utvärderats av en aktiv förskollärare och en aktiv barnskötare. Arbetet avslutas med en 

sammanfattande diskussion där produkten granskats självkritiskt.  

 

 

Nyckelord: Barnlitteratur, bilderbok, didaktik, feministisk poststrukturalism, förskola, genus, 

högläsning, mångfald, sociokulturell teori. 
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1. Inledning 
 

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. I den anges bland annat att alla barn i 

konventionsstaterna ska ha rätt till yttrandefrihet, en trygg uppväxt samt skydd mot 

diskriminering (Unicef, 2018). Förskolans läroplan anger i sin värdegrund liknande innehåll, 

exempelvis på sida 5:  

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra 

genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 

Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar 

om livsfrågor” (Skolverket, 2018). 

Förskollärarens uppdrag blir således att utforma en förskoleverksamhet som stämmer överens 

med detta innehåll.  

 

Stensson (2006) skriver om högläsning för barn och anser att det bör ses som en aktiv stund då 

barnen ges möjlighet och uppmuntras till reflektion och diskussion. Författaren menar även att 

högläsning ger barn möjlighet att utan några hinder reflektera och tänka fritt kring det de hör då 

de slipper att samtidigt kämpa med lästekniker, som de eventuellt tvingas göra vid enskild 

läsning. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) har genomfört en undersökning som visar att 

högläsning i förskolan sker på rutin, ofta helt utan reflektion och diskussion kring böckernas 

innehåll tillsammans med barnen. Undersökningen visar att förskollärare är medvetna om vilket 

användbart verktyg bilderböcker och högläsning kan vara, men att det i praktiken endast utförs på 

rutin. Samma författare skriver att det är av stor vikt att barn i tidig ålder får möjlighet att möta 

texter i form av bilderböcker för att de ska kunna utveckla ett fortsatt intresse för läsning. 

Författarna skriver att ”Den som inte vill läsa kommer inte heller att läsa” (s. 18). Därför är det 

förskollärarens ansvar att göra högläsningen till en intressant och givande stund för barnen. Det 

är inte en aktivitet som bör ske helt oreflekterat utan lässtunden ska ha ett högre syfte än att 

betraktas som en slags vila. Valet av bilderbok bör tänkas igenom så att den kan bidra till ett 

aktivt lärtillfälle med barnen. Förutom att barn genom högläsning får nya kunskaper är det även 

bra för barns språk- och litteracitetutveckling (Dominikovic, Eriksson & Fellenius, 2006). Detta 

kommer inte belysas vidare i detta arbete då fokus ligger på högläsning som främjandet av barns 

förståelse för genus och mångfald.  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning gjordes följande observation: 

 

Några barn har tillsammans med två pedagoger lånat böcker på biblioteket. När de kommer 

tillbaka till förskolan bläddrar en tredje pedagog (Karin) igenom en av böckerna. 

Karin: Men varför ska v i läsa den här boken? Vi har ju inga adopterade barn här. 

 

Våra erfarenheter från förskolan är att de normkritiska böcker förskollärare väljer kan relateras 

till den barngrupp de har. Om det exempelvis finns ett adopterat barn i gruppen är det enligt våra 

erfarenheter mer troligt att förskollärarna väljer en bok som handlar om ett adopterat barn, medan 

det är mindre chans att de läser en sådan bok i en grupp utan något adopterat barn. Detta leder till 

att även om förskollärarna gör medvetna val när de väljer böcker ur ett normkritiskt perspektiv 
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kan de gå miste om många böcker som är lärorika och betydelsefulla för främjandet av barns 

förståelse för genus och mångfald. Detta är enligt förskolans läroplan ett grundläggande mål som 

förskollärare aktivt ska arbeta med under hela förskolans utbildning (Skolverket, 2018).  

Denna bakgrund som beskrivs ovan ligger till grund för detta arbete. Genom den upplevda 

saknaden (Rienecker, 2016) av barnlitteratur med bred mångfald samt erfarenheter av hur 

förskollärare väljer normkritisk barnlitteratur framkom en idé att skapa en bilderbok. Denna 

bilderbok ska innehålla flera olika aspekter av genus och mångfald som bidrar till att de som läser 

boken får ett bredare perspektiv på de många olikheter som finns i samhället. Vi ansåg att en 

bilderbok om olika familjekonstellationer var ett bra sätt att få ett brett innehåll samtidigt som det 

är något barnen lätt kan relatera till då familjen ofta är en central del av barns liv. 

 

 

1.1 Disposition  
 

Detta examensarbete består av två delar. Första delen består av den bilderbok som skapats. Denna 

riktar sig till förskolebarn i åldrarna 3–6 år. Den andra delen av arbetet är denna text.  

 

Härnäst klargörs syftet med skapandet av ett didaktiskt material i form av en bilderbok samt de 

frågeställningar som besvaras i denna text. Därefter följer en genomgång och förklaring av de 

teoretiska utgångspunkter texten baseras på, vilka är sociokulturell teori och feministisk 

poststrukturalism samt en del av den litteratur och tidigare forskning som använts som stöd för 

arbetets båda delar. Denna litteratur och tidigare forskning berör begrepp som barnlitteratur, 

högläsning, genus och mångfald. Relevant litteratur för detta arbete har hittats i vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar, rapporter och böcker. Vetenskapliga artiklar har sökts i databasen ERIC 

via EBSCOhost med hjälp av sökord som exempelvis preschool, gender, picture books, 

children’s books, LGBT, family constellations och kindergarten. Sökningen har begränsats 

genom att kryssa i rutorna ”Peer reviewed” och ”Ful text” och inga artiklar publicerade innan år 

2005 användes. De resultat som har framkommit vid sökning av vetenskapliga artiklar i databaser 

har granskats med ett kritiskt förhållningssätt.  
Därefter beskrivs genomförandeprocessen vid skapandet av bilderboken, från idé till färdig 

produkt. Sedan presenteras resultatet av bilderboken som färdig produkt, där de val som gjorts i 

exempelvis bilderna redogörs för och relateras till den litteratur som ligger som grund för arbetet. 

Efter detta utvärderas bilderbokens användbarhet i praktiken när en aktiv förskollärares och en 

aktiv barnskötares synpunkter på boken beskrivs. Även de forskningsetiska principer som följts 

vid samarbetet med förskollärarna kommer att presenteras. Texten avslutas med en 

sammanfattande diskussion med ett självkritiskt perspektiv. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att skapa ett konkret didaktiskt material i form av en bilderbok som 

främjar diskussioner som bryter mot genus- och familjenormer samt bidrar till barns ökade 

förståelse för människors olikheter.  
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Utifrån ovanstående syfte har dessa frågeställningar formulerats:  

● Vilka didaktiska val blir betydelsefulla i skapandet av en bilderbok som syftar till att 

främja diskussioner om genus och mångfald för barn i förskolan?  

 

● Vad visar en förskollärares och en barnskötares utvärdering gällande bokens praktiska 

funktion i relation till arbetet med genus och mångfald tillsammans med barn i förskolan?  

 

 

1.3 Omvärldsanalys 
 

Genus och mångfald är aktuella och viktiga ämnen i förskolan såväl som i samhället. Vi har 

granskat ett tjugotal bilderböcker med temat genus och mångfald som har lånats på ett bibliotek. 

Vid granskningen undersöktes hur genus och mångfald skildrades samt böckernas layout. 

Böckerna gav användbar inspiration samt väckte tankar om potentiella utvecklingsområden i 

denna bilderboksgenre. Resultatet av denna avgränsade granskning visade att det idag finns 

många bra bilderböcker med dessa teman men att det saknades bilderböcker som väver samman 

en stor grupp människor med olika bakgrund och livsstil i samma bok. De flesta böcker belyser 

enbart enskilda aspekter. Vissa böcker handlar om samkönade äktenskap, exempelvis Jösta och 

Johan (Skålberg & Vintrafors, 2017), andra böcker handlar om en funktionsvariation, exempelvis 

Pojken och havet (Hedman & Gårdeler, 2016) och ytterligare andra böcker handlar om 

normöverskridande könsroller, exempelvis Kenta och barbisarna (Lindenbaum, 2010).  

 

Resultatet av granskningen av befintlig barnlitteratur visade att funktionsvarierade personer var 

starkt underrepresenterade i litteraturen, särskilt i de böcker som presenterade en samling 

personer med olika bakgrund och livsstil. 

 

 

2. Begreppsförklaringar 
 

2.1 Genus 
 

Genus är ett begrepp som handlar om hur människan utifrån samhälleliga, sociala och 

kulturella kontexter formas till kvinna eller man. Inom genusvetenskap menar man att 

mäns och kvinnors olikheter grundar sig på hur man formas av och i samhället och inte av 

det biologiska arvet. Även historien spelar roll. Vad det innebär att vara kvinna eller man i 

den tid vi lever just nu är inte densamma som det var för tjugo år sedan 

(Jämställdhetskartan, u.å.). 

 

 

 

2.2 Mångfald  
 

Mångfald innebär en variation av unika människor som tillsammans utgör en helhet. 

Mångfald i en grupp människor kan bestå av exempelvis deras etnicitet, könsidentitet, 
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religion och ålder. Men det kan även handla om de livsförhållanden vi själva är med och 

konstruerar, så som utbildning, familjeförhållanden och intressen (Lika möjligheter. 

Helsingborg, u.å.). 

 

 

2.3 Norm 
 

Normer är oskrivna regler för små eller stora grupper människor. En norm är det som ses 

som det normala och önskvärda, medan det som faller utanför normen ofta betrakta som 

onormalt eller konstigt (Lika möjligheter, Helsingborg, u.å.). Exempelvis är det norm i 

samhället för en man att ha ett förhållande med en kvinna. Det kan även på en förskola 

vara norm för pojkar att leka polis, medan detta på en annan förskola ses som 

normavvikande. 

 

 

2.4 Kärnfamilj 
 

En kärnfamilj är en familj bestående av en man och en kvinna med gemensamma barn. 

Denna familjekonstellation är den som ses som norm i samhället. Men det finns många 

andra sorters familjer. Regnbågsfamiljen, där föräldrarna är hbtq-personer, bonusfamiljen 

där alla familjemedlemmar inte har genetiska band till varandra eller en familj med en 

ensamstående förälder (1177, 2016). 

 

 

 3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  
 

I skapandet av bilderboken samt i denna text har vi utgått från en sociokulturell syn på lärande. 

Enligt den ryske pedagogen och psykologen Lev Vygotskij innebär den sociokulturella teorin att 

människor lär i samspel med andra (Dominikovic, et al., 2006). Vygotskij hävdade att allt lärande 

sker socialt och att detta sociala lärande är en central förutsättning för människors utveckling. 

Han hävdade exempelvis att barn är i behov av en mer kunnig person vars uppgift är att förmedla 

kunskap till barnet utifrån barnets egna förutsättningar (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & 

Olsson, 2010).  

 

Stensson (2006) skriver om högläsning ur ett sociokulturellt perspektiv då hon argumenterar för 

de positiva effekter som högläsning har på barns sociala utveckling och lärande. Hon skriver 

exempelvis om de sociala kunskaper som utvecklas vid högläsning om man tillåter barn att 

samtala kring bokens innehåll. Det skapas enligt författaren en gemenskap i barngruppen vid 

högläsning. Gruppen får dela en upplevelse tillsammans, vilken blir som starkast och mest 

betydelsefull om man som högläsare uppmuntrar barnen att tala om och kommentera bokens 

innehåll. Samtidigt, menar författaren, är det viktigt att som högläsare kunna behålla ett flyt i 

läsningen och inte tappa tråden. Som förslag skriver Stensson att man som högläsare ibland kan 
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pausa läsningen där man anser att det är lämpligt, för att ställa innehållsrelaterade frågor till 

barnen. Barnen får diskutera frågan tillsammans med sina kamrater. Med denna metod för man in 

en vana hos barnen att reflektera över boken. Detta problematiseras dock av Damber, et al. 

(2013) som med ett undersökningsresultat om högläsning i förskolan visar att man sällan samtalar 

kring böckernas innehåll. Detta leder enligt författarna till att barnen inte är vana vid att föra 

dessa samtal. De menar att det i en barngrupp som denna kan krävas övning under ett flertal 

tillfällen för att barnen ska lära sig att på ett naturligt sätt vilja och våga yttra sina tankar och 

åsikter kring boken tillsammans i barngruppen.  

 

Enligt Milburn, Girolametto, Weitzman och Greenberg’s (2014) undersökning om samtal mellan 

barn och vuxna under och efter högläsning kan en bra strategi för att vänja barn vid dessa samtal 

vara att använda, vad de kallar, scaffolding. Scaffolding innebär att förskolläraren stegvis 

introducerar barn till boksamtal genom att börja med att ställa stängda frågor till barnen. En stäng 

fråga är en fråga med ett givet svarsalternativ, exempelvis “Vad är detta för djur?”. Sedan 

fortsätter förskolläraren att stegvis ställa mer öppna frågor till barnen. En öppen fråga är en fråga 

utan givna svarsalternativ, exempelvis “Var tror du det djuret tycker om att sova?”. Genom att 

använda strategin scaffolding får barnet möjlighet att delta i samtalet utifrån sin proximala 

utvecklingszon. Resultatet av undersökningen visade att ju mer öppna frågor förskolläraren 

ställer, desto mer engagerade blir barnen i samtalet, vilket i sin tur leder till att samtalet blir 

längre och mer fördjupat.  Högläsning bidrar alltså enligt ovanstående argument till ett 

gemensamt lärande om man som högläsare väljer att avsätta tid för reflekterande samtal med 

barnen. Detta blir således en läroprocess som överensstämmer med den sociokulturella teorin 

eftersom barnen uppmuntras till att lära med och av varandra.  

 
 

3.2 Feministisk poststrukturalism 
 

Vår bilderbok utmanar framställningen av den traditionella kärnfamiljen och berör begrepp som 

genus och mångfald. Syftet med arbetet är nära relaterat till den feministiska poststrukturalismen 

som, enligt Lenz Taguchi (2004), ifrågasätter de föreställningar som finns av kön i samhället. 

Feministisk poststrukturalism vill även utmana de maktstrukturer som finns i samhället som tas 

för givet, exempelvis att den vita mannen har en överordnad position. Eidevald (2009) väljer att 

beskriva feministisk poststrukturalism enligt följande:  

 

“… feministisk poststrukturalism framförallt har som syfte att utmana föreställningar om kön som en 

biologisk, kroppslig och given kategorisering samt att ifrågasätta den maktordning som överordnar och 

normaliserar det maskulina. /.../ Lenz Taguchi (2004) menar att när strukturalismen ofta har i fokus vad 

kvinnor och män gör har den feministiska poststrukturalismen som fokus hur kön ”görs”, genom att 

utmana dikotomin kvinnligt/manligt, och på så vis utmana förgivettagna maktstrukturer” (s. 53–54).  

 

Lenz Taguchi (2004) hävdar på liknande sätt att feministisk poststrukturalism vill upphäva de 

kvinnliga och manliga kategorierna genom att synliggöra deras konstitution så att människan får 

tillgång till flera sätt att vara. I förskolan påverkas barns subjektskapande av bl.a. den 

pedagogiska miljön, möblering och material. Förskolemiljöns innehåll är könad, antingen genom 

att dess artefakter är könsstereotypa eller genom att förskollärarna tillskriver barns användande 
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av artefakterna olika betydelser beroende på om det är en flicka eller pojke som använder dem. 

Förskollärares förväntningar på flickor och pojkar blir ett redskap för barnen när de skapar “sin 

könade subjektivitet” (s. 98).  

 

Lester (2014) har genomfört en analys av 68 barnböcker med HBTQ-tema och fann då att en 

majoritet av de karaktärer som presenteras i böckerna är vita personer. Av de 68 granskade 

böckerna innehöll 59 mänskliga karaktärer. Av dessa 59 böcker hade 35 endast vita 

huvudkaraktärer. Av dessa 35 böcker innehöll 8 färgade bakgrundskaraktärer.  

 

Vid skapandet av bilderboken har feministisk poststrukturalism legat till grund eftersom syftet 

med bilderboken är att bidra till en ökad förståelse för människors olikheter genom en skildring 

av olika familjekonstellationer. Med dessa skilda konstellationer vill vi göra den ”normbrytande 

familjen”, som egentligen omfattar alla familjekonstellationer förutom den traditionella 

kärnfamiljen, till något icke normbrytande. Detta ska förhoppningsvis bidra till en ökad acceptans 

och ett normaliserat synsätt på samtliga tänkbara familjekonstellationer i samhället. I skapandet 

av bilderna i boken har vi utgått från den feministiska poststrukturalistiska teorin för att utmana 

de föreställningar och förväntningar som finns på könen i samhället.  

 

 

4. Genomförandeprocessen  
 

Utifrån tidigare erfarenheter av hur förskollärare väljer barnlitteratur i förskolan samt utifrån egna 

intressen för genus och mångfald bestämde vi oss för att skapa en bilderbok som berör dessa 

teman som en del av vårt examensarbete. När beslut tagits om vad som skulle göras började vi 

fundera på vad bilderboken skulle handla om. Parallellt med denna process granskades befintlig 

barnlitteratur på temat genus och mångfald för att se vad som redan fanns skrivet samt vad vi 

ansåg saknades från fältet. Vår upplevelse var att det saknades bilderböcker som innehåller 

människor med olika bakgrund och livsstil. Detta, tillsammans med det faktum att båda har 

erfarenhet från förskolan av att förskollärare väljer normkritisk barnlitteratur som kan relateras 

till den egna barngruppen, ledde till en idé om en bok som handlar om olika 

familjekonstellationer. Genom detta upplägg möjliggjordes skapandet av en bok med stor 

mångfald på karaktärerna. Den ursprungliga idén var att skapa en bilderbok som handlar om ett 

barn på en förskola som i tur och ordning presenterade sina kamrater och deras familjer. Vid 

granskningen av befintliga bilderböcker som handlar om familjekonstellationer upptäcktes att 

denna idé var allt för lik Tidholms (2009) bilderbok Min familj. Detta ledde till ändringar av 

handlingen i vår bok så att läsaren istället får möta åtta olika familjer som alla bor i samma 

flerfamiljshus. Vi valde att bosätta familjerna i ett flerfamiljshus istället för exempelvis ett 

villaområde då en av oss upplevt en situation där flera barn inte visste vad ett flerfamiljshus var. 

Skildringen av ett flerfamiljshus kan således informera barn om vad boende i lägenheter innebär 

samt skapa igenkänning hos de barn som själva bor i lägenhet.  

 

När bokens övergripande handling beslutats var nästa steg att bestämma vilka familjer och 

karaktärer som skulle skildras i boken samt vad dessa skulle representera. Eftersom vi ville ha en 

bred mångfald på bokens karaktärer skrevs en lista med förslag på olika livsstilar och bakgrunder 
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som skulle passa karaktärerna i bilderboken. Slutligen beslutades att familjerna i boken skulle 

representera: en blyg man utan barn; en ensamstående mamma med många (29) barn, flera av 

dem (eventuellt) adopterade, och en hund; en ensamstående pappa med sin son och deras tupp; en 

flicka som spelar trummor och hennes två mammor; två könsneutrala tvillingar med ett zoo; en 

rullstolsbunden man; en ballerina samt en kärnfamilj bestående av mamma, pappa och två barn. 

Vid skapandet av karaktärerna valdes att porträttera ungefär häften kvinnor och hälften män av de 

karaktärer som är könsbestämda. Utöver dessa kan ses ett antal könsneutrala eller icke 

könsbestämda karaktärer.  

 

Genom att titta i befintlig barnlitteratur gavs inspiration till såväl bilder som text. Boken skrevs 

med rimmande text då rim och ramsor har bevisats utveckla barns fonologiska medvetenhet 

vilket i förlängning underlättar ordavkodningen då barn ska lära sig läsa (Vetenskapsrådet, 2015). 

 

Vid skapandet av bilderna till boken bestämdes först vilket innehåll bilderna skulle ha, vilken 

layout de skulle ha i boken samt bildernas design. Vi förhöll oss till House och Rule’s (2005) 

undersökning av vilka element barn uppskattar i barnboksillustrationer. Resultatet av 

undersökningen visade att barn föredrar bilder med starka färger, “snälla” ansiktsuttryck samt 

familjära föremål. Vi utgick även från Nikolajevas (2000) text om bilders bakgrundsmiljö då hon 

menar att bakgrundsmiljön kan vara betydelsefull för bokens syfte. Vidare skriver hon om hur 

detaljer i bakgrundsmiljön kan avslöja den tid då berättelsen utspelar sig eller hjälpa läsaren i 

personskildringen av karaktärerna. Med hjälp av bilderna kan man alltså förmedla en del av 

bokens berättelse och syfte, utan att behöva skriva ut dessa i texten. Bilderna har alltså så pass 

stor betydelse att de ger läsaren information om karaktärerna som texten inte ger. Detta innebär 

enligt Nikolajeva att vår bilderbok bör kategoriseras som en expanderande eller förstärkande 

bilderbok. Med detta menas en bilderbok vars bilder är betydelsefulla för bokens handling. 

Texten är beroende av bilderna. Vår bilderbok skulle dock även kunna kategoriseras som en 

kompletterande bilderbok, vilket innebär att bokens text och bild “kompletterar varandra, fyller 

varandras luckor, kompenserar varandras otillräckligheter” (s. 22). 

 

Nästa steg i skapandet av bilderboken var att skissa upp bilder som efterhand färdigställdes med 

konturer och färgläggning. Vid färgläggningen användes könskodade färger som blå och rosa till 

stor del mot normen, d.v.s. att rosa har använts till manliga karaktärer och blå till kvinnliga 

karaktärer. När bilderna var färdiga skannades de in till datorn där vår bok färdigställdes med 

text. Boken sattes ihop på en webbsida för fotoböcker. Vid ihopsättningen av boken lades fyra 

diskussionsfrågor till på bilderbokens baksida. Dessa frågor är tänkta att underlätta och 

effektivisera för förskolläraren att leda ett reflekterande samtal med barnen efter avslutad läsning. 

De frågor som valdes var: Hur ser din familj ut? Hur bor ni? Vad tycker du om att göra med din 

familj? Vad är speciellt med din familj? Dessa frågor är uttänkta med barns perspektiv i åtanke. 

Våra erfarenheter från förskola är att de samtal som förs efter avslutad läsning ofta är kopplade 

till bokens handling, men med våra frågor får barn möjlighet att relatera bokens handling till sig 

själv och de får även dela med sig av sin egen familjesituation till andra. Vid ihopsättningen av 

boken utgick vi till stor del från det som Nikolajeva (2000) skriver om bilderbokens format. 

Denna litteratur gav bra förslag på hur man kan tänka vid exempelvis framsidans utformning och 

bildernas placering.  
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5. Resultat  
 

 
Framsidan av bilderboken 

 

Nikolajeva (2000) skriver att omslagsbilden inte bör avslöja för mycket om bokens handling. 

Samtidigt bör den locka till läsning. Detta togs hänsyn till vid skapandet av bilderbokens omslag 

(se ovan). Flerfamiljshuset, som även visas på bokens första sida, avbildades på framsidan med 

skillnaden att man i fönstren kan se några av de hyresgäster som bor i huset. På så sätt ges läsaren 

en snabb inblick i vad som väntas komma i boken och förhoppningsvis skapas en nyfikenhet om 

att öppna boken för att ta reda på mer. Nikolajeva skriver även om förhållandet mellan titeln och 

omslagsbilden och huruvida den ena avslöjar mer än den andra eller ej. Hon menar att många 

bilderböcker har en allt för avslöjande omslagsbild medan andra har en omslagsbild som endast 

bekräftar bokens titel. Det finns enligt författaren till och med bilderböcker vars titel och 

omslagsbild inte har något tydligt samband vilket hon menar kan skapa stor förvirring hos läsaren 

eller mottagaren av berättelsen. Med detta i åtanke har omslaget till vår bok skapats. Vi anser att 

bilderboks titel och omslagsbild kompletterar varandra eftersom man utifrån titeln kan förstå att 

huset på bilden ligger på Lövgatan 2, men samtidigt ges mer information om bokens innehåll 

utifrån omslagsbilden.        
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 Sida 1 i bilderboken 

 

Ett alternativ hade varit att använda bilden på bokens första sida (se ovan) som omslagsbild. Då 

hade titeln bekräftats av omslagsbilden men enligt oss hade den inte lockat lika mycket till 

läsning.  

 

 
Sida 2 i bilderboken 

 

I linje med den feministiska poststrukturella teorin vill vi ifrågasätta de samhälleliga 

könsnormerna (Lenz Taguchi, 2004). Den första familjen läsaren får hälsa på i bilderboken är 
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Blyge Peter. Den maskulina könsnormen säger att män förväntas vara aktiva och ifrågasättande 

(Eidevald, 2009). Därför har Peter givits en normbrytande personlighet och beskrivs som blyg 

och osocial då han mest stannar inne. Även färgerna på inredningen är ett medvetet val för att 

utmana den maskulina könsnormen. I och med detta är förhoppningen att öppna upp för en 

bredare syn på vad som anses manligt. 

 

 
Sida 3 i bilderboken 

 

Nikolajeva (2000) menar att bilderböcker som hamnar under kategorin kompletterande bilderbok 

har text och bild som “kompletterar varandra”. Ovan ses ett exempel ur vår bilderbok där bilden 

är betydelsefull för bokens handling. Läsaren kan se att bilden kompletterar den information som 

ges i texten. Utifrån bilden kan läsaren hämta ytterligare information om familjen, såsom barnens 

olika hudfärger och hårfärger vilket skulle kunna leda till reflektioner hos barnen och samtal om 

exempelvis adoption eller bonusfamiljer. I bilden syns även att två av barnen har olika strumpor 

på sig. Detta är en detalj med två syften. Dels har vi upplevt att det är vanligt att barn gärna väljer 

att bära olika strumpor, varpå detta blir en igenkänningsfaktor. Det andra syftet är att det kan 

påminna om och bidra till en diskussion om det numera välkända “Rocka sockorna” som har 

blivit en tradition i många svenska förskolor. Denna dag firas enligt www.rockasockorna.se den 

21 mars varje år och syftet är att uppmärksamma och välkomna de olikheter som finns i vårt 

samhälle. 
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Sida 4 i bilderboken 

 

För att utmana normen har i bilden som visas ovan gjorts ett flertal medvetna val. Kalle och hans 

pappa avbildades som två mörkhyade personer för att ge boken en bredare mångfald. Då kan så 

många barn som möjligt relatera till de olika karaktärerna i boken. I det mellanmänskliga 

samspelet pågår det ständigt maktpositioneringar, över-och underordningar, där den vita mannen 

alltid är överordnad. Alla som då inte är vita män (mörkhyade, kvinnor, etc.) hamnar i en 

underordnad position. Den feministiska poststrukturalismen vill se en maktförskjutning mellan 

dessa över- och underordningar. Det ligger i människans natur att se skillnader i förhållande till 

den egna personen, det är hur dessa skillnader värderas som är betydelsefullt för ett jämlikt 

samhälle (Lenz Taguchi, 2004). Vi hoppas vår bok, genom sin breda mångfald, ska utmana dessa 

över- och underordningar. 

 

Då texten anger att det endast är Kalle, hans pappa och en galen tupp som bor i lägenheten kan 

läsaren anta att Kalles pappa är ensamstående förälder eller eventuellt har delad vårdnad. Oavsett 

tolkning så kommer barn vars familjer liknar dessa kunna känna samhörighet och relatera till 

familjen som Kalle och hans pappa utgör. Eftersom ingen modersgestalt finns med i bilden faller 

den omhändertagande föräldrarollen automatiskt på Kalles pappa vilket även det bryter mot 

normen då det är vanligast att mamman är den som tar hand om hem och barn (Lenz Taguchi, 

2004). Färger på exempelvis kläder och inredning gjordes könsneutrala och de två tavlorna med 

blommor utmanar även dem den maskulina könsnormen.  
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Sida 5 i bilderboken 

 

Lester (2014) har utfört en analys av barnböcker med HBTQ-tema som visade att en majoritet av 

böckernas karaktärer porträtteras av vita personer. Detta togs hänsyn till vid skapandet av 

familjen med två mammor. Ena mamman avbildades som mörkhyad för att utmana normen där 

mestadels vita personer representerar HBTQ-samhället i barnlitteratur. Se bild ur bilderboken 

ovan.  

 

Trummis-Nova älskar, som bilden och texten avslöjar, att spela trummor. Hon trummar inte bara 

på dagen, utan även på natten, vilket bidrar till att hennes mammor blir störda när de vill sova. 

Enligt normen förväntas flickor vara lugna, tysta, lydande, omhändertagande och duktiga 

(Eidevald, 2009). Detta gäller inte för den situation som utspelar sig på bilden, vilket betyder att 

Nova bryter mot normen att vara flicka.  
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Sida 6 i bilderboken 

 

När manuset till bilderboken skrevs beslutades att boken skulle innehålla humoristiska inslag, 

som exempelvis att en familj har ett zoo hemma där djuren lämnar bajs i alla hörn. Se exempel 

ovan. Texten och bilden i dessa sammanhang kan upplevas humoristisk eftersom de har inslag av 

något som inte hör hemma, något oväntat eller något överraskande. Detta kan även verka 

utvecklande för barns fantasi och föreställningsförmåga då de behöver koppla olika karaktärer 

och händelser till varandra och förstå vad som hör ihop och inte (Serafini & Coles, 2015). Syftet 

med de humoristiska inslagen är att dra till sig barns uppmärksamhet och göra läsningen mer 

lustfylld. Forskning har även föreslagit att humor i förskola och skola är betydelsefullt för barns 

utveckling av, förhandlande i och upprätthållande av sociala gemenskaper. Dessutom kan humor 

minska oro och stress, bidra till en förbättrad social miljö samt öka det lustfyllda lärandet 

(Serafini & Coles, 2015). 

 

Ytterligare ett syfte med bilden är att utmana könsnormer. Därför har Li och Lo avbildats som 

könsneutrala karaktärer. Varken deras namn eller utseenden avslöjar om de är män eller kvinnor 

utan det är upp till läsaren att spekulera i deras könsidentitet. 
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Sida 7 i bilderboken 

 

Vår upplevelse vid granskningen av befintlig barnlitteratur vad att funktionsvarierade personer 

var starkt underrepresenterade i litteraturen, särskilt i de böcker som presenterade en samling 

personer med olika bakgrund och livsstil, liksom vår bilderbok gör. På bilden som visas ovan ser 

vi därför rullstolsburne Sixten. Med bilden utmanas normen om personer med 

funktionsvariationer genom att Sixten placerats i en miljö som är starkt förknippad med rörelse. 

På detta sätt ges en bredare bild av vad funktionsvarierade personer klarar av. Lenz Taguchi 

(2004) skriver om barn med psykiska funktionsvariationer och lärares inställningar till och 

förväntningar på dessa barn. Hon frågar sig hur det pedagogiska arbetet anpassas efter dessa barn. 

Görs förändringar i miljön och rutinerna i den befintliga klassen/gruppen eller plockas barnet bort 

från klassen/gruppen för att istället få sin utbildning i specialklass? Författaren hävdar vidare att 

barnets syn på sig själv kommer påverkas av lärarnas bemötande. Trots att Lenz Taguchi 

refererar till barn med psykiska funktionsvariationer anser vi ändå att detta går att relatera till 

Sixten, som har en fysisk funktionsvariation. Om ett rullstolsburet barn i förskolan/skolan 

utesluts från aktiviteter som kräver fysisk rörelse, kanske med goda intentioner om barnets bästa, 

kan barnet uppleva att hen inte är kapabel att vara fysiskt aktiv. Genom att Sixten skildras som en 

högst aktiv person trots sin fysiska funktionsvariation kan det bidra till synsättet att alla kan delta 

efter sina egna villkor och förmågor.  
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Sida 8 i bilderboken 

 

Bilden på Ballerinan Sean, med tillhörande text, ger utrymme för diskussioner. Den enda 

information som ges om hen är att hen tycker om att dansa balett. Däremot ges ingen information 

om exempelvis hens könsidentitet. Identifierar sig Sean som en han eller hon? Använder hen 

klänning för att hen är transkvinna eller för att det är det mest praktiska plagget att dansa balett i? 

Kontrasten mellan det långa skägget och klänningen kan tala för att hen identifierar sig som 

ickebinär. Ickebinär beskrivs, enligt Transformering (2019), som en könsidentitet mellan eller 

bortom den manliga och kvinnliga.  

 

De egenskaper som ses som kvinnliga eller manliga är socialt konstruerade. Vilka personer i 

omgivningen som ses som män eller kvinnor beror på vilka av våra egna kriterier för manligt och 

kvinnligt de uppfyller (Eidevald, 2009). En person kanske anser att Sean är man med argumentet 

att hen har skägg och då hänvisar till den biologiska aspekten. En annan person kan anse att Sean 

är kvinna eftersom hen bär klänning och hänvisar till att hens upplevda könsidentitet inte behöver 

stämma överens med det biologiska könet.  
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Sida 9 i bilderboken 

 

På bokens sista sida ser vi familjen Klot. Detta är en familj som bör betraktas som ovanlig och 

normbrytande. Familjen är en kärnfamilj vilket betyder att många barn som själva lever i en 

sådan kan känna igen sig. Trots detta är familjen ovanlig då, som kan läsas i texten på bokens 

sida, familjen Klot gör allt tvärtemot. Denna bild innehåller mycket av den humor som skrivits 

om tidigare, vilken har som huvudsyfte att göra läsningen mer lustfylld för barnen. Som också 

nämnts tidigare har den även en positiv inverkan på utvecklingen av barns fantasi och 

föreställningsförmåga (Serafini & Coles, 2015). 
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Baksidan av bilderboken 

 

På baksidan av bilderboken kan först en kort presentation av bokens innehåll läsas. Därefter följer 

en text som riktar sig till den vuxna läsaren. Denna text redogör för den tänkta målgruppen och 

förklarar syftet med bilderboken. Sedan listas fyra diskussionsfrågor som är tänkta att underlätta 

och effektivisera för förskolläraren att leda ett reflekterande samtal med barnen efter avslutad 

läsning. Frågorna följer strategin scaffolding genom att de inleds med två stängda frågor och 

avslutas med två öppna frågor (Milburn, et al., 2014). Denna strategi hjälper barnen att delta i 

samtal och diskussioner utifrån sin proximala utvecklingszon då de får börja med att svara på 

stängda frågor med korta och (ofta) enkla svar och sedan övergå till att svara på öppna frågor som 

kräver mer eftertanke, fundering och spekulation.  

 

Det förekommer sällan någon detalj på baksidan av bilderböcker som är väsentlig för bokens 

handling. Denna del av boken brukar istället reserveras för en sammanfattande text om bokens 

innehåll och eventuellt en författarpresentation eller recensioner som skrivits om boken. Dessa 

sammanfattande texter försöker ofta påverka läsarens uppfattning om boken genom att påstå att 

den är rolig, spännande eller otäck (Nikolajeva, 2000). Eftersom vi inte på förhand ville tala om 

för läsaren hur denna ska uppleva bilderboken beslutades att denna text skulle hållas kort och 

koncis vilket bidrog till mycket tomt utrymme. På förhand beslutades att boken skulle innehålla 

diskussionsfrågor och dessa placerades på bokens baksida på grund av det extra utrymme som 

fanns där.  
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6. Etiska överväganden 
 

För att ta reda på hur användarvänlig vår bilderbok är i praktiken har en aktiv förskollärare och en 

aktiv barnskötare testat boken i sin verksamhet för att sedan utvärdera den muntligt. Pedagogerna 

arbetar på olika förskolor i samma mellanstora svenska stad. Barnen som de läste för var i 

åldrarna 4–5 år på båda förskolorna. Bilderboken lämnades på en förskola i taget och de lånade 

den i cirka en vecka. När bilderboken sedan hämtades igen bad vi pedagogerna först berätta fritt 

hur de upplevt läsningen av bilderboken och därefter ställdes följdfrågor utifrån deras fria 

utvärdering. Enligt Bryman (2008) innebär en intervju att intervjuaren har förutbestämda frågor 

vilka ställs till respondenten på mer eller mindre strukturerade sätt. Eftersom vi inte hade några 

förutbestämda frågor har ingen intervju genomförts, istället benämner vi denna kommunikation 

som ett samtal med pedagogerna. 

 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (www.codex.vr.se) har samtycke från 

de pedagoger som testat och utvärderat vår bilderbok inhämtats. Samtycket har skett genom såväl 

muntlig som skriftlig information om detta examensarbete samt villkoren för deltagandet. En 

medgivandeblankett (se bilaga 1) har delats ut som deltagarna skrivit under. På 

medgivandeblanketten informerades deltagarna om innebörden av produkttestet och 

utvärderingen samt syftet med detta. De fick även veta hur datainsamling kommer att ske och hur 

det insamlade data kommer förvaras. Slutligen informerades de om att de kommer vara helt 

anonyma samt att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

De fyra grundläggande individskyddskraven har även följts: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagarna informeras om studiens syfte och tillvägagångssätt samt att deltagandet är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma 

villkoren för sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet ska skyddas. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade data endast får användas för forskning (Stukát, 2011).  

 

 

7. Utvärdering 
 

Utvärderingen av bilderboken påbörjades genom att pedagogerna fritt fick berätta hur de upplevt 

läsningen av bilderboken. Vi valde att inte börja ställa frågor direkt för att ge pedagogerna en 

chans att utan yttre påverkan uttrycka sina åsikter. Genom att istället lyssna på vad de hade att 

säga och visa ett genuint intresse för deras åsikter hoppades vi kunna få ett brett material att 

arbeta med (Löfgren, 2014). 

 

Barnskötaren var positiv till bilderboken. Hen ansåg att den hade fina bilder och att det var roligt 

att läsa den då den rimmar. Hen berättade att bilden på Trummis-Nova och hennes två mammor 

hade lett till ett samtal om ett barn med två pappor som gått på förskolan tidigare och att barnen 

hade konstaterat att vissa barn har två mammor och vissa har två pappor. Slutligen sa 

barnskötaren att hen hade önskat att “huset i boken hade 10 våningar till så det fanns mer att läsa 

http://www.codex.vr.se/
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för den var så bra!” Efter denna inledande utvärdering ställdes följdfrågan om barnskötaren hade 

använt sig av diskussionsfrågorna på bilderbokens baksida och vad hen tyckte om dem. Hen hade 

ställt frågorna till barnen och upplevde att barnen tyckte om att svara på frågorna. Speciellt första 

frågan “Hur ser din familj ut?” hade lett till långa diskussioner om barnens familjer där de 

nämnde såväl mamma, pappa och syskon som farmor, morbror och husdjur. Barnskötaren tyckte 

att det var ett roligt inslag med diskussionsfrågor till bilderboken.  

 

Även förskolläraren menade att bilderboken var bra och rolig att läsa. Hen ansåg att det var roligt 

att boken innehåller många olika delar, dels olika kulturer, funktionsvariation och olika sexuella 

läggningar, men även språkutveckling och matematik. Förskolläraren berättade att när hen läst 

boken för en grupp barn ville de gärna räkna våningarna och fönstren på huset och även jämföra 

familjerna som visas på bokens framsida med familjerna inne i boken. Förskolläraren tillfrågades 

om frågorna på bilderbokens baksida använts. Hen berättade att hen tyvärr glömt detta, men 

menade att de förde bra diskussioner ändå. Förskolläraren hade på förhand trott att barnen skulle 

reagera på ballerinan Sean, vilket barnen inte hade gjort. Istället framkom det av diskussionerna 

att barnen ser det som självklart att det finns olika typer av människor och att detta inte är något 

anmärkningsvärt. Till sist tillfrågades förskolläraren om hen anser att vi kunde ha gjort något 

annorlunda. Hen svarade att bilderboken var jättebra, men att den kunde ha varit lite längre. 

 

  

8. Diskussion  
 

Syftet med detta arbete var att skapa ett konkret didaktiskt material som främjar förståelse för 

människor olikheter. Detta gjordes genom att skapa en bilderbok som skildrar olika 

familjekonstellationer och på så sätt bryter mot genus- och familjenormer. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har en av oss fått erfara att barnen inte visste vad lägenheter 

var. När barnen under en bussresa såg ett flerfamiljshus uttryckte de förundrat att det var ett 

jättestort hus och att de också ville bo så stort. När barnens förskollärare sedan påpekade att det 

bor många familjer i olika lägenheter i huset förstod de inte vad det innebar. Att barnen inte hade 

vetskapen om vad ett flerfamiljshus innebär kan möjligtvis relateras till det socioekonomiska 

förhållande de lever i. Barn i andra förskolor, från andra socioekonomiska förhållanden, som 

själva bor i flerfamiljshus behöver inte få detta förklarat för sig. Valet att skildra ett flerfamiljshus 

togs för att belysa denna typ av boende för de barn som inte vet vad det är samt för att skapa en 

känsla av igenkänning för de barn som själva bor i ett flerfamiljshus.  

 

Genom att högläsa vår bilderbok i barngrupp samt genom att använda sig av diskussionsfrågorna 

på bokens baksida finns möjlighet att uppnå flera mål i förskolans läroplan (Skolverket, 2018). 

Dessa är bland andra: “Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt.” (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.” (s. 8) och “Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär 

tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.” (s. 11).  

Diskussionsfrågorna på bokens baksida har som syfte vägleda aktiva förskollärare i sitt arbetssätt 

med bilderboken och dess huvudbegrepp genus och mångfald. Utifrån dessa frågor kan 
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förskollärare uppmuntras till vidare diskussioner med barnen om bokens innehåll och människors 

olikheter och lika värde. Diskussionsfrågorna följer strategin scaffolding genom att de börjar med 

två stängda frågor och avslutas med två öppna frågor. Detta låter barn delta i diskussionen efter 

deras egna proximala utvecklingszon vilket ger dem möjlighet att klara olika utmaningar med 

stöd från den vuxna (Milburn, et al., 2014). 

 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning inom området fick vi uppfattningen att högläsning inom 

förskolan ofta betraktas som en process som sker på rutin, ofta helt utan reflektioner kring 

böckernas innehåll (Damber, et al., 2013). Utifrån egna erfarenheter vet vi att det finns en stor 

tidsbrist inom förskolläraryrket vilket gör det mer förståeligt varför förskollärare i hög grad väljer 

att stressa igenom en barnbok för att sedan hinna utföra övriga arbetsuppgifter. Förhoppningen 

med detta arbete är att förskollärare med hjälp av de diskussionsfrågor som finns på bilderbokens 

baksida ska uppleva att diskussioner och reflektioner med barnen enklare ska kunna genomföras. 

Med hjälp av frågorna kan förskollärare diskutera bokens innehåll tillsammans med barnen utan 

att själv behöva komma på egna diskussionsfrågor, vilket effektiviserar arbetet. 

 

I och med den breda mångfalden i bilderboken finns stor chans att så många barn som möjligt 

kan relatera och känna samhörighet till någon av familjerna, personerna eller miljön som 

presenteras. Varje barns tolkning av bilderboken är unik och denna grundar sig enligt Kultti 

(2014) till stor del på egna erfarenheter och intressen. Författaren menar att detta bidrar till varje 

barns individuella meningsskapande, dvs. vad som för var och en betraktas som meningsfullt och 

viktigt. Med det i åtanke anser vi att det blir extra viktigt att förskollärare är öppna för alla olika 

tolkningar som barnen kan tänkas ha och att man med sitt förhållningssätt tydligt visar barnen att 

det inte finns några rätt eller fel.   

 

Efter det genomförda arbetet är vi nöjda med vårt resultat. Utvärderingarna från de två aktiva 

pedagogerna som prövat att läsa vår bilderbok i barngrupp antyder att produkten är användbar i 

förskolan. Detta arbete har varit en positiv och rolig upplevelse och vi skapar gärna fler 

bilderböcker i framtiden. 
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Bilaga 1 
 

Medgivande till deltagande i produkttest och utvärdering 

Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid Högskolan i 

Gävle. Vi skriver nu vårt självständiga examensarbete. 

Som en del av vårt examensarbete har vi skapat en bilderbok med temat genus och mångfald. 

Syftet med arbetet är att skapa ett konkret didaktiskt material som bryter mot genus- och 

familjenormer samt förmedlar en förståelse för människors olikheter genom en skildring av olika 

familjekonstellationer. Bilderboken är även menad att underlätta förskollärares undervisning av 

genus- och mångfaldsfrågor och därför har vi infört diskussionsfrågor på baksidan av boken. 

Syftet med att testa vår bilderbok i praktiken är att se hur användarvänlig den är samt att vi får 

höra åsikter från personer aktivt verksamma inom förskolan. Produkttestet innebär att du i 

barngrupp på din förskola läser den bilderbok vi skapat. Därefter kommer du få utvärdera boken 

muntligt samt eventuellt svara på några frågor.  

Det du säger vid utvärderingen kommer antecknas på papper och i viss mån analyseras. Citat av 

vad du sagt kan förekomma i examensarbetet, men du och din förskola kommer förbli helt 

anonyma. Ingen obehörig kommer ha tillgång till insamlade data och data kommer förvaras på 

sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

Ingen ekonomisk ersättning utgår till deltagarna i produkttestet och utvärderingen. Medverkan är 

helt frivillig och kan avbrytas när som helst, utan anledning.  

Vid ytterligare frågor, kontakta oss eller vår handledare 

Studenter: Johanna Wahlman, joh4nna_@hotmail.com och Rebecka Wahlman, 

rebeck4_@hotmail.com 

Handledare: Kristina Walldén Hillström, kristina.w.hillstrom@hig.se  

 

Jag har tagit del av ovanstående information och är införstådd med villkoren. 

 

Namn: ………………………………………………………………………………………… 

Yrke: ………………………………………………………………………………………….. 

Namn på förskola: …………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

Ort och datum 

 

……………………………………………………… 

Underskrift 


