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Sammanfattning 
Läroplanen för förskolan framhåller vikten av att verksamheten i förskolan ska främja 
alla människors lika värde oavsett kön (Skolverket, 2016). Likaså framgår att pedagoger 
ska arbeta aktivt med att motverka stereotypa könsroller (ibid.). I samband med 
högläsning i förskolan tillägnar sig barn kunskap inom området literacy. Detta innefattar 
såväl språkliga kunskaper som värdegrundsfrågor där jämställdhet utgör en viktig 
aspekt (Björklund, 2008; Fast, 2009). Syftet med studien är att synliggöra vad tidigare 
forskning framhåller angående barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med 
barnböcker, sett ur ett genus- samt didaktiskt perspektiv. Som metod har en 
innehållsanalys genomförts, vilken inspirerats av vad Wahlström (2015) kallar för 
kvalitativ metasyntes som innefattar en jämförelse av de utvalda studierna. Resultatet 
visar att barnböcker framställs inneha könsstereotypiskt innehåll samt att innehållet kan 
spela en roll för barns socialisation. Vidare framkom att flickor och pojkars 
literacyförmågor värderas olika samt att genusmedvetenhet verkar som en betydelsefull 
aspekt hos pedagoger. Resultatet kan komma att bidra till ökad kunskap angående 
betydelsen av såväl en genus- som didaktisk medvetenhet hos pedagoger som arbetar i 
förskolan. Genom att ha vetskap kring stereotypa könsroller samt barns literacy finns 
goda möjligheter till att arbeta enligt förskolans läroplan.   
 
 
Nyckelord: Barnböcker, Demokrati, Didaktik, Förskola, Genus, Högläsning, 
Jämställdhet, Literacy, Makt, Självständigt subjekt, Socialisation, Språkutveckling, 
Stereotypa könsroller, Systematisk litteraturstudie 
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1. Inledning 

Högläsning av barnböcker har länge varit en tradition inom förskolan och utvecklats från att 
enbart ses som en lustfylld aktivitet till en stund som även främjar barns tillägnande av 
kunskap. Fast (2013) beskriver att barn genom möten och samtal kring berättelser tillägnar sig 
kunskap kring såväl språk, text och dess uppbyggnad, liksom även ett utvecklande av normer 
och värden. Barns skrift- och språkutveckling kan förstås via begreppet literacy som 
Björklund (2008) beskriver innebära barns möten med kommunikativa verktyg såsom bilder, 
texter, symboler och samtal som bidrar till att barns verbala och språkliga färdigheter 
utvecklas. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framhåller vikten av att utveckla barns 
intresse för bilder, texter och olika medier samt en förmåga att kunna tolka dessa för att 
reflektera och samtala kring dem. Lässtunder sker ofta dagligen i förskolan vilket medför att 
barnböcker och pedagogers arbete med innehållet i böckerna är en väsentlig del i den 
pedagogiska verksamheten. Eftersom vi vet att barn tillägnar sig kunskap i möten med böcker 
och texter innebär detta att framförandet av barnböckerna är en lika stor del som själva 
innehållet.  
 
I denna systematiska litteraturstudie ämnar vi granska tidigare forskning rörande barnböckers 
innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker i förskolan sett ur ett genus- samt didaktiskt 
perspektiv. Detta eftersom ett behov av att kvalitetssäkra tidigare forskning finns då en del av 
den forskning som finns inte lever upp till de krav som krävs i samband med vetenskapliga 
studier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vi avser att fokusera på 
värdedimensionen inom literacy och då specifikt frågor som rör jämställdhet. De normer och 
värden som genomsyrar förskolans verksamhet utgör en avspegling av samhällets värdegrund. 
Nationalencyklopedin beskriver begreppet jämställdhet enligt följande: 
 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. 
(Nationalencyklopedin, 2016) 

 
Svaleryd (2003) menar att jämställdhet innebär att varje individ ska kunna utveckla sina 
förmågor och fatta beslut utan att begränsas av sitt sociala kön. Jämställdhet förväxlas många 
gånger med ordet jämlikhet som syftar till alla människor lika värde och därför är det viktigt 
att poängtera skillnaden mellan de två begreppen (Hedlin, 2006). Jämställdhet handlar om 
relationen mellan de två biologiska könen - kvinnor och män. Inom området finns två 
kategorier; den kvantitativa vilken behandlar mängden kvinnor och män i förhållande till 
varandra, och den kvalitativa vilken syftar till att alla människor oavsett kön ska ha lika 
förutsättningar inom alla grundläggande områden, såsom på arbetsmarknaden och inom 
familjen. Jämställdhet utgör en stor del av förskolans och skolans värdegrund vilken ska 
genomtränga hela verksamheten. Hedlin menar att makt är en väsentlig aspekt inom området 
vilket innebär att kunskap kring jämställdhet utgör en viktig grund för arbetet mot en mer 
jämställd förskola och skola. Pedagoger inom förskolan bör bli medvetna om den tänkbara 
bristande jämvikt som finns mellan könen i förskolan för att kunna jämna ut den (ibid.).  
 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) vilar på en demokratisk grund vilket bland annat 
inbegriper en ambition att varje barn ska utveckla en förståelse för alla människors lika värde 
oavsett kön. Eftersom högläsning av barnböcker innebär en del av barns literacy, där de 
förutom språkliga kunskaper även tillägnar sig normer och värden, medför detta att 
jämställdhet bör tas i beaktning under dessa lässtunder. SOU (2004) menar att det finns 
tendenser i förskolan att förstärka stereotypa könsroller snarare än att motverka dem. Orsaker 
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som anges är att en del lärare uttrycker en brist gällande konkreta metoder i arbetet kring 
jämställdhet vilket resulterar i att insatser kan komma att negligeras. Detta motsäger de 
strävansmål som anges i läroplanen för förskolan där det framgår att förskolan aktivt ska 
motarbeta traditionella könsmönster (Skolverket, 2016). I läroplanen anges riktlinjer för vad 
som ska ingå i verksamheten men det framkommer inte hur dessa strävansmål ska nås (ibid.). 
Utifrån SOU-rapporten (2004) angående förskolans jämställdhetsarbete går det att utläsa att 
pedagoger efterfrågar stöd samt mer kunskap kring genusområdet i arbetet för en mer 
jämställd förskola. Pedagogers förhållningssätt innebär ett ansvar eftersom det har betydelse 
för barns formande av dess könsidentitet (ibid.).  
 
I nationalencyklopedin definieras begreppet genus enligt följande: 
 

Genus är ett annat ord för människors sociala kön. Det sociala könet handlar 
om vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt. (Nationalencyklopedin, 
2016) 

 
Inom området jämställdhet ingår begreppet genus vilket beskrivs som en benämning av 
forskning angående de manliga och kvinnliga könsrollerna (Davies, 2003; Hedlin, 2006; 
Hirdman, 2004; Odenbring, 2010; Svaleryd, 2003;). Genus avser den del av könet vilket är 
socialt samt kulturellt betingat och därmed inte det biologiska könet (Davies, 2003; Hedlin, 
2006). Inom genusforskningen finns många olika teorier vilka använder sig av begreppet 
genus, medan exempelvis Hedlin (2006) använder benämningarna kön och könsteoretisk 
forskning, även om dessa innebär i stort sett samma sak. Hirdman (2004) beskriver genus som 
ett begrepp genom vilket vi blir mer medvetna om skillnaderna mellan de socialt betingade 
kvinnliga och manliga egenskaperna. Hon använder sig av genussystemets ordning där det 
kvinnliga och manliga ses som isärhållande delar och den manliga delen anses vara norm 
(ibid.). Odenbring (2010) beskriver även hon en förståelse kring kön och genus som skilt från 
det biologiska könet där fokus riktas mot det sociala skapandet av könsroller inom vilket 
mannen ses som överordnad. Hon menar att vi med hjälp av ett genusperspektiv kan 
synliggöra dessa mönster och på så sätt agera samt reflektera kring dessa processer (ibid.). 
Olofsson (2007) menar att ett exempel på isärhållandet av könen med mannen som norm 
innebär att motsatsen till kvinnan är mannen. Därmed innebär det vara omanligt att ha typiskt 
kvinnliga egenskaper (ibid.).   
 
Svaleryd (2003) skildrar hur mänskligheten har kategoriserats in i två fack varav det ena är 
kvinnligt och det andra manligt. Vi har ett biologiskt kön men även ett socialt vilket är skapat 
utifrån vår kultur, vår historia samt det sociala samspelet som existerar i vårt samhälle. Inom 
den moderna forskningen anses könet vara socialt konstruerat och själva genusmedvetenheten 
fokuserar på relationen mellan könen samt skillnader dem emellan. Båda könen anses ha 
förväntningar på sig att inta olika typer av beteenden och åtaganden. Svaleryd understryker 
vikten av att inta ett genusmedvetet förhållningssätt och en förutsättning för detta innebär att 
reflektera över sitt eget agerande. De värderingar vi själva innehar kan utgöra ett verktyg för 
tolkningen av könsstereotypa roller i vardagliga situationer. Genom att utgå från könet som 
socialt skapat kan vi bli medvetna om de könsstereotypa bilder som finns i samhället. Om vi 
dessutom intar ett genusmedvetet förhållningssätt i pedagogiken, beskriver Svaleryd, hur vi 
kan tolka vardagssituationer i förskolan. Pedagogers arbete innebär en väsentlig del i 
motverkandet av stereotypa könsroller och en medvetenhet kring det inflytande de faktiskt 
innehar är av största vikt. Författaren menar att varje individ har makt att påverka enligt ett 
genusmedvetet handlande. Genom att förändra konkreta handlingar i det egna 
förhållningssättet kan resultatet komma att ändras. Med detta menas exempelvis reflektion 



 

 8 

kring kommunikationen gentemot pojkar och flickor. Intas en vänligare ton med flickor och 
pratas det längre med dem än med pojkar? Kan det vara så att pojkar uppmuntras till att 
experimentera mer men flickorna uppmanas att vara försiktiga? Genom att bli medveten om 
det egna agerandet finns möjlighet till att påverka barns uppfattningar som sig själva och vad 
som förväntas av dem. Anledningen till att motverka de könsroller som verkar i samhället och 
förskolan innebär att öppna upp för fler alternativ för barnen. De förväntningar och roller som 
barn tvingas leva upp till på grund av sitt kön begränsar barns alternativ vad gäller artefakter, 
socialt samspel samt aktiviteter (ibid.).  
 
Med detta som bakgrund finner vi det relevant att genomföra en systematisk litteraturstudie av 
vetenskapliga artiklar rörande hanteringen av barnböcker i förskolan. Genom att synliggöra 
vad kvalitetssäkrade undersökningar framhåller kring pedagogers arbete med barnböcker samt 
barnböcker som ett undervisningsinnehåll, både ur ett genusperspektiv samt ett didaktiskt 
sådant, kan vi redogöra för ett material vilket skulle kunna användas som underlag för det 
pedagogiska arbetet i förskolan (Eriksson Barajas et al., 2013).  

1.1. Syfte med frågeställningar 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att påvisa vad tidigare forskning framställer 
rörande pedagogers arbete med barnböcker samt hur barnböcker som undervisningsinnehåll 
synliggörs. Detta utifrån ett genusperspektiv och ett didaktiskt perspektiv. Våra 
frågeställningar lyder: 
 

• Hur framställer tidigare forskning barnböcker som ett undervisningsinnehåll i 
förskolan?  

• Hur arbetar pedagoger i förskolan med barnböcker som ett undervisningsinnehåll? 
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2. Bakgrund  
Det område vilket vi kommer att använda i vår studie i syfte att tolka den utvalda forskningen 
är jämställdhetsdimensionen inom literacy med ett genus- samt ett didaktiskt perspektiv som 
verktyg. Avsnittet börjar med en översikt kring olika styrdokument och dess framställning av 
jämställdhet samt literacy. Vidare beskrivs det didaktiska perspektivet med läroplansteorin 
som grund för att sedan beröra jämställdhetsdimensionen inom literacy sett ur ett 
genusperspektiv samt beskriva literacyområdet mer utförligt.  

2.1 Politiska styrdokuments framställning av jämställdhet i 
samband med literacy  
De, för denna studie relevanta, styrdokument som vi tagit del av skildrar samtliga betydelsen 
av ett välfungerande jämställdhetsarbete i förskolan, i syfte att arbeta i enlighet med 
förskolans riktlinjer gällande alla individers lika värde (SFS 2010:800; Skolverket, 2016; 
SOU, 2004; SOU, 2006). I SOUs rapport, Den könade förskolan – om betydelsen av 
jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2004), beskrivs hur Delegationen för 
jämställdhet i förskolan har som uppdrag att arbeta för jämställdhet och ett genusperspektiv i 
förskolan. De hänvisar till forskning vilken påvisar det faktum att pojkar och flickor i 
förskolan förväntas agera enligt sitt sociala kön. Dessa förväntningar utgörs främst av de 
vuxna på förskolan. Pojkar anses vara bråkiga och stökiga medan flickor betraktas som lugna 
och hjälpsamma. Delegationen för jämställdhet i förskolan menar att pedagoger i förskolan 
måste inta ett individperspektiv i syfte att utgå från varje barns egenskaper och intressen 
istället för att utgå från pojkar och flickor som grupper (ibid.).  
 
Inom literacy utgör jämställdhet en viktig stomme eftersom pedagogers könade förväntningar 
på barnen kan begränsa deras utforskande och lärande inom området. Då högläsning av 
barnböcker är en rutin som ofta sker dagligen i förskolan menar vi att det är av betydelse att 
belysa vikten av pedagogers sätt att hantera innehållet. SOUs (2004) rapport påvisar att 
förskolors utbud av barnböcker ter sig tämligen traditionella ur ett genusperspektiv då 
könsstereotypa egenskaper framställs hos både de kvinnliga och manliga karaktärerna. 
Delegationen visar även att manliga huvudkaraktärer i barnböcker förekommer mer frekvent 
än kvinnliga huvudkaraktärer. Likaså synliggör delegationen att barn ofta reproducerar sin 
omgivnings normer och värderingar vilket vi menar innebär att de vuxna på förskolan spelar 
en avgörande roll (ibid.).  
 
Förskolan omfattas av Skollagen (SFS 2010:800) där det framgår att utbildningen ska 
utformas demokratiskt och de mänskliga rättigheterna, däribland jämställdhet, utgör en 
självklarhet. I förskolans läroplan framställs jämställdhet som en del av förskolans värdegrund 
vilken ska genomsyra dess verksamhet (Skolverket, 2016). Barn i förskolan ska även ges 
möjlighet till att utveckla sitt skriftspråk, sitt kritiska tänkande samt få tillfälle för reflektion, 
områden som innefattas av barns literacyutveckling. Vidare framgår i läroplanen att 
förskolans synsätt ska präglas av en helhetssyn där lärande, omsorg och fostran är 
sammankopplade. Detta innebär att tillägnande av kunskap i samband med literacy även 
innefattar flickor och pojkars lika möjligheter (ibid.). Med lika möjligheter menas att flickor 
och pojkar ska erbjudas överensstämmande alternativ där det sociala könet inte ska vara en 
faktor som begränsar eller påverkar. I SOUs rapport, Jämställdhet i förskolan - om betydelsen 
av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2006), beskrivs att förskolan är en 
arena där kön fysiskt inte skiljs åt i verksamheten, vilket sker vid tillfällen inom exempelvis 
skolan och idrottsaktiviteter, men att kön formas och produceras även där. Rapporten 
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beskriver att pojkar tidigt i förskolans historia skildrats som aktiva och verksamma medan 
flickor knyts till sagor, teman och barnlitteratur. Detta har med tid förändrats och förskolan 
innehar nu en roll där ett aktivt arbete ska ske för att motverka stereotypa könsroller (ibid.) 
Med tanke på rapporternas utgivningsår kan dess innehåll problematiseras eftersom 
samhällets jämställdhetsutveckling torde ha fortskridit. Däremot kan de tendenser som 
rapporterna synliggör sättas i relation till nyare forskning, vilken kommer presenteras senare i 
denna studie, som skildrar liknande riktningar rörande den rådande jämställdhetsutvecklingen.  

2.2 Hantering av barnböckers innehåll - en didaktisk fråga 

2.2.1 Den didaktiska delen	  
Vårt syfte faller inom ramen för det didaktiska området eftersom vår undersökning handlar 
om att synliggöra vad tidigare forskning framhåller angående pedagogers arbete med 
barnböcker samt barnböcker som ett undervisningsinnehåll. Didaktiken ger pedagoger 
verktyg i form av begrepp i syfte att förstå och kunna främja lärandesituationer. De didaktiska 
frågorna vad, hur och varför utgör ett stöd vid utformning och utvärdering av pedagogisk 
verksamhet. Didaktiken i förskolan blir betydelsefull eftersom samspelet mellan barn och 
pedagog utgör en viktig grund för barnets möte med undervisningsinnehållet, i detta fall 
barnböcker (Wahlström, 2015). Hur pedagoger hanterar undervisningsinnehållet spelar en roll 
för barnets förståelse för detta och därmed också för vilken kunskap de tillägnar sig. Huruvida 
pedagoger erbjuder meningsskapande lärotillfällen kan vara avgörande för barns tillägnande 
av kunskap eftersom kunskap är kontextbunden. Wahlström understryker vikten av att som 
pedagog inneha en förståelse kring kunskapsområdens grundläggande koncept för att kunna 
arbeta enligt områdets korrekta syfte (ibid.). Detta påvisar för oss betydelsen av pedagogers 
kunskap inom genusområdet för att kunna arbeta i överensstämmelse med ett genusmedvetet 
tillvägagångssätt. Därmed utgör pedagogers kunskap inom specifika områden såsom genus en 
betydelsefull aspekt i relation till hur ett undervisningsinnehåll presenteras.   

2.2.2 Läroplansteori – en didaktisk grundsten	  
Inom den svenska läroplansteorin har betydelsen för relationen mellan samhälle och skolan 
kommit att bli i fokus. Wahlström (2015) beskriver hur den svenska läroplansteorin 
inspirerats av andra länders, däribland den tyska läroplansteorin vilken lägger stor vikt vid 
den didaktiska förståelsen, samt att den genomsyras av en demokratisk anda. Hon menar att 
kunskap inte enbart består av vetenskaplig forskning utan även baseras på social kunskap i 
form av exempelvis normer och värderingar. Genom sociala interaktioner tillägnar sig barn 
förståelse för olika perspektiv och sociala koder. Läroplaner för förskola och skola i Sverige 
innebär inte enbart ett styrdokument för pedagoger att arbeta efter utan består av samhälleliga 
grundläggande värderingar och relevanta kunskapsområden vilka anses vara väsentliga för 
Sveriges medborgare att tillägna sig. Didaktiken utgör grunden för läroplansteorin eftersom 
den berör relationen mellan undervisning, pedagog och barn. Dessa relationer kan illustreras 
som en didaktisk triangel där innehållet, det vill säga undervisningsmaterialet, synliggörs i 
topp där relationen och samspelet mellan pedagogen och innehållet samt lärarens 
framställning av detta gentemot barnet avgör innehållets påverkan (ibid.).  
 
Vikten av ett ömsesidigt samspel mellan pedagog och barn utgör en grundläggande faktor för 
barns tillägnande av kunskap kopplat till ett undervisningsinnehåll (Wahlström, 2015). 
Ytterligare tre viktiga funktioner, att som pedagog vara medveten om, i formandet av en 
didaktisk pedagogik är kvalifikation, socialisation och självständigt subjekt. Kvalifikation 
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innebär en undervisningsmetod där barn ges möjlighet att tillägna sig kunskap inom specifika 
ämnen vilka anses vara betydelsefulla att behärska under hela livet. Dessa ämnen kan 
exempelvis utgöras av matematik, rättstavning eller grammatik. Med socialisation menas att 
barnet ska ges förutsättningar för att skapa förståelse för de sociala, kulturella samt politiska 
normer som samhället präglas av. Dessutom bör varje barn tillägnas kunskap och förståelse 
rörande sociala normer samt värderingar, vilka genomsyrar vårt demokratiska samhälle. Ett 
undervisningsmaterial, såsom barnböcker, fungerar som ett socialisationsinnehåll där 
samspelet och uttryckandet av detta präglar barns tillägnande av socialisationsvärden såsom 
jämställdhet. Jämställdhet är inte ett renodlat kunskapsämne som exempelvis matematik utan 
måste upplevas i syfte att skapa en förståelse för dess innebörd.   
 
Den sista funktionen, självständigt subjekt, innebär att barnet ska kunna utvecklas till att bli 
en självständig individ som kan förhålla sig kritisk gentemot samhället. Detta kan innebära 
barns möjlighet till att bryta sig in i innehållet, det vill säga att genom reflektion kring 
innehållet ge uttryck för egna tankar och åsikter (Wahlström, 2015). Vidare beskriver Biesta 
(2009) den balansgång som finns mellan socialisation och barns självständiga subjekt 
eftersom socialisation innebär att forma barns förståelser för de sociala ramar som samhället 
kännetecknas utav, medan självständigt subjekt i sin tur innefattar barns möjligheter till att få 
vara sin egen individ med egna tankar och åsikter. Dessa två, menar författaren, kan motsätta 
varandra vilket är något som undervisningssystem såsom förskolan bör ha i åtanke. Om 
läroprocesser präglas av en förmedlingsmetod där barn inte ges möjlighet till att reflektera 
samt samtala om ett innehåll på ett kritiskt sätt främjas således heller inte det självständiga 
subjektet. Däremot beskrivs hur barn som tillåts vara aktiva tänkare i läroprocesser, där olika 
åsikter bearbetas tillsammans, främjar såväl socialisationsprocessen som barns självständiga 
subjekt. Detta eftersom barn då tillåts utvecklas till unika individer där ett kritiskt tänkande 
uppmuntras (ibid.). 
 
Dessa tre funktioner som beskrivits ovan bör betraktas isärhållande i syfte att skapa en 
förståelse för dem, samtidigt som de i praktiken integrerar med varandra (Wahlström, 2015). 
Genom att sära på begreppen kan en vidare insikt kring hur de påverkar varandra synliggöras 
och därmed bidra till en mer holistiskt uppfattning kring hur arbetsmetoder kan appliceras i 
syfte att verka främjande för såväl kvalifikation, socialisation samt det självständiga subjektet.  
 
Biesta och Säfström (2011) understryker vikten av meningsskapande i samband med 
lärotillfällen där individer bör ges möjlighet till reflektion och samspel i syfte att förankra en 
förståelse för det aktuella undervisningsinnehållet. Vidare beskriver författarna att detta är 
komplex fråga eftersom relationen mellan pedagogik och utbildning speglar en balansgång 
mellan pedagogers ambitioner och barns möten med dessa ambitioner. Författarna skildrar hur 
dessa möten måste präglas av mening och demokrati där ömsesidig interaktion utgör en 
förutsättning för ett lustfyllt lärande. Dessutom bör socialisationsinnehållet ständigt 
uppdateras i förhållande till samhällets värderingar i syfte att erbjuda barn relevanta verktyg 
för sitt fortgående medborgarskap (ibid.). Därmed kan en förståelse för didaktikens 
grundläggande funktion i relation till pedagogers praktiska arbete förtydligas. Detta eftersom 
socialisationsinnehållet, pedagogers kunskap samt mottagaren, det vill säga barnet, 
växelverkar i en ömsesidig interaktion. 

2.2.3 Didaktiska strategier för jämställdhet i förskolan	  
Genom att inta ett genusmedvetet förhållningssätt där barns möjligheter vidgas snarare än 
begränsas, och där medvetenhet kring den makt pedagoger innehar samt reflektion rörande 
vardagliga handlingar förekommer, finns goda möjligheter att främja jämställdhet i förskolan 
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(Hedlin, 2006; Hirdman, 2004; Olofsson, 2007). Det finns varierande perspektiv och metoder 
för att i förskolan bedriva en verksamhet vilken genomsyras av jämställdhet. Teoretiker 
belyser vikten av pedagogers förhållningssätt i arbetet för att motverka stereotypa könsroller i 
förskolan (Olofsson, 2007). Olofsson (2007) beskriver hur den genusmedvetna pedagogiken 
ska genomsyra hela förskolans verksamhet och menar att det finns fyra grundprinciper för att 
få ett mer jämställt innehåll i förskolan. Den första principen innebär att tillföra istället för att 
ta bort. Detta gäller exempelvis att uppmuntra flickor att ta mer plats och pojkar till mer 
närkontakt. Nästa princip innebär att möta barnen i deras intressen där de är just för stunden 
(ibid.). Exempelvis kan pedagogerna använda sig av en könsstereotypisk barnbok till att 
reflektera kring jämställdhetsfrågor i barngruppen. Vidare, menar Olofsson (2007), bör vi 
fokusera på det positiva istället för att påtala det negativa. Det vill säga, uppmuntra pojkar och 
flickor som agerar mot det stereotypa könsmönstret. Avslutningsvis, menar hon, att vi bör 
använda leken som verktyg och ta tillvara på dess innehåll samt den möjlighet den medför till 
att fånga barnens intresse (ibid.). Leken utgör en väsentlig del av literacy eftersom den gör det 
möjligt för barn att fantisera, iscensätta sina egna historier samt sätta sin egen prägel på sagor 
och böckers innehåll. Återkommande vardagssituationer som lässtunder i förskolan utgör ett 
ypperligt tillfälle för pedagoger att utveckla ett könsneutralt förhållningssätt i syfte att främja 
varje barns individuella lärande inom området literacy.  
 
Hirdman (2004) synliggör genom begreppet genuskontrakt hur kvinnor och män anses ha en 
överenskommelse vad gäller relationen mellan könen. De ojämställda värderingar som 
existerar i vårt samhälle bevaras av både kvinnor och män eftersom vi är stöpta i dess mönster 
(ibid.). Hedlin (2006) påpekar att kvinnor inte är experter på jämställdhet och genus enbart för 
att de är kvinnor utan bidrar till ojämställdheten i lika stor grad som männen. Detta innebär att 
samtliga, kvinnor som män, vilka arbetar inom förskolan behöver kunskap angående den 
genusordning som vi lever i (ibid.).  

2.3 Jämställdhet och genus - en del av barns 
literacyutveckling 
En del av barns literacyutveckling innefattar värdegrundsfrågor där jämställdhet är en viktig 
beståndsdel (Björklund, 2008; Fast, 2009). I följande avsnitt kommer barns literacy i relation 
till jämställdhetsdimensionen inom denna skildras i syfte att påvisa betydelsen av ett 
genusmedvetet förhållningssätt i samband med hantering av barnböcker. 

2.3.1 Literacy som begrepp	  
Det finns varierande tolkningar och föreställningar kring vad begreppet literacy innebär. En 
stor del av forskningen inom literacy beskriver att det handlar om barns olika möten med 
texter, bilder, gester, musik, kommunikation och bilder (Bergöö, 2009; Björklund, 2008; 
Brink, 2009; Fast, 2013; Fast, 2009; Jönsson, 2009). Björklund (2008) beskriver att barns 
literacy startar i barns liv redan som nyfödd då det tidigt går att fastställa kommunikation 
mellan barn och omgivning genom både gester och muntliga uttryck. Ett samspel mellan 
barnet och dess omgivning är avgörande för dess tillägnande av kommunikation vilket i sin 
tur är en del i barns erövrande av literacy (ibid; Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 
2013). Barns möten med literacy innebär inte bara en del av dess språkliga utveckling utan 
även en tillväxt i deras förmåga att navigera sig socialt då de anammar sociala koder och 
strategier för kommunikation med andra människor (ibid.). Björklund (2008) beskriver de 
olika begrepp vilka finns inom literacy såsom emergent literacy, vilket översätts som 
framväxande literacy. Det senare begreppet används ofta i undersökningar av barns tidiga 
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inhämtande av kunskap i textuella sammanhang (ibid.). Vidare menar vi, såsom Björklund, att 
ordet framväxande kan tolkas som något som inte ännu hänt eller inte räknas. Detta krockar 
med vår syn på barn som kompetenta samt synen på literacyprocessen som något som händer 
här och nu. Därför väljer vi att använda begreppet literacy då detta beskrivs innebära barns 
möten med texter och tillägnandet av kunskap kring såväl språkutveckling som värderingar, 
vilka hör samman med vårt fokus på jämställdhetsaspekten inom literacy.  

2.3.2 Literacy i relation till lässtunder i förskolan	  
En del av literacyforskningen belyser lässtunder som en aktivitet vilken inte enbart främjar 
språkutvecklingen utan även bidrar till meningsskapande genom att en förståelse för ord och 
sammanhang framkallas till följd av reflektion kring böckerna (Björklund, 2008; Fast, 2013). 
Under lässtunder i förskolan sker ett samspel mellan både barn och vuxna där 
kommunikationen mellan dessa bidrar till barns tillägnande av kunskap samt inställning 
rörande könsroller. Björklund (2008) framhåller att barns tillägnande av literacy inte enbart 
sker vid tillfällen då syftet är att förmedla något till barnen. Barns erövrande av literacy 
beskrivs vara en process i vilken barn ständigt mottar kunskap i form av texter, samtal och 
symboler vilka sedan tolkas och reflekteras över (ibid.). Dahlgren et al. (2013) pekar på vikten 
av att i dessa situationer stötta barn som inte visar intresse eller har svårigheter eftersom detta 
kan komma att påverka barnens självkänsla. Detta menar vi innebär att, oavsett pedagogens 
syfte med lässtunden, så tillägnar barnen sig kunskap samt präglas av denna. Att den vuxne 
väljer att hantera innehållet i barnböcker på ett medvetet sätt samt är lyhörda inför barnen 
menar vi vara av betydelse angående såväl språkutvecklingen som tillägnandet av värden.  
 
Fast (2013) framhåller, precis som Björklund (2008), högläsning av barnböcker och 
berättelser som en stor del i barns tillägnande av literacy. Genom aktiviteter med barnböcker 
som verktyg skapas en förståelse för ord och sammanhang (Fast, 2013). Dessutom framställs 
en inblick kring språkets konstruktion. Barn ges ofta möjlighet till att ta in och reflektera över 
vad som förmedlas via böcker vilket skildras vara en viktig del i processen eftersom mening 
och förståelse är grundstenar för barns lärande. I samband med läsaktiviteter ges barnen inte 
bara en inblick i språket samt skriftspråkets sammansättning utan även genom reflektion en 
förståelse för andra människor, normer och värderingar. I tillägnandet av literacy beskrivs 
barnen öva på att förstå och tyda olika sociala sammanhang (ibid.).  

2.3.3 Samspelets betydelse i förhållande till literacy	  
Björklund (2008) beskriver förskolan som en literacy-verksamhet där samspelet mellan 
individer spelar en avgörande roll för barns literacy. Miljö och kontext redogörs vara av vikt 
eftersom förskolan beskrivs som en kulturell arena där fokus på socialt samspel samt 
gemenskap finns. Detta samspel framställs av författaren som betydande då det är genom 
meningsfulla sammanhang som barnen tillägnar sig kunskap i syfte att kunna använda denna 
för att göra sig förstådda, skapa en förståelse för andra och på så sätt bidra till en gemensam 
kultur. Barns kommunikation i dessa sammanhang kan vara både verbal och kroppslig. Vidare 
så framhåller författaren vikten av ett samspel mellan förskola, hem och samhälle eftersom 
barn tillägnar samt använder sig av literacy i syfte att skapa en förståelse för omvärlden. De 
normer, värden och förståelser som barn tillskriver sig hemma eller i förskolan ger barn 
tillträde till att handla på ett socialt accepterat sätt i samhället och vice versa (ibid). Sverige är 
ett demokratiskt samhälle där såväl läsning, skrift och jämställdhet, som en del av 
värdegrunden, är arenor vilka påverkar individers möjligheter till delaktighet i samhället.  
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Genom att vara medveten om barns literacyutveckling och ta hänsyn till denna i val av metod 
samt hanteringen av berättelser menar Fast (2013) att gällande normer och värderingar kan 
stärkas. Till följd av en medvetenhet kan, förutom barns språkutveckling, även könsroller och 
olika kulturer skildras på ett positivt sätt. Detta menar författaren bidrar till barnens formande 
av sin egen identitet i förhållande till vad som uttrycks. Hon menar att förskolan har en 
betydelsefull roll i skapandet av en värdegrund som baseras på människors lika värde. Via 
böcker och samspel får barnen i samtal reflektera över mänskligt beteende, empatiska frågor 
och moraliska valsituationer. Texten och orden i böcker samt berättelser får en betydelse för 
barnen såväl språkligt som socialt (ibid).   

2.4 Sammanfattning av bakgrund 
Med denna teoretiska bakgrundsskildring av jämställdhetsdimensionen inom literacy, där 
genusperspektivet kan agera verktyg, framgår att en helhetssyn är av betydelse gällande 
pedagogers förhållningssätt, där didaktiken utgör en viktig aspekt. Detta eftersom barn 
formar, i sitt tillägnande av literacy, värderingar och normer utifrån den sociala kultur de 
befinner sig i. Dahlberg, Moss och Pence (2002) beskriver världen som en social konstruktion 
vilket innebär att vi skapar världen i samspel med varandra och alla människor är 
medkonstruktörer. Detta betyder att barns inställning till jämställdhet hänger samman med hur 
de tillägnar sig kunskap via texter, böcker samt samtal kring dessa. Vid barns tillägnande av 
literacy spelar därmed socialisationsinnehållet i barnböcker en betydande roll för barns 
uppfattning rörande såväl stereotypa könsroller som den makt genusordningen präglas 
av.  Hur pedagoger förhåller sig gentemot såväl barn som undervisningsinnehåll är därmed 
relevant eftersom även detta bidrar till barns uppfattning kring könsroller i samhället. 
Pedagogers genusmedvetenhet påverkar i sin tur jämställdheten i samhället eftersom de 
normer och värden som utvecklas i förskolan påverkar den framtida värdegrunden hos barnen. 
Pedagogers framställning av ett undervisningsinnehåll, utifrån ett genusperspektiv, präglar 
således både barns tillägnande av literacy som barns anammande av normer och 
värderingar.    
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3. Metod 
Utifrån vårt syfte att synliggöra vad tidigare forskning framställer gällande barnböcker som 
undervisningsinnehåll samt hur pedagoger arbetar med dessa, ur såväl ett genus- samt ett 
didaktiskt perspektiv har lämpliga metoder övervägts och tillämpats. Under detta avsnitt följer 
inledningsvis en beskrivning av vårt urval med efterföljande sökprocess. Därefter tillkommer 
en redogörelse för det grundläggande literacyperspektivet samt vårt metodval, 
innehållsanalys. Vidare följer en beskrivning av våra analysverktyg, genusperspektivet samt 
ett didaktiskt perspektiv där våra centrala begrepp, vilka vi kommer att redogöra för under 
kommande metodavsnitt, synliggörs. Därefter följer en framställning av vårt genomförande av 
studien samt dess tillförlitlighet. Under vår granskning av tidigare forskning har etiska 
överväganden ständigt reflekterats över och vårt fokus har varit att ta ställning till empirins 
tillförlitlighet snarare än att bedöma enskild forskning eller forskare (Vetenskapsrådet, 
2002).   

3.1 Urval 
Vi har i vårt urval av tidigare forskning använt oss av nyckelord för att hitta relevanta 
vetenskapliga artiklar för studiens syfte. De nyckelord vi fann väsentliga var gender, 
preschool, literacy, childrens books, childrens literature och content analysis. Anledningen 
till att vi använde oss av just de orden har sin grund i dess relevans i relation till våra 
frågeställningar. Vi genomförde testsökningar i syfte att urskönja vilka ord som gav mest 
avkastning i form av väsentliga artiklar. Dessa testsökningar bestod av de nyckelord vi angett 
samt olika kombinationer av dessa. Dessutom testade vi ord som exempelvis approach, 
teacher, methods samt early childhood education. Dessa ord resulterade i ett bortfall på grund 
av bristande resultat sett till syftet i detta examensarbete.  
 
Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar i databasen ERIC host med ett krav om att dessa ska 
vara peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna blivit utförligt granskade och godkända av 
andra forskare vid två oberoende tillfällen, samt att de skulle finnas tillgängliga i fulltext. När 
granskning av artiklar genomförs i syfte att kunna benämna dem som peer-reviewed 
innefattas likväl en kontroll av metod avseende de etiska aspekter vilka medföljer i samband 
med forskning (Eriksson Barajas et al., 2013). Vidare inkluderingskrav har utgjorts av 
artiklarnas relevans i relation till vår undersöknings syfte. Vår ambition var därmed att finna 
artiklar vilka synliggör barnböckers innehåll ur ett genusperspektiv samt pedagogers arbete 
med barnböcker i förskolan. Till följd av detta exkluderades artiklar vilka inte kunde relateras 
till vårt syfte. Under kommande avsnitt följer en mer detaljerad beskrivning av sökprocessen.  

3.1.1 Sökprocess 	  
I vår sökprocess har vi fokuserat på att försöka finna artiklar inom områden vilka knyter an 
till vårt syfte rörande barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker. Vi har, 
som nämns i ovanstående stycke, använt oss utav en utvald databas med fokus på dessa 
områden där våra valda nyckelord utgjort grunden för sökningarna. Utifrån 
inkluderingskriterierna samt valda områden kopplade till vårt syfte har relevanta artiklar 
plockats ut. Exkludering av artiklar har skett i de fall där metod eller resultat i artiklar inte 
stämt överens med såväl de krav som finns i samband med systematiska litteraturstudier som 
områdets relevans i relation till vår undersöknings ändamål.  
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Åtta stycken relevanta artiklar valdes ut, där fyra av dessa är kopplade till området 
barnböckers innehåll och resterande fyra kan anslutas till pedagogers arbete med barnböcker. 
Antalet artiklar motiveras således av tidigare forsknings likartade syften och resultat. 
Dessutom begränsas antalet artiklar av denna studies omfattning. Samtliga utvalda artiklar är 
kvalitativa forskningsstudier där såväl metod som resultat bedöms vara tillförlitliga och 
lämpliga sett till syftet i föreliggande examensarbete. En beskrivning av tillvägagångssätt vid 
innehållsanalys av artiklarna kommer att redogöras för under avsnittet genomförande. För en 
mer detaljerad översikt av sökprocessen, se bilaga 1.   

3.1.2 Framställning av sökprocess	  
Under denna rubrik har en tabell utformats i syfte att påvisa vad sökprocessen synliggjort. Här 
anges datum för sökning, vilken databas som användes, vilka sökord som tillämpades, antalet 
träffar samt antalet artiklar som valdes ut under respektive sökning. 
 
Tabell 1: Detaljer kring sökprocessen 

Datum Databas Sökord/Limits Antal träffar Urval 

Januari 2017 ERIC host preschool, gender, literacy 70 4 

Januari 2017 ERIC host children's literature, gender, content analysis 33 2 

Januari 2017 ERIC host preschool, gender, children's books 22 2 

 
Genom att synliggöra sökprocessen i form av en tabell är vår intention att läsaren ska få en 
tydligare bild av hur vi gått tillväga för att finna studiens artiklar. 

3.2 Literacyperspektivet - ett grundläggande synsätt 
Literacyperspektivet har fungerat som ett grundläggande synsätt eftersom vi med det som 
bakgrund kan fastställa att barn tillägnar sig kunskap via texter där tal, skrift och språk 
samverkar. Vi har konstaterat att barn utöver renodlade kunskapsämnen även tillägnar sig 
social kunskap i form utav normer och värderingar (Björklund, 2008; Fast, 2013). Detta 
innefattar jämställdhetsdimensionen i samband med barns interaktion med barnböcker samt 
pedagogers sätt att arbeta med dem, vilken genomsyrar det svenska demokratiska 
värdegrunden. Barns literacyutveckling samt allas lika värde framställs som väsentliga 
områden i styrdokument för förskolan (Skolverket, 2016). Det som synliggörs i styrdokument 
avspeglar samhällets värderingar vilket innebär att barns literacy, där jämställdhet utgör en 
del, är en prioriterad fråga i förskolan. Pedagoger i förskolan bör ha kunskap kring relevanta 
områden, som genus, när ett undervisningsinnehåll såsom barnböcker används. Detta i syfte 
att på ett främjande sätt kunna uttrycka innehållet i enlighet med berörda områdens avsikter. 
Ömsesidigt samspel mellan pedagog och barn är av betydelse rörande barns meningsfulla 
tillägnande av kunskap (Björklund, 2008; Wahlström, 2015). Samspelet innebär därmed en 
viktig faktor i vår analys och tolkning av det insamlade materialet.  

3.2.1 Innehållsanalys - kvalitativ metasyntes 
Eftersom resultat av tidigare forskning kan brukas för att framställa samt stärka 
genusmedvetna arbetsmetoder i förskolan, vilket hänger samman med syftet för vår studie, 
har en innehållsanalys genomförts i syfte att fastställa dess tillförlitlighet. Detta för att ha ett 
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tillförlitligt underlag att granska i relation till våra frågeställningar (Eriksson Barajas et al., 
2013). I vår innehållsanalys har vi på ett systematiskt och successivt tillvägagångssätt kunnat 
urskilja mönster vilka ligger till grund för vårt resultat. Den typ av innehållsanalys vi ämnar 
använda oss av som inspiration benämns som en kvalitativ metasyntes där syftet är att 
sammanställa samt analysera individuella kvalitativa studier inom ett specifikt område, vilket 
i det här fallet innebär genus och didaktik med fokus på barnböcker. Detta för att generera en 
tillförlitlig samlad mängd kunskap vilken kan agera underlag för utveckling av 
genusmedvetna arbetsmetoder i samband med arbetet med barnböcker i förskolan. Genom att 
precisera olika studiers resultat inom genus finns möjlighet till nya användningsområden med 
en beprövad bas (ibid.).   	  

3.2.2 Analysverktyg med centrala begrepp	  
Våra analysverktyg, vilka vi beskrivit i bakgrundsdelen av studien, utgörs av ett 
genusperspektiv samt ett didaktiskt perspektiv, där läroplansteorin ses som en grundsten. Med 
genus som verktyg har vi möjlighet att synliggöra huruvida skillnader mellan pojkar och 
flickor görs, både av pedagoger samt undervisningsinnehållet, det vill säga barnböckers 
innehåll (Hedlin, 2006; Svaleryd, 2003; Wahlström, 2015). De centrala begrepp vilka ligger 
till grund för vår analys i syfte att besvara våra frågeställningar utgörs av makt, stereotypa 
könsroller utifrån genusperspektivet. Vidare används begreppen självständigt subjekt samt 
socialisationsinnehåll med utgångspunkt från ett didaktiskt perspektiv.   
 
Begreppet makt kan förstås genom att synliggöra maktförhållandet mellan den vuxne och 
barnen (Hedlin, 2006). Med det menas makten pedagogen har över framställningen av ett 
undervisningsinnehåll gentemot barnen. Detta innefattar pedagogens val av 
undervisningsinnehåll, framställningen av detta samt samspelet med barnen. Pedagogers makt 
synliggörs på så vis genom genusperspektivet vilket verkar som en del i literacyperspektivet 
(ibid.). Likaså kan en maktaspekt skönjas mellan undervisningsinnehållet, det vill säga 
barnböcker, och dess mottagare eftersom innehållet påverkar läsaren. Stereotypa könsroller är 
en infallsvinkel vilken vi inriktat oss på i vår kategorisering av den insamlade empirin. 
Genom en förståelse för vad stereotypa könsroller innebär kan vi synliggöra dessa, vilket är 
en förutsättning för ett genusmedvetet förhållningssätt (Svaleryd, 2003). Dessa begrepp ger 
oss möjlighet att urskilja situationer där flickor och pojkar ges olika förutsättningar, vilket 
ofta sker i form av omedvetna handlingar i vardagliga situationer.  
 
Didaktiken utgör en grund för läroplansteorin vilken synliggörs i bakgrundsdelen av vår 
studie. Ett begrepp vi tagit fasta på är socialisation, där undervisningsmaterialet ses som ett 
socialisationsinnehåll vilket innebär ett tillägnande av sociala värderingar i samband med 
interaktionen mellan barn och detta innehåll. Dessutom tillämpas begreppet självständigt 
subjekt där barns kritiska och självrådande tänkande står i fokus. Dessa begrepp kommer att 
kopplas till våra kategorier i form av en kortfattad redogörelse. Genom att synliggöra 
beskrivna begrepp i valda delar av vår analys ges möjlighet att visa vad som kan innebära 
tillägnande av sociala normer, där jämställdhet och kritiskt tänkande ingår (Wahlström, 2015). 
Det didaktiska begreppet kvalifikation kommer således inte att användas i analysen även om 
alla tre begrepp beskrivits i bakgrundsdelen i syfte att öka förståelsen för samspelet mellan 
dem. Sett till syftet med detta examensarbete finner vi de två utvalda begreppen, socialisation 
och självständigt subjekt, mer relevanta än kvalifikation eftersom genus har sin grund i 
socialisationen.  
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3.3 Genomförande  
Under granskningen av de vetenskapliga artiklarna har vi använt oss av en mall vilken ligger 
till grund för hur det går att genomföra en innehållsanalys på ett lämpligt vis. Vi har 
inspirerats av det Eriksson Barajas et al. (2013) benämner som kvalitativ metasyntes. Under 
innehållsanalysen granskades de utvalda artiklarna var och en enskilt där ett synliggörande av 
studiernas syfte, metod, resultat samt diskussion genomfördes. Vidare analyserades studierna 
kritiskt där en problematisering av såväl tillförlitlighet, relevans, urval samt återkoppling till 
syfte utfördes. Detta resulterade i de åtta utvalda artiklarna och de resterande artiklarna 
utmynnade i ett bortfall. Samtliga artiklar granskades av studiens båda författare.  
 
Varje enskild analys innebar ett tillvägagångssätt där artiklarna inledningsvis lästes utförligt 
minst två gånger. Läsning skedde enskilt men analys och reflektion utfördes i samspel. Vidare 
användes Eriksson Barajas et al. (2013) checklista för kvalitativa artiklar som grund för 
analysen av artiklarnas innehåll. Artiklarnas innehåll kontrollerades utifrån punkterna i 
checklistan. För en mer utförlig översikt av checklistan som användes, se bilaga 2. De åtta 
inkluderade artiklarnas resultat analyserades samt kategoriserades där likartade mönster, vilka 
kan sättas i relation till våra frågeställningar, synliggjordes. De analysverktyg som användes 
var; makt och stereotypa könsroller utifrån genusperspektivet, samt socialisation och 
självständigt subjekt utifrån ett didaktiskt perspektiv. Analysprocessen utgick från de centrala 
begrepp vi nämnt. Dessa sattes i relation till det innehåll som kunde kopplas till varje begrepp. 
Resultatet av analysen mynnade ut i fyra kategorier, där två av dessa är kopplade till 
frågeställningen rörande barnböckers innehåll och resterande två är kopplade till 
frågeställningen kring pedagogers arbete med barnböcker i förskolan. I analysöversikten 
framställs vad som framkommit under analysen, det vill säga denna studies resultat. Vidare 
diskuteras och problematiseras resultatet genom att sättas i relation till tidigare forskning i vår 
bakgrundsdel. Slutligen genomfördes en metoddiskussion, värdering av studiens tillämpning 
samt förslag till vidare forskning. Studien avslutas med våra sammanfattande 
slutkommentarer. 

3.4 Studiens tillförlitlighet 
Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver hur systematiska litteraturstudier bör ha ett noggrant 
beskrivet metodavsnitt vilket är något vi tagit fasta på i vår studie. Sökprocessen är ett särskilt 
viktigt steg under vägen mot en tillförlitlig studie och därför har vår sökprocess varit grundlig 
samt beskrivits utförligt. Våra sökord har benämnts samt anledningen till att vi valt just de 
sökorden. Dessutom erhålls en lista över antalet träffar vi fått under varje sökord. Vårt fokus 
har varit att finna artiklar kopplade till vårt syfte varpå artiklar som inte berört detta valts bort. 
Det faktum att vi använt Eriksson Barajas et al. (2013) mall för hur det går att genomföra en 
litteraturstudie har medfört att vi enbart använt artiklar vilka har genomgått peer reviewed-
kriterier samt har ett utförligt beskrivet metodavsnitt med medföljande metoddiskussion. 
Detta i sig innebär en ökad tillförlitlighet till vår studie. Bryman (2011) beskriver hur 
kvalitativa studier bör vara beskrivna så att det går att upprepa studien samt få ett liknande 
resultat vilket har varit vår ambition med den detaljerade sökprocessbeskrivningen.  
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4. Resultat  
Detta avsnitt inleds med en kort presentation av samtliga utvalda artiklar, i form av en tabell. 
Därefter följer en detaljerad beskrivning av artiklarna vilka har kategoriserats enligt följande 
områden; barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker. Varje kategori 
avslutas med en analys av kategoriernas artiklar utifrån mönster som påträffats under 
granskning av dessa. Genusperspektivets centrala begrepp, makt och stereotypa könsroller, 
har agerat verktyg i vår analys. Likaså har det didaktiska perspektivets centrala begrepp, 
socialisation samt självständigt subjekt, spelat en viktig roll i form av hjälpmedel under vår 
granskning av artiklarna.    

4.1 Presentation av utvalda artiklar  
Nedan synliggörs en redogörelse av våra utvalda artiklar där respektive artikels titel, 
författare, ursprung, år, metod, område, resultat samt tillförlitlighet redovisas i form av en 
tabell.  
 
Tabell 2: Beskrivning av utvalda artiklar 

Titel Författare, 
land och år 

Metod Område Resultat Tillförlitlighet 

Gender differences in 
emotional language in 
children’s picture 
books 

Tepper & Wright 
Cassidy, USA, 
1999 

Kvalitativ Barnböcker Manliga karaktärer 
överrepresenterade. 
Emotionella språket fritt 
från könsstereotypa 
mönster. 

God eftersom en 
grundlig innehållsanalys 
genomförts samt resultat 
stöds av annan 
forskning.  

Representations of 
material culture and 
gender in award-
winning children's 
books: a twenty-year 
follow-up 

Crabb & Marciano, 
USA, 2011 

Kvalitativ 
 

Barnböcker Synliggör stereotypa 
könsroller i barnböcker. 

God. Lever upp till de 
krav som ställs vid en 
innehållsanalys.  

The Influence of 
Children's Literature 
on Gender Role 
Perceptions: A 
Reexamination 

Trepanier-Street & 
Romatowski , 
USA, 1999 

Kvalitativ  Barnböcker Synliggör barns 
könsstereotypa 
uppfattningar rörande 
yrkesroller. 

God. Metoden är väl 
beskriven och resultaten 
diskuteras. 

Princess Picture 
Books: Content and 
Messages 

Dale, Higgins, 
Pinkerto, Couto, 
Mansolillo, 
Weisinger, & 
Flores, USA, 2016 

Kvalitativ  Prinsessböcker Synliggör prins- och 
prinsesskaraktärer som, 
till stor del, 
könsstereotypa. 

God. Syfte och metod 
hänger samman och är 
tydligt beskrivna. 
Metoddiskussion förs.  

Preschool Caregiver 
Perceptions of the 
Effect of Gender on 
Literacy Skills 

Moore, Yin, 
Weaver, Lydell, & 
Logan, USA, 2007 

Kvalitativ Pedagogers 
uppfattningar 
rörande genus i 
samband med barns 
literacy. 

Pedagoger uppfattar 
flickor som mer 
intresserade av literacy.  

God. Författarna påvisar 
citat, har 
metoddiskussion. 
Resultatet sätts i relation 
till tidigare forskning.  

Measures of Preschool 
Children's Interest and 
Engagement in 
Literacy Activities: 
Examining Gender 
Differences and 
Construct Dimensions 

Baroody & 
Diamond, USA, 
2013 

Kvalitativ Pedagogers och 
barns uppfattningar 
kring literacy. 

Vuxna värderar flickors 
intresse av literacy högre 
än pojkars.  

God. Olika perspektiv 
synliggörs och diskuteras 
kring. Metoddiskussion 
förs. 

A Historical Reflection 
on Literacy, Gender 
and Opportunity: 

Levy, 
Storbritannien, 
2016 

Kvalitativ  Literacy, genus och 
pedagogers roll. 

Flickor har genom 
historien haft goda 
resultat inom 

Godkänd. Diskussion 
kring insamlad data men 
bristande 
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Implications for the 
Teaching of Literacy in 
Early Childhood 
Education 

literacyaktiviteter. 
Pedagogers roll viktig för 
tillägnandet av literacy.  

metoddiskussion.  

Examining Critical 
Literacy: Preparing 
Preservice Teachers to 
Use Critical Literacy 
in the Early Childhood 
Classroom 

Norris, Lucas, & 
Prudhoe, USA, 
2012 

Kvalitativ Blivande lärares 
genusmedvetenhet i 
relation till 
barnböcker. 

Betonar vikten av makt i 
förhållande till 
könsroller.  

God. Metodval lämpligt. 
Diskussion förs kring 
resultatet.  
 

 
Ovanstående tabell presenteras i syfte att på ett tydligt sätt visa artiklarnas innehåll samt 
tillförlitlighet utifrån vår innehållsanalys.   

4.2 Systematisk granskningsöversikt med fokus på 
barnböckers innehåll  

4.2.1 Artikel 1 - Tepper & Wright Cassidy (1999)	  
Tepper och Wright Cassidy (1999) har genomfört en studie där syftet var att fastställa 
eventuella stereotypa könsroller samt könsmönster i barnböcker. Detta genomfördes i form av 
en kvalitativ datainsamlingsmetod där granskning av ett begränsat utbud barnböcker gjorts. 
Inför granskningen intervjuades 47 föräldrar till förskolebarn angående vilka böcker de läst 
under en veckas tid för barnen. Dessa böcker, 178 totalt, samt ytterligare 18 stycken 
prisbelönta barnböcker agerade underlag för analys. Urvalet av barnböcker, med 
vårdnadshavare som informatörer samt prisbelönta barnböcker, upplever vi relevant eftersom 
detta innefattar barnböcker som barn exponeras för i såväl hem som förskola. Dessutom 
upplevs urvalet som utförligt beskrivet samt strategiskt eftersom vårdnadshavare specifikt 
valdes ut. Likväl finner vi metodvalet datainsamling av skrivna texter, det vill säga 
barnböcker, befogat eftersom detta framkallar ett underlag som i sin tur kan besvara studiens 
frågeställning. I metoden beskrivs hur varje bok analyserades enskilt där emotionella ord 
kopplades till olika kategorier, vilka i sin tur kopplades till karaktärers könstillhörighet. I 
denna analys använde sig författarna av en särskild mall vilken tidigare forskare använt sig av. 
I mallen delades handlingar upp utefter elva emotionella språk såsom aggressivitet, blyghet 
och omtänksamhet. Därefter kopplades kvinnliga och manliga karaktärer till dessa kategorier i 
syfte att synliggöra eventuella skillnader mellan könen.  
 
Resultatet visar att manliga karaktärer var överrepresenterade i samtliga böcker samt i 
boktitlar och illustrationer. Vidare synliggörs, i motsats till författarnas hypotes, att det 
emotionella språket var till majoritet fritt från könsstereotypa mönster. Författarna diskuterar 
resultatet och sätter det i relation till tidigare forskning vilken överensstämmer gällande 
underrepresentationen av kvinnliga karaktärer. Resultatet, vilket påvisar ett likvärdigt 
emotionellt språk mellan könen, problematiseras eftersom barn exponeras för manliga 
karaktärer i högre utsträckning vilket de menar bidra till barns tillägnande av stereotypa 
könsroller. Resultatet besvarar därmed studiens syfte och är relevant som underlag för 
pedagogisk verksamhet samt framtida forskning. Diskussion kring påverkansfaktorer rörande 
resultatet förs vilket påvisar ett kritiskt förhållningssätt hos författarna.  
 
Denna artikel upplever vi som relevant och tillförlitlig efter att ha genomfört en 
innehållsanalys eftersom vi kan relatera till resultatet då detta är något vi sett i andra studier 
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samt i barnböcker. Med detta som bakgrund motiveras inkluderingen av denna artikel till vår 
studie.  

4.2.2 Artikel 2 - Crabb & Marciano (2011)	  
Crabb och Marciano (2011) har genomfört en amerikansk studie vars syfte var att undersöka 
huruvida prisbelönta barnböckers illustrationer återspeglar samma kulturella och historiska 
värderingar rörande könsroller för den aktuella tidsperiod som böckerna publicerades. 
Böckerna som granskades var prisbelönade med Caldecott utmärkelse i USA mellan 1990-
2009. Dessa böcker anses vara betydelsefulla barnböcker eftersom de vinnande böckerna 
röstas fram av skolväsendet, vårdnadshavare och bibliotek. I studien beskrivs begrepp där 
hushållssysslor innebär typiskt kvinnliga sysslor såsom städning, matlagning och tvättning. 
Produktiva sysslor beskrivs innebära typiskt manliga företeelser såsom tekniskt arbete och 
snickeri. Författarna hade fem hypoteser vilka de utgick från i sin granskning; andelen 
kvinnliga karaktärer vilka ägnade sig åt hushållssysslor skulle vara större än andelen män, 
andelen kvinnor som utför hushållssysslor skulle inte ha ökat under dessa årtionden, andelen 
manliga karaktärer vilka utför produktiva sysslor förväntades vara högre än antalet kvinnliga 
karaktärer som utför dessa, andelen kvinnliga karaktärer vilka utför produktiva sysslor skulle 
ökat under aktuell tidsperiod och slutligen andelen manliga karaktärer vilka utför produktiva 
sysslor förväntades minska under angiven tidsperiod. 
 
Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys där 85 böcker agerade underlag i en 
granskning av dess illustrationer. Metoden upplevs som relevant i syfte att undersöka 
huruvida författarnas fem hypoteser stämmer eller inte. Författarna använde sig utav ett 
strategiskt urval eftersom deras intention var att granska böcker vilka läses av en stor del av 
amerikanska barn. I metodbeskrivningen framgår inte hur insamlandet av aktuella böcker gått 
tillväga och vidare presenteras inte böckerna med titlar. Däremot anser vi att 
undersökningsgruppen, det vill säga de prisbelönta barnböckerna, som lämplig eftersom dessa 
böcker är både prisbelönta samt läses i både hemmet, förskola och skola. Granskningen 
genomfördes av två kodare, vilka använde sig utav ett kodsystem grundat utav en mall av 
forskare som genomfört en likadan studie men för böcker skrivna 1938-1989. I granskningen 
synliggjordes kön på karaktärer samt artefakter kopplade till olika typer av sysslor; 
hushållssysslor eller produktiva sysslor. Artefakter kopplade till någon av sysslorna anges 
som kategorier vid granskningen.  
 
Studiens resultat visar att hypotesen gällande att andelen kvinnliga karaktärer vilka utför 
hushållssysslor förväntades vara större än andelen män stämde. Hypotesen angående 
kvinnliga karaktärers användning av hushållsartefakter inte skulle komma att förändras under 
den angivna tidsperioden stämde. Vidare beskrivs att hypotesen att manliga karaktärer 
förväntades använda sig av produktiva artefakter i högre grad än kvinnliga karaktärer stämde. 
Hypotesen angående kvinnliga karaktärer vilka utför produktiva sysslor skulle öka visade sig 
inte stämma då barnböckernas könsmönster inte förändrats under tidsperioden. Slutligen 
visade det sig att hypotesen gällande förväntningarna av att manliga karaktärers användande 
av produktiva artefakter skulle minska under den angivna tidsperioden inte stämde. 
Författarna problematiserar resultatet eftersom en del av böckerna gestaltar historiska 
tidsperioder där män och kvinnor framställs enligt de samhälleliga normer för tiden. 
Författarna resonerar kring sysslornas värde och klargör att de inte finner det ena bättre än det 
andra. Däremot betonar de vikten av att inte socialisera flickor och pojkar in i stereotypa 
könsroller vilka innefattar olika typer av sysslor.  
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Vi upplever artikeln som tillförlitlig eftersom den lever upp till de krav som ställs vid 
utförande av en innehållsanalys. Källor angivs och resultaten beskrivs vara relevanta för 
pedagogisk verksamhet eftersom att studier som dessa kan vara användbara i syfte att 
medvetandegöra såväl författare, vårdnadshavare och pedagoger att illustrationer i böcker 
förmedlar olika typer av könsmönster. Studien menar vi även vara av relevans i arbetet med 
att motverka stereotypa könsroller i samhället eftersom det är av vikt att vara medveten om 
dess påverkan (Hedlin, 2006).  

4.2.3 Artikel 3 - Trepanier-Street & Romatowski (1999)	  
Trepanier-Street och Romatowski (1999) har genomfört en kvalitativ studie där 34 pojkar och 
40 flickor i åldrarna 55 till 95 månader fått ta del av sex icke-könsstereotypa barnböcker vilka 
lärare på tre amerikanska skolor fått erhålla i syfte att läsa för barnen kontinuerligt under en 
tvåmånaders-period. Inför studien fick lärarna i fråga ta del av information på högskolan 
rörande hur de skulle framföra böckernas innehåll. Studiens syfte innefattade att ta del av 
barns uppfattningar kring könsroller i relation till yrkesmässiga roller samt att undersöka 
huruvida läsning av de specifika böckerna i klassrummet kunde komma att påverka barns 
uppfattningar rörande könsroller. Författarna introducerade en mängd olika yrkesroller för de 
deltagande barnen vilka fick möjlighet att kategorisera dessa efter vilka kön de passade in på. 
Detta genomfördes före studien och efter i syfte att synliggöra eventuella skillnader rörande 
barns uppfattningar om könsroller. Insamlingen av data genomfördes genom intervjuer med 
barnen utförda av författarna. Underlaget för resultatet beskrivs vara barnens svar på frågor 
angående yrkesroller. Urvalet ter sig strategiskt eftersom studiens syfte innefattar att 
undersöka barns uppfattningar kring ämnet. Därmed påvisas undersökningsgruppens 
lämplighet. Datainsamlingen är tydligt beskriven där barns svar angående de olika 
yrkesgrupperna är uppradade i form av tabeller. Detta medför en tydlighet gällande 
presentationen av datainsamlingen.  
 
Resultatet presenteras i form av såväl tabeller som text där kategorisering angående 
yrkesgruppernas tillhörighet i förhållande till flickor och pojkars uppfattningar rörande 
könsroller. Det framgår från intervjuerna som gjordes inför studien att barnen generellt hade 
en könsstereotypisk uppfattning rörande yrkesroller. Efter att barnen i studien fått ta del av 
icke-könsstereotypa barnböcker visade de genomförda intervjuerna att barns uppfattningar 
rörande yrkesroller förändrats. Det framgår att barnen i fråga till större del än tidigare 
värderade yrkesgrupperna som tillgängliga för både män och kvinnor. Författarna drar 
slutsatsen att icke-könsstereotypa barnböcker kan ha en positiv inverkan på barns 
uppfattningar rörande stereotypa könsroller. Dock poängteras att det behövs ytterligare och 
mer omfattande studier i syfte att undersöka hur böckers innehåll påverkar barnens 
uppfattningar under ett mer långsiktigt perspektiv.  
 
Resultaten problematiseras och upplevs trovärdiga sett till genomförande och beskrivning av 
resultatet vilket besvarar syftet med studien. Resultatet kan komma att ha betydelse för såväl 
kommande forskning som konkret arbete i pedagogisk verksamhet.  

4.2.4 Artikel 4 - Dale, Higgins, Pinkerton, Couto, Mansolillo, Weisinger & 
Flores (2016)	  
Dale, Higgins, Pinkerton, Couto, Mansolillo, Weisinger och Flores (2016) har genomfört en 
amerikansk kvalitativ studie där författarna synliggjort budskap och innehåll i 58 strategiskt 
utvalda prinsessböcker. Det strategiska urvalet av böckerna passar sig för syftet med studien. 
Studiens grund utgörs av att barn exponeras för böcker där kvinnliga huvudkaraktärer ofta 
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gestaltas som prinsessor. Syftet med studien är att synliggöra hur prinsesskaraktärer förmedlar 
värderingar av flickors egenskaper. Detta görs genom ett kodsystem under analys av 
barnböckerna där egenskaper kopplade till prinsessor eller prinsar synliggörs. Författarna 
lyfter fram socialisationsinnehållet i böckerna som positivt eller negativt. Fyra kodare 
genomförde analysen av de 58 böckerna vilka härstammade från Home-collection, bibliotek, 
återförsäljare samt klassiska sagor som exempelvis Askungen och Törnrosa. Kodarna hade 
god erfarenhet av att systematiskt granska böcker och genomförde denna granskning utifrån 
en specifik kodningsmall rörande karaktärers personlighetsdrag. Vidare användes ytterligare 
två former av innehållsanalyser i syfte att synliggöra budskap angående karaktärers 
kärleksrelationer samt huruvida innehållets budskap förändrats över tid.  
 
I studiens resultat angående karaktärisering av prinsessor har prinsesskaraktärerna delats upp i 
tre kategorier; Disney vuxen, icke-Disney vuxen, icke-Disney barn. Resultatet visar på att 
majoriteten av prinsesskaraktärerna i böckerna är vita och i behov av sina föräldrars 
försörjning. Det framgår även att det som skiljer sig mellan dessa tre grupper visar sig på så 
vis att Disney-kategorin mottog icke-mänskligt stöd (exempelvis djur eller andar) i 75% av 
fallen medan de andra kategorierna endast fick icke-mänskligt stöd i 21% av fallen. Vidare 
framgår att de mest vanliga egenskaperna hos samtliga kategorier innefattas av vänlighet, 
intelligens, naivitet samt omhändertagande. Dessutom synliggörs hur icke-Disney-prinsessor 
framställs som starkare än Disney-prinsessor. Dock indikerar analysen på att nyare 
prinsessböcker mer sannolikt innehar prinsessor vilka karaktäriseras som aktiva.  
 
I jämförelsen mellan hur prinsar och prinsessor karaktäriseras framgår att prinsar sällan 
erhåller försörjning från föräldrar samt sällan erhåller hjälp från icke-mänskliga karaktärer. 
Egenskaper vilka beskrivs som frekventa för prinskaraktärer innefattas av vänlighet och 
självständighet. Avslutningsvis beskrivs resultatet angående prinsar och prinsessors 
kärleksrelationer där båda karaktärsgrupperna beskrivs som typiskt attraktiva för sitt kön. 
Vidare framkommer att en viss mängd av prinsessorna (32,1%) benämns som missnöjda utan 
en prins vid sin sida samt att efter utvecklandet av en relation med en prins så beskrivs 
prinsessorna som nöjda och ger upp sina gamla liv (57,1%). Prinsesskaraktärerna beskrivs 
ofta värderas utifrån sin skönhet och därefter sin personlighet medan prinsarna i första hand 
värderas utefter sin personlighet och i andra hand sitt yttre. En del av prinskaraktärerna 
beskrivs som ursprungligen ovänliga samt påstridiga med att starta kärleksrelationer utan 
inledande vänskap.  
 
En del av böckerna, 34,5%, uppfattas av författarna som underlag för negativt 
socialisationsinnehåll. 37,9% av böckerna ses ha ett acceptabelt socialisationsinnehåll utifrån 
författarnas resonemang. Studien benämns som den första att analysera kategorin 
prinsessböcker och dess könsstereotypa innehåll vilket påvisar relevansen av forskningen. 
Diskussion förs angående manliga och kvinnliga egenskaper samt attributer och sätts i 
relation till barns självkänsla. Resultatet besvarar syftet och upplevs som trovärdigt eftersom 
en utförlig metoddiskussion förs. Författarna belyser att de inte analyserat alla böcker med 
prinsesskaraktärer vilket kan ses som en begränsning rörande studiens resultat. De önskar se 
liknande forskning kring andra kvinnliga och manliga karaktärer i barnböcker. I sin slutsats 
framgår att många av de böcker som analyserats inte anses lämpliga för förskolebarn på grund 
av deras negativa socialisationsinnehåll. De belyser vikten av att vara genusmedveten som 
lärare och förälder vilket i sin tur påvisar studiens betydelse för pedagogisk verksamhet.  
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4.2.5 Analys av granskningsöversikt	  
Under detta avsnitt kommer en analys av redovisade artiklar synliggöras genom 
kategorisering utifrån våra centrala begrepp. Ur genusperspektivet; stereotypa könsroller och 
makt.  Från det didaktiska perspektivet; socialisationsinnehåll samt självständigt subjekt.   

4.2.5.1 Barnböcker framställs inneha ett könsstereotypiskt innehåll 
Samtliga redovisade artiklar angriper barnböcker ur ett genusperspektiv samt påvisar hur 
barnböckers innehåll präglas av samhällets värderingar angående kvinnors och mäns position 
i samhället (Crabb & Marciano, 2011; Dale et al., 2016; Tepper & Wright Cassidy, 1999; 
Trepanier-Street & Romatowski, 1999). Dale et al. (2016) skildrar i sitt forskningsresultat hur 
prinsessor framställs i enlighet med stereotypa kvinnliga egenskaper såsom vänlighet, skönhet 
och i beroendeställning medan prinsar beskrivs som agenta och självständiga. Studien 
genomfördes 2016 vilket medför att forskningen är högst relevant för vår litteraturstudie och 
upplevs dessutom som tillförlitlig eftersom metodbeskrivningen är utförlig samt besvarar 
studiens syfte. Även Crabb och Marciano (2011) synliggör hur prisbelönta barnböcker 
framställer hur män och kvinnors sysselsättningar skiljer sig åt. Kvinnor beskrivs utföra 
hushållssysslor i högre grad än män medan männen skildras som produktiva. Detta påvisar 
hur erkända barnböcker kan medföra en reproducering av stereotypa könsroller. Utifrån 
studiernas mönster angående den rådande manliga normen, vilken präglar böckernas innehåll, 
har vi möjlighet att skönja den genusordning vilken existerar i barnböcker. Barnböckers 
innehåll kan komma att påverka barns uppfattningar kring könsroller vilket innebär att de 
besitter en makt över barns tillägnande av normer.  
 
Tepper och Wright Cassidy (1999) beskriver i sin studie att det emotionella språket inte 
skiljer sig åt mellan könen i de granskade böckerna. Däremot synliggör författarna hur 
böckerna präglas av manlig dominans gällande utbudet av karaktärerna vilket i sin tur kan 
verka som en bidragande faktor till den manliga normen. Trepanier-Street och Romatowski 
(1999) har i sin studie undersökt barns uppfattning kring kvinnliga och manliga yrkesroller 
där det visade sig att majoriteten av barnen värderade yrkesrollerna utefter samhällets normer. 
Detta innebar att kvinnor tillskrevs yrkesroller såsom sjuksköterska och män som exempelvis 
mekaniker. Däremot skildras hur barns uppfattningar, efter kontinuerliga möten med icke-
stereotypa barnböcker, kan komma att vidgas gällande könens möjligheter till olika 
yrkesroller (ibid.).  

4.2.5.2 Barnböckers innehåll kan spela en roll för barns socialisation 
Sett till de granskade artiklarnas resultat rörande barnböckers stereotypa könsroller kan detta 
ses som ett socialisationsinnehåll vilket framställer kvinnor och män på skilda vis (Crabb & 
Marciano, 2011; Dale et al., 2016; Tepper & Wright Cassidy, 1999; Trepanier-Street & 
Romatowski, 1999). Utifrån Fasts (2009) och Björklunds (2008) teorier kring barns 
tillägnande av literacy, där de tillägnar sig kunskap i form av normer och värderingar i 
samband med högläsning, har vi möjlighet att se hur barnböckers stereotypa mönster påverkar 
barns uppfattningar kring kvinnor och mäns möjligheter samt begränsningar. Därmed 
upplever vi att artiklarnas resultat rörande barnböckernas socialisationsinnehåll kan innebära 
att barn tillägnar sig normer och värderingar vilka innebär ett reproducerande av stereotypa 
könsroller. Eftersom samtliga studier i sina resultat lyfter fram hur böckerna präglas av den 
rådande manliga normen kan detta betyda att jämställdhetsutvecklingen stagnerar. När barn 
möter socialisationsinnehåll vilket enbart pekar åt ett håll kan detta medföra att barns vyer 
inte vidgas utan endast begränsas. Detta kan i sin tur påverka och eventuellt begränsa barns 
självständiga subjekt eftersom ett ensidigt kunskapsmöte nödvändigtvis inte främjar det 
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kritiska tänkandet, där barn ges möjlighet till att expandera sin förståelse gällande kvinnor och 
mäns egenskaper samt roller (Biesta, 2009; Wahlström, 2015).   

4.3 Systematisk granskningsöversikt med fokus på 
pedagogers arbete med barnböcker 

4.3.3 Artikel 1 - Moore, Yin, Weaver, Lydell, & Logan (2007)	  
I denna studie, genomförd av Moore, Yin, Weaver, Lydell och Logan (2007) i Mississippi, 
USA, var syftet att undersöka förskolepedagogers uppfattningar rörande genuspåverkan i 
samband med tillägnande av barns literacy. De använde sig av inkluderande intervjuer, 
observation och dokumentation som metod. Studiens urval tedde sig strategiskt eftersom fem 
kvinnliga pedagoger, vilka arbetade heltid inom förskolan, valdes ut. Urvalet upplevs relevant 
eftersom studiens syfte hänger samman med detta.  
 
Datainsamlingen involverade flera metoder vilka benämnts tidigare. De inkluderande 
intervjuerna med pedagogerna beskrivs som en väsentlig del inom metoden eftersom de 
kompletterade det de sett under observationerna samt användes som underlag för tolkning av 
dessa. Observationerna skedde i klassrummen där pedagogerna interagerade med barnen; två 
av pedagogerna arbetade i ett klassrum med treåringar och tre av pedagogerna arbetade i ett 
annat klassrum med fyraåringar. Främst observerades literacyaktiviteter med fältanteckningar 
som verktyg. Dessa skedde vid två olika tillfällen i varje klassrum. Efter varje observation 
reflekterade forskarna kring sina fältanteckningar samt la till egna kommentarer och 
reaktioner. Inför studien var ambitionen att samtala med informanterna i syfte att få en 
tydligare bild av vad de observerat. Detta var dock inte alltid möjligt på grund av 
verksamhetens omständigheter. Intervjuer genomfördes innan observationerna där en 
intervjuguide med femton öppna frågor kopplade till studiens syfte användes. Varje pedagog 
intervjuades i ungefär 45 minuter utifrån denna intervjuguide. Dessutom genomfördes 
uppföljande intervjuer med samtliga pedagoger i syfte att klargöra respondenternas 
återkoppling kring den första intervjun. Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning 
som verktyg samt renskrevs med hjälp av datorer.  
 
Datainsamlingen analyserades systematiskt med hjälp av en kartläggning där mallar kopplade 
till respektive metod skapades. Inledningsvis analyserades datan individuellt av forskaren som 
genomfört denna för att sedan analyseras kollektivt; alla forskarna tillsammans. Empirin 
organiserades i relation till de fyra undersökningsfrågorna. Den empiri som inte var möjlig att 
koppla till studiens syfte plockades bort. Den kollektiva analysen i kombination med den 
individuella genererade studiens resultat. Empirins validitet, relevans samt tillförlitlighet 
undersöktes genom olika strategier. Data från de olika metoderna jämfördes först för att finna 
teman kopplade till studiens syfte. Därefter jämfördes forskarnas individuella analyser med 
datainsamlingen i syfte att exkludera risk för misstolkning. Slutligen, för att undersöka 
tillförlitligheten, dokumenterades varje steg utförligt där empirin analyserades med ett logiskt 
tillvägagångssätt.  
 
Studiens resultat synliggörs genom kategorier vilka sedan diskuteras. Den första kategorin, 
Literacyaktiviteter i förskolan, påvisar att det finns olika förmågor i samband med literacy 
vilka uppmärksammas under en dag i förskolan; igenkännande av bokstäver, ordförråd, 
lyssnande samt skrift. I båda de observerade klassrummen återfanns tillgängliga böcker, 
bekväma ytor att sitta på i samband med läsning samt tillgång till att skriva och rita med olika 
material. Pedagogens roll fokuserade på att ta vara på barnens literacyförmågor såsom att läsa 
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böcker, ge språkutmaningar samt samtala. Förskolans schema var utformat så att literacy 
fungerade som en återkommande aktivitet under dagens gång. Den andra kategorin, 
Skillnader rörande flickor och pojkars literacyfärdigheter, synliggör att flickornas 
språkutveckling ter sig mer avancerad än pojkarnas samt att pedagogerna menade att barnens 
kön inte spelar någon roll för deras skrivförmåga. Vidare menade pedagogerna att flickornas 
läsförmåga ter sig mer utvecklad än pojkarnas. Pedagogerna beskriver att skillnaden mellan 
flickor och pojkars literacyförmåga beror på deras intresse av dessa aktiviteter. Flickor anses 
vara mer intresserade av literacy än pojkar vilka beskrivs hellre delta i fysiska aktiviteter. I 
tredje kategorin, Flickor och pojkars lässtrategier, påvisas att inga skillnader mellan dessa 
strategier återfanns. I den fjärde och sista kategorin, Skillnader mellan flickor och pojkars 
egna uppfattningar rörande sina egna literacyförmågor, beskrivs att skillnader beror på barns 
självkänsla och personlighet, snarare än kön.  
 
Under hela resultatdelen inkluderar forskarna citat vilka påvisar exempel från såväl 
observationer samt intervjuer. Detta bidrar till studiens tillförlitlighet såväl som val av metod 
samt analys av empiri. Diskussion kring resultatet förs där resultatet sätts i relation till tidigare 
relevant forskning. Dessutom problematiseras detta genom att uppmärksamma att studien 
genomfördes under sommarperioden vilket medförde tidsrestriktioner i samband med 
datainsamlingen. Likväl diskuteras informanternas varierande utbildning vilket kan ha sin 
påverkan i resultatet. I sin slutsats beskriver författarna hur det ur empirin går att skönja att 
det kan finnas skillnader rörande flickor och pojkars literacyförmågor, att könet på barnet kan 
innebära en skillnad i tillägnandet av literacy eftersom flickor beskrivs som mer intresserade 
av literacyaktiviteter. Vidare framkom inga skillnader rörande barns egna uppfattningar kring 
sina literacyförmågor.  

4.3.4 Artikel 2 - Baroody & Diamond (2013)	  
I den amerikanska studien genomförd av Baroody och Diamond (2013) har författarna 
undersökt 167 barn i åldrarna fyra till fem år angående skillnader mellan flickor och pojkars 
intresse för literacy. Författarna har jämfört barns intresse för literacy i förhållande till deras 
sociala kön. Urvalet av barn kan betecknas som strategiskt eftersom studien ämnade 
undersöka förskolebarns intresse och engagemang för literacyaktiviteter. Det strategiska 
urvalet ter sig lämpligt sett till studiens syfte. Författarna har låtit föräldrar till förskolebarn 
besvara frågeformulär inför vilka dessa har fått tid till att observera deras barns intresse för 
literacy. Dessutom har pedagogerna vilka arbetar i verksamheten besvarat ett annat 
frågeformulär i syfte att synliggöra deras perspektiv rörande barnens intresse för literacy. 
Slutligen har barnen medverkat i en deltagande observation där de fått besvara frågor kring 
literacy samt observerats i verksamheten under två dagars tid. Under observationen har en 
kodning använts som verktyg för att mäta barnens engagemang kring literacyaktiviteter.  
 
Utifrån de kodningar som genomfördes under observationerna samt tidigare nämnda 
frågeformulär, skapades tabeller i syfte att synliggöra barnens engagemang. Metoden för 
datainsamlingen är tydligt beskriven och upplevs därmed tillförlitlig. I resultatet synliggörs att 
föräldrar värderar barnens intresse och engagemang för literacy högre än pedagogerna. Detta 
skiljer sig dock inte markant. I jämförelsen av pedagogernas uppfattning samt observationerna 
av barnen skiljde sig dessa marginellt. Det framkom att barnens sociala kön var en 
betydelsefull faktor i samband med både föräldrars och förskolepedagogers uppfattning kring 
deras intresse för literacy. Båda dessa grupper värderade flickors intresse som högre än 
pojkars. Däremot tedde sig kön inte vara en väsentlig faktor i samband med barns egna 
uppfattningar kring det egna engagemanget, vare sig utifrån de deltagande observationerna 
eller observationerna av barnen i verksamheten.  
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Författarna sätter sitt resultat i relation till en stor del tidigare forskning vilken stödjer 
resultatet i sig. Tidigare studier synliggör hur vuxna tenderar att värdera flickors intresse för 
literacy högre än pojkars. Detta kopplas till vuxnas förväntningar av flickor och pojkar utifrån 
de rådande normer som samhället vilar på. De diskuterar metoddelen i vilken de menar att de 
synliggjort flera olika perspektiv rörande barns intresse för literacy; barnens, föräldrarnas 
samt pedagogernas. Detta ses som en styrka eftersom de olika perspektiven synliggör att det 
kan vara våra egna uppfattningar som avgör barnens intressen. Dessutom förs en 
metoddiskussion kring det faktum att de deltagande barnen kan ha haft en bristande insikt i 
det egna intresset varpå studiens tillförlitlighet skulle kunna ifrågasättas. De deltagande 
barnen har sin bakgrund i låginkomstfamiljer vilket kan ha medfört att de inte haft möjligheter 
att delta i literacyaktiviteter i hemmet. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om deltagarna 
kommit från höginkomstfamiljer. Därmed kan inte resultaten generaliseras till alla 
förskolebarn. Kontexten har betydelse för resultatet. I sin slutsats skildras att förskolebarn har 
möjlighet att beskriva sina intressen för literacyaktiviteter men att deras uppfattningar skiljer 
sig från de vuxnas uppfattningar. Föräldrar och lärare värderar flickors intresse för literacy 
högre medan barnen själva inte gör det. Huruvida någon av deltagarna sitter på sanningen går 
inte att avgöra, utan de olika perspektiven synliggörs och diskuteras kring. Resultatet och 
slutsatsen återkopplas till studiens syfte vilket vi upplever som relevant för pedagogisk 
verksamhet i förskolan. Slutsatsen kan användas som ett underlag för diskussion kring genus 
med fokus på det egna förhållningssättet som pedagog.   

4.3.5 Artikel 3 - Levy (2016) 	  
Levy (2016) har genomfört en engelsk studie i syfte att betrakta hur lärande i samband med 
literacy ser ut samt har sett ut i relation till flickor och pojkars möjligheter. De har undersökt 
vad barn lär sig inom literacy samt vad detta innebär för barns uppfattning kring könsroller. 
För att besvara studiens syfte har Levy gjort en historisk tillbakablick där hon undersökt 
huruvida sociala och ekonomiska strukturer haft inflytande över definitionen literacy samt 
dess innebörd. Ett strategiskt insamlande av historisk data har genomförts där fokus varit på 
literacy, könsroller samt skolsystemet och dess pedagogers arbete. Den insamlade datan ter 
sig lämplig eftersom studiens syfte har möjlighet att besvaras utifrån datan. Hur insamlingen 
av datan gått tillväga beskrivs inte annat än utifrån de valda områden som nämnts. Resultatet 
är uppdelat i tre kategorier utifrån de valda områden som undersökts; literacy, genus och 
pedagogers roll. I den insamlade datan visade det sig att matematik och naturkunskap ofta har 
värderats högre än andra ämnen. Det visade sig även att flickor ofta haft goda resultat inom 
literacyaktiviteter i jämförelse med pojkar. Levy diskuterar i sin artikel kring vad barn lär sig i 
samband med literacy, det vill säga gällande normer och värden, samt redogör för att 
stereotypa könsroller tycks synliggöras i samband med många literacyaktiviteter. Detta i sig 
medför att den syn som förmedlas påverkar barn ända nerifrån spädbarnsåldern. Den sociala 
normen hänvisar till kvinnors roll i hemmet, arbetslivet och samhället i övrigt. Den historiska 
normen hänger kvar i samhället och detta medför en problematisering för pedagoger i 
förskolan som ska arbeta jämställt och ge alla barn lika möjligheter oavsett kön. Barn matas 
ständigt med stereotypa bilder av män och kvinnor, inom såväl populärkulturen som 
samhällets norm.  
 
Sett till tidigare forskning inom literacy och genus står det klart att pedagoger i förskolan 
behöver ge barn förutsättningar för att förhålla sig kritiska till stereotypa könsroller. Under 
högläsning av böcker behöver pedagoger uppmuntra barnen till ett kritiskt tänkande kring 
innehållet i böckerna. Likaså har pedagogerna ett ansvar att erbjuda alternativ till normen, det 
vill säga material och barnböcker som påvisar exempelvis olika familjekonstellationer, 
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hudfärger samt sexualiteter. Pedagoger behöver agera förebilder samt påvisa att det inte finns 
några rätt eller fel gällande vårt utseende, agerande eller våra egenskaper.  
 
I sin slutsats synliggör Levy att flickor ofta presterar bättre inom literacyämnen men detta 
visar sig inte på arbetsmarknaden eftersom män ofta är de som har högre status inom de yrken 
som har sin grund i literacy. Pojkar framställs som mer aktiva inom literacy kopplat till 
digitala medier vilket kan hänga samman med deras högre status. Om flickor tillägnar sig 
bättre kunskap inom literacy men sedan inte värderas så på arbetsmarknaden har pedagoger 
ett ansvar att förse barnen med relevant kunskap inom literacy samt erbjuda alla barn 
möjligheter att tillägna sig kunskap inom det digitala området eftersom detta efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Slutligen visar undersökningen att undervisning i samband med literacy 
ofta kan synliggöra stereotypa könsroller i form av bland annat bilder, böcker och texter vilket 
medför att pedagoger besitter en väsentlig roll i motverkandet av dessa. Sett till forskning 
menar Levy att det första steget är att skapa en miljö där barn erbjuds tänka kritiskt och 
diskutera kring olika möjligheter. Barn behöver bli tagna på allvar och inte bli tillrättavisade. 
Diskussion förs kring den insamlade datan men metoddiskussion uteblir vilket kan medföra 
risk för feltolkning av det insamlade materialet. Detta är något vi tar med oss i vår analys av 
det slutgiltiga resultatet i vår studie. Däremot menar vi att resultaten är relevanta för 
förskolans pedagogiska verksamhet då den kan medföra diskussion kring literacy och genus.  

4.3.6 Artikel 4 - Norris, Lucas & Prudhoe (2012) 
Norris, Lucas och Prudhoe (2012) har genomfört en amerikansk studie i syfte att öka blivande 
lärares medvetenhet kring genus i samband läsning av barnböcker. 27 stycken lärarstudenter 
fick inledningsvis höra en generellt ansedd uppskattad barnbok vilken många hade goda 
erfarenheter av. Vidare bad författarna samma studenter att lyssna ytterligare en gång med 
fokus på bokens budskap angående stereotypa könsroller. Frågeställningar de fick med sig var 
bland andra; vilket kön har den aktiva rollen i boken, vilket kön har den passiva, vad 
förmedlar boken angående flickor och pojkars egenskaper? Efter att studenterna fått lyssna en 
gång till utifrån det nya perspektivet fördes en diskussion. Det nya perspektivet synliggjorde 
bokens stereotypa innehåll för studenterna vilket medförde att många studenter ändrade sin 
uppfattning kring bokens innehåll. Övningen genomfördes i syfte att öka blivande lärares 
medvetenhet kring stereotypa könsroller i samband med literacy. Författarna beskriver 
innehållet i barnböcker som viktigt eftersom detta förmedlar ett socialisationsinnehåll vilket 
inte alltid speglar den värdegrund som förskolans läroplan föreskriver. Därför krävs det en 
medvetenhet hos lärare i syfte att uppmuntra till kritiskt tänkande hos barnen kring innehållet. 
Vidare förs en diskussion där en problematisering kring barns litteratur, pedagogers roll, 
kulturen samt läsförståelse görs. Barn tillägnar sig literacy kontinuerligt via bilder, böcker, i 
affären, bland vänner samt i förskolan vilket innebär att denna övning även kan genomföras 
med barn utifrån deras förståelse samt förutsättningar. Diskussion kring frågor som makt, 
etnicitet, kön och klass utifrån böckers innehåll i syfte att få barnen att utveckla sitt kritiska 
tänkande beskrivs som betydelsefullt i samband med tillägnande av literacy. 	  
 
Det metodiska valet av undersökningsgruppen tedde sig lämpligt eftersom syftet med studien 
var att medvetandegöra just blivande lärare. Undersökningens metodval var kvalitativt 
eftersom de dels lät studenterna aktivt delta i diskussion kring innehållet i boken samt lät 
studenterna fylla i enkäter med frågor rörande literacy och kritiskt tänkande. Denna data 
agerade sedan underlag för forskarnas tolkning av empiri där två kategorier bildades i 
resultatet; Fördelar med att använda sig av kritiskt tänkande i samband med literacy samt 
Utmaningar med detta. I kategorin rörande fördelar med kritiskt tänkande beskrivs blivande 
lärare positiva till detta eftersom detta synliggör olika sätt att tänka samt varierande perspektiv 
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vilket ökar barns förståelse för andra människor. I den andra kategorin, kring de utmaningar 
som medföljer, beskrivs att lärare kan komma att känna sig osäkra i samband med frågor som 
exempelvis religion och sexualitet. Dessutom kan dessa ämnen komma att skapa friktion med 
vårdnadshavares uppfattningar kring dem. Slutligen kan förskolans riktlinjer, tidsram och 
resurser medföra att lärares möjligheter att arbeta med dessa frågor begränsas. I sin slutsats 
synliggör författarna hur de blivande lärarna upplever att det aldrig är för tidigt att uppmana 
barn till kritiskt tänkande kring barnböckers innehåll. Ett första steg till detta är att 
medvetandegöra lärare eftersom det är de som möjliggör barnens möjligheter för reflektion. 
Metoden är väl beskriven men diskuteras inte utförligt. Däremot upplever vi valet av metod 
lämpligt och studiens resultat tillförlitligt samt relevant för studiens syfte och pedagogisk 
verksamhet generellt.  

4.3.7 Analys av granskningsöversikt	  
Under detta avsnitt kommer en analys av ovan redovisade granskningsöversikt göras utifrån 
våra valda perspektiv med centrala begrepp som verktyg. Utifrån didaktiken; 
socialisationsinnehåll och självständigt subjekt. Utifrån genusperspektivet; makt och 
stereotypa könsroller.  

4.3.7.1 Flickor och pojkars literacyförmågor värderas olika 
Tre av fyra artiklar vilka behandlar pedagogers arbete kring barnböcker i förskolan pekar på 
att vuxna tenderar att värdera flickors intresse och förmåga inom literacy högre än pojkars 
(Baroody & Diamond, 2013; Levy, 2016; Moore et al., 2007). Detta synliggör Moore et al. 
(2007) i sin undersökning genom pedagogers uppfattningar av flickor och pojkars 
literacyförmågor. Deras uppfattningar skiljer sig dock från barnens själva vilka snarare pekar 
på betydelsen av personlighet och självkänsla i samband med literacy. Forskarna framhåller 
hur pedagogers tidigare uppfattningar präglar barns tillägnande av kunskap. Likaså menar 
Baroody och Diamond (2013) att deras undersökning framhäver pedagogers uppfattningar 
som avgörande för hur flickor och pojkars förmågor inom literacy ses på. Liksom tidigare 
undersökning tenderar pedagoger att skatta flickors intresse kring literacy högre än pojkars. 
Författarna menar att detta har sin grund i samhällets normer kring stereotypa könsroller 
eftersom flickor och pojkar har olika förväntningar på sig. Detta speglar ett maktperspektiv 
mellan de vuxna som arbetar i förskolan och barnen eftersom de vuxnas förväntningar präglar 
barnens möjligheter och begränsningar.  
 
Levy (2016) synliggör att flickor ofta presterar bättre inom literacy och att, historiskt sett, har 
literacy förmedlat en könsstereotypisk syn på flickor och pojkars egenskaper. Detta innebär, 
att historiskt sett, har socialisationsinnehållet förmedlat ett budskap präglat av samhällets syn 
på kvinnor och mäns olika intressen och förmågor (ibid.). Därmed ställer vi oss frågande till 
om detta är orsaken till att flickorna i denna studie presterar bättre. Kan det vara så att vuxnas 
förväntningar spelar en roll för flickors och pojkars prestationer? Biesta (2009) skildrar hur ett 
socialisationsinnehåll påverkar barns självständiga subjekt. Därmed torde 
socialisationsinnehåll, präglade av olika uppfattningar kring flickor och pojkars roller och 
prestationer, påverka deras självständiga subjekt på ett begränsande vis. Detta eftersom att 
individers möjligheter till att vara unika inte främjas av innehåll som kategoriserar kön utefter 
stereotypa könsroller (ibid.)  
 
Levy (2016) beskriver även hur pojkar framställs som mer aktiva inom literacy kopplat till det 
digitala området. Detta beskrivs kunna hänga samman med det faktum att män ofta innehar 
högre status inom yrken kopplade till literacy. Likaså, menar vi, att den manliga normen i 
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samhället kan vara en bidragande faktor till den höga status de yrkeskategorier män dominerar 
inom värderas högre.  

4.3.7.2 Genusmedvetenhet - en betydelsefull aspekt hos pedagoger 
En majoritet av våra utvalda artiklar beskriver en medvetenhet kring genus hos pedagoger i 
förskolan som en betydelsefull faktor i samband med barns tillägnande av literacy (Baroody 
& Diamond, 2013; Levy, 2016; Norris et al., 2012). Norris et al. (2012) betonar vikten av att 
främja alla barns möjlighet till att utveckla ett kritiskt tänkande i syfte att förhålla sig 
analyserande i samband med läsning av barnböcker. I syfte att möjliggöra utveckling av barns 
kritiska tänkande och därmed även deras självständiga subjekt krävs ett sådant tänk hos 
pedagogerna vilka arbetar med barnen. Dessutom krävs en medvetenhet kring sitt 
förmedlande av kunskap. Alla barn ska ha rätt att få möjlighet till reflektion kring barnböckers 
innehåll i samband med läsning och det är pedagogernas ansvar i sitt arbete att skapa dessa 
förutsättningar för reflektion. Utifrån vår bakgrund menar vi att ett självständigt subjekt 
utvecklas i samband med reflektion och kritiskt tänkande kring det socialisationsinnehåll som 
finns i böcker (Biesta, 2009; Wahlström, 2015). Likaså menar Levy (2016) att det är 
pedagogers ansvar att ge barn förutsättningar att förhålla sig kritiskt gentemot stereotypa 
könsroller i barnböcker. Pedagoger bör erbjuda alternativ till samhällets normer i form av 
material och barnböcker vilka påvisar olika former av exempelvis familje- samt 
könskonstellationer. Baroody och Diamond (2013) menar att de vuxnas egna värdegrund 
utifrån samhällets normer även påverkar det egna förhållningssättet gentemot barnen i den 
pedagogiska verksamheten. Därmed krävs en medvetenhet kring stereotypa könsroller vilka 
existerar i samhället samt den maktposition vuxna besitter i samband med barns tillägnande 
av ett socialisationsinnehåll.  
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5. Diskussion  
Föreliggande examensarbete ämnar undersöka vad tidigare forskning synliggör rörande 
barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker. Detta ur ett genus- samt 
didaktiskt perspektiv. Under kommande avsnitt kommer en diskussion kring studiens resultat 
föras samt sättas i relation till tidigare forskning och bakgrundsteorier. Studiens syfte, vilket 
agerar grund för studien, innebär den stomme vilken diskussionen utgår ifrån. Därefter 
kommer en metoddiskussion föras där vi värderar huruvida vår tillämpning av innehållsanalys 
samt kvalitativ metasyntes fungerade gynnsamt eller inte. Dessutom kommer vi att ge förslag 
till vidare forskning samt avsluta studien med våra sammanfattande kommentarer.  

5.1 Metoddiskussion 
Vi har i denna studie genomfört en innehållsanalys, inspirerad av det Eriksson Barajas (2013) 
benämner som kvalitativ metasyntes, av åtta vetenskapliga artiklar där innehållet kan sättas i 
relation till våra frågeställningar. Dessa artiklar granskades utifrån en checklista för 
kvalitativa artiklar, se bilaga 2, med ändamålet att säkerställa studiernas validitet samt 
tillämplighet till vår studies syfte. Vidare analyserades studiernas resultat utifrån våra 
analysbegrepp; makt och stereotypa könsroller utifrån genusperspektivet och socialisation 
samt självständigt subjekt från ett didaktiskt perspektiv. Därefter kategoriserades analysen 
utifrån de mönster vi påträffat, vilket resulterade i fyra kategorier, två tillhörande varje 
frågeställning.  
 
Under vår granskning av de utvalda artiklarna har vi utgått från vad artikelförfattarnas 
tolkning synliggör i sitt resultat. Vi har således utförligt undersökt deras metodavsnitt samt 
metoddiskussion i syfte att få en helhetsbild över resultatets tillförlitlighet. Däremot kan vi 
inte garantera att respektive författare har uppgett korrekt information. Ett krav vi haft under 
sökprocessen har varit att artiklarna ska ha genomgått peer reviewed-kravet vilket innebär att 
de redan granskats av två oberoende forskare. Vår ambition har, som nämnts tidigare, varit att 
se till artiklarnas innehåll samt metod och inte att värdera författarna i sig. De artiklar som 
genomgått peer reviewed-kravet ska således uppfylla de krav som ställs vid forskning 
(Eriksson Barajas et al., 2013).  
 
Vårt urval har noggrant beskrivits i metoddelen där sökprocessen kan följas. Vi har angett 
anledningen till att vi uteslöt artiklar vilka inte kunde sättas i relation till vår studies syfte. 
Utefter de sökord vi fann relevanta, utifrån de testsökningar som gjordes, framkom en mängd 
artiklar där åtta valdes ut. Hade sökningen utgått ifrån andra sökord kunde utbudet av artiklar 
ha sett annorlunda ut och därmed även medfört ett annat resultat i denna studie. Däremot kan 
de valda sökorden motiveras genom att flertalet andra ord, nära sammankopplade med de 
utvalda, kontrollerats och inte synliggjort ett mer relevant utbud.  
 
Analysen av de åtta artiklarnas resultat, vilken ligger till grund för denna studies resultat, har 
utgått ifrån de ovan nämnda analysbegreppen. Dessa begrepp har i bakgrundsdelen beskrivits 
och representerar även vår egen tolkning av dessa. Vi är medvetna om att artikelförfattarna 
kan ha en annan tolkning av begreppen samt kan ha en annan relation till begreppen 
jämställdhet och genus än vad vi själva har. Detta är något som kan påverka vår tolkning av 
deras resultat. Samtliga artiklar har författats på engelska vilket inte är vårt eget modersmål, 
även om vi båda har god erfarenhet av språket. Detta kan likaså ha påverkat vår tolkning av 
artiklarna eftersom olika ord värderas på olika vis kulturer emellan.  
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Vårt resultat kan således inte generaliseras utan bör istället ses som indikationer vilka kan tas 
till fasta på som underlag för diskussion och reflektion kring förskolans verksamhet. 
Exempelvis i granskningsöversikten rörande pedagogers arbete med barnböcker synliggörs i 
första kategorin att flickor och pojkars literacyförmåga värderas olika. Detta behöver 
självfallet inte vara något som sker kontinuerligt i all verksamhet i förskolan utan kan bestå av 
enstaka fall. Dock reducerar detta inte betydelsen av synliggörandet av att pedagogers 
uppfattningar spelar en roll för barns möjligheter.  

5.2 Resultatdiskussion utifrån studiens syfte 
Vår studies analys synliggör i resultatet hur barnböcker framställs inneha ett könsstereotypiskt 
innehåll vilket kan spela en roll för barns socialisation där en del innebär ett tillägnande av 
normer och värderingar i samband med literacy-aktiviteter såsom läsning av barnböcker. 
Vidare skildras hur flickor och pojkars förmågor inom literacy värderas olika vilket i sin tur 
medför att pedagogers genusmedvetenhet samt maktposition spelar en betydelsefull roll för 
barns självständiga subjekt.  
 
Resultatet i vår analys angående barns tillägnande av kunskap i samband med läsning av 
barnböcker kan sättas i relation till Björklunds (2008) teorier om att barn ständigt mottar 
information i form av exempelvis sociala koder i anknytning till literacy-aktiviteter. 
Samspelet mellan socialisationsinnehållet, pedagogen och barnet beskrivs som central inom 
denna kontext eftersom såväl barnböckers innehåll som pedagogers framförande påverkar 
barns uppfattning rörande det normativa innehållet. Att ett sådant samspel verkar 
meningsskapande för barn skildras som avgörande (ibid). Likaså beskriver Fast (2013) hur 
pedagogers medvetenhet gällande genus kan främja barns möjligheter till en vidare förståelse 
rörande detta samt bidra till utvecklingen av den egna identiteten och därmed det 
självständiga subjektet. Barns självständiga subjekt kan sättas i relation till ett 
genusperspektiv eftersom båda synsätten innefattar barns möjlighet till utveckling av den egna 
individen utan begränsningar i form av exempelvis samhällets normer och värderingar 
(Biesta, 2009). Med detta som bakgrund har vi möjlighet att skönja hur betydelsefullt 
barnböckers innehåll samt framförandet av innehållet faktiskt är, vilket motiverar vikten av att 
påvisa forskning som synliggör könsstereotypiska mönster. Detta i syfte att medvetandegöra 
samt föra diskussionen vidare.  
 
Våra utvalda forskningsartiklar visar att könsroller i många barnböcker fortfarande ter sig 
tämligen traditionella (Crabb & Marciano, 2011; Dale et al., 2016; Tepper & Wright Cassidy, 
1999; Trepanier-Street & Romatowski, 1999). Dessutom visar de att pedagogers 
uppfattningar samt medvetenhet gällande genus påverkar barns möjligheter till utveckling 
inom literacy samt det kritiska tänkandet vilket innefattar det självständiga subjektet (Baroody 
& Diamond, 2013; Biesta, 2009; Levy, 2016; Moore et al., 2007; Norris et al., 2012). Detta 
motiverar även varför litteraturstudier, som denna, behövs i syfte att lyfta en debatt kring 
pedagogers arbete i samband med genusfrågor inom barns literacy.  
 
En problematisering angående frågor som rör genus i samband med arbetet kring barnböcker i 
förskolan, menar vi, utgör en väsentlig aspekt att synliggöra. Förskolans styrdokument visar 
tydligt att verksamheten ska motverka stereotypa könsroller medan samhällets sociala normer 
kan komma att innebära uppfattningar vilka inte till fullo stämmer överens med dessa 
riktlinjer (Skolverket, 2016). Ett synliggörande, som denna typ av litteraturstudie innebär, kan 
utgöra en del i utvecklingen av människors uppfattningar kring såväl barnböckers innehåll 
som genusfrågor generellt. Vi menar att om utveckling inom området ska ske krävs 
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information samt spridning av denna. Detta i sin tur, menar vi, kan främja lässtunder präglade 
av jämställdhet och öppna samtal där barn ges möjlighet till utveckling av sitt självständiga 
subjekt.   
 
Vår studies resultat ger oss en insikt i hur arbetet med barnböcker i förskolan kan te sig. Men 
dessa kan inte generaliseras utan bör betraktas som enskilda situationer, vilka kan indikera på 
ett icke-främjande av jämställdhet. Genom att synliggöra dessa indikationer kan vi utveckla 
en medvetenhet eftersom dessa öppnar upp för reflektion rörande jämställdhetsaspekten inom 
literacy. Exempelvis påverkas pedagogers förhållningssätt gentemot flickor och pojkar av 
olika faktorer vilka är bundna till dess kontext. Vi har fått möjlighet att förhålla oss kritiskt 
gentemot förskolans verksamhet i syfte att bidra med förståelse för såväl barnböckers innehåll 
som pedagogers arbete sett ur ett genusperspektiv.  
 
Pedagoger i förskolan kan inte påverka hur exempelvis populärkulturen ser ut. Däremot kan 
de avgöra hur de väljer att exponera och använda sådant material. Här synliggörs 
maktförhållandet mellan pedagog, undervisningsinnehållet och barnet. Att som pedagog 
inneha kunskap kring genus innebär då en betydelsefull aspekt eftersom detta främjar 
pedagogers genusmedvetenhet samt möjlighet till att applicera den kunskapen till en kontext 
(Hedlin, 2006; Hirdman, 2004; Olofsson, 2007; Svaleryd, 2003). Hur pedagoger erbjuder 
materialet kan innebära flera alternativ för barnen men det kan även innebära ett begränsande 
av möjligheter (ibid.). Könsstereotypa barnböcker kan med fördel användas som underlag för 
diskussion i barngruppen. Likaså framställs barnböcker till stor del inom tidigare forskning 
som könsstereotypa där manliga karaktärer dominerar (Crabb & Marciano, 2011; Dale et al., 
2016; Tepper & Wright Cassidy, 1999; Trepanier-Street & Romatowski, 1999). Detta, menar 
vi, innebär att såväl barn som vuxna påverkas av barnböckers framställning vilket i sin tur kan 
komma att prägla pedagogers förhållningssätt på ett medvetet eller omedvetet vis. Barns 
inställning i samband med lässtunder torde därmed delvis bottna i deras tidigare erfarenheter 
och möten med barnböcker samt populärkultur överlag. Detta kan medföra att barnens 
attityder spelar en roll för pedagogers förhållningssätt eftersom att ett samspel mellan 
individer är en avgörande aspekt gällande barns tillägnande av kunskap (Björklund, 2008; 
Fast, 2013).  
 
Samtliga artiklar, gällande framställningen av barnböckers innehåll, är från USA. Dock 
upplevs de som relevanta för förskoleverksamheten i Sverige eftersom många av de 
barnböcker vilka analyserats i studierna används internationellt. Däremot är vi medvetna om 
att studiernas resultat hade kunnat skilja sig åt om de genomförts i Sverige med tanke på 
skillnaden rörande jämställdhetsutvecklingen i de olika kulturerna. Artiklarna rörande 
pedagogers arbete med barnböcker är likaså de utländska, närmare bestämt ifrån USA och 
England. Detta tyder på att det saknas svensk forskning inom dessa ämnen vilket är något som 
kommer att synliggöras under förslag på vidare forskning. 

5.3 Förslag på vidare forskning 
I tillämpad studie har vi granskat forskning som inriktat sig på barnböckers innehåll samt 
pedagogers arbete med barnböcker sett ur såväl ett didaktiskt som ett genusperspektiv. Vår 
sökprocess resulterade i ett relativt smalt utbud av forskning vilken kunde sättas i relation till 
vårt syfte med denna systematiska litteraturstudie. Den forskning vi funnit har bestått av, till 
majoritet, amerikanska vetenskapliga artiklar, med undantag från en artikel, vilken var 
engelsk. De svenska artiklar vi fann via tidigare nämnda databas hade inte det fokus som vi 
önskade granska. Därmed resulterade de svenska artiklarna i ett bortfall. Utifrån våra 
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sökningar har vi därför möjlighet att påvisa tendenser om att det finns ett behov av forskning 
rörande barnböckers innehåll ur ett genusperspektiv samt pedagogers arbete med barnböcker, 
likaså ur ett genusperspektiv, i Sverige. Som förslag till vidare forskning vore tillämpning av 
etnografisk forskning lämpad där pedagoger kan observeras i barngrupp. Dessutom vore 
granskning av förskolors barnboksutbud vara på sin plats i syfte att fastställa huruvida dessa 
barnböcker är genusmedvetna eller inte.  

5.4 Empirisk nytta och tillämpning 
Denna studie kan bidra med ett resultat och innehåll vilket kan agera underlag för diskussion 
samt reflektion i förskolans verksamhet men således även för andra som arbetar med barn, 
eller vårdnadshavare. Detta i syfte att öka medvetenheten kring vad genus innebär samt 
medför rörande barns möjligheter och begränsningar i samband med läsning av barnböcker, 
men även generellt. Genom att lyfta vikten av ett medvetet didaktiskt förfarande samt 
påverkansfaktorer i samband med element såsom makt och stereotypa könsroller kan kunskap 
och medvetenhet föras vidare. Detta för att erbjuda alla barn lika möjligheter, oavsett kön, där 
deras självständiga subjekt kan utvecklas på ett främjande sätt. Vidare kan studier som denna 
synliggöra betydelsen av barnböckers innehåll som en del i barns socialisation där de tillägnar 
sig normer och värderingar samt vikten av reflektion i samband med detta.  

5.5 Slutkommentarer 
Vi har i vår studie ämnat undersöka vad tidigare forskning synliggör angående barnböckers 
innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker. Detta ur ett genus- samt didaktiskt 
perspektiv. Utifrån vårt resultat har vi möjlighet att påvisa att barnböckers innehåll ofta 
framställs som könsstereotypt samt att pedagogers medvetenhet kring genus spelar en 
betydelsefull roll för barns tillägnande av ett socialisationsinnehåll (Baroody & Diamond, 
2013; Crabb och Marciano, 2011; Dale et al., 2016; Levy, 2016; Moore et al., 2007; Norris et 
al., 2012; Tepper & Wright Cassidy, 1999; Trepanier-Street & Romatowski, 1999). 
Pedagogers tidigare erfarenheter och uppfattningar kring könsroller har visat sig prägla deras 
undervisning. Vidare visade det sig att pedagogers tillägnande av kunskap kring genus kan 
bidra till en medvetenhet vilken i sin tur medverkar till ett motverkande av stereotypa 
könsroller snarare än ett omedvetet reproducerande av dessa (Baroody & Diamond, 2013; 
Levy, 2016; Moore et al., 2007; Norris et al., 2012). Med detta som bakgrund kan pedagogers 
behov av fortbildning samt kunskap rörande genus motiveras. Till följd av bristande vetskap 
kan pedagogers arbete i enlighet med läroplanens riktlinjer gällande jämställdhet komma att 
begränsas (Skolverket, 2016). Genom att ha insikt kring vad såväl genus som stereotypa 
könsroller innebär kan ett didaktiskt arbete vilket främjar jämställdhet formas. Likväl krävs 
kunskap kring att barns tillägnande av literacy sker kontinuerligt där innehållet är lika 
betydelsefullt som framförandet (Björklund, 2008; Fast, 2013).  
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Bilaga 1 – Detaljerad sökprocessbeskrivning 
Under detta avsnitt synliggörs en mer detaljerad beskrivning av sökprocessen, vilken ligger 
till grund för de åtta utvalda artiklarna, som utgör utgångspunkten för vårt resultat i 
undersökningen. En presentation av de olika sökordens utfall samt motivering till exkludering 
av artiklar beskrivs. 
 
Vid sökning på preschool fick vi totalt 13306 träffar. Om vi lade till gender i sökning fick vi 
945 träffar. Vidare lade vi till childrens books vilket gav 22 träffar totalt. Utifrån dessa valdes 
två artiklar ut med anledning av dess innehåll vilket var kopplat både till genus och 
barnböcker. Övriga träffar valdes bort eftersom att vi upplevde att innehållet inte  var 
tillräckligt förenat med något utav våra områden.  
 
Vidare sökte vi på childrens literature, gender samt content analysis vilket gav 33 träffar. Vi 
valde att lägga till sökordet content analysis eftersom att många av de artiklar vi sett tidigare 
haft detta som nyckelord. Utifrån denna sökning valdes två artiklar ut då dessa fokuserade på 
internationellt prisbelönade barnböcker sedda ur ett genusperspektiv.   
 
Vid sökning med nyckelorden preschool, gender, literacy gavs 70 träffar. Utifrån dessa valdes 
fyra artiklar ut med inriktning på pedagogers arbete i samband med literacy och barnböcker. 
Resterande träffar valdes bort eftersom dessa inte kunde kopplas till pedagogers arbete på ett 
lika tydligt sätt.   
 
Vår ambition var att hitta en mängd svenska artiklar rörande såväl barnböcker som 
undervisningsinnehåll samt pedagogers arbetssätt med barnböcker. Vi fann inte svenska 
artiklar med inriktning på både barnböcker och genus. Däremot uppkom vid sökning på 
preschool, childrens books och sweden 7 träffar varav en knöt an till pedagogers arbete med 
literacy i förskolan. Denna valdes till en början ut men kom sedan att bli ett bortfall till följd 
av vår innehållsanalys av denna eftersom den inte kunde knytas an till pedagogers arbete med 
barnböcker utan enbart till övriga estetiska arbetsformer inom literacy.  
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Bilaga 2 - Checklista för kvalitativa artiklar 
(Eriksson Barajas et al., 2013) 
 
A Syftet med studien? 
 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  
 
B Undersökningsgrupp 
 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 
 
Var genomfördes undersökningen? 
 
Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
 
Vilken urvalsmetod användes?  
Strategiskt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval eller annat, ange vilket. 
 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 
annan relevant demografisk bakgrund).  
 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
 
C Metod för datainsamling 
 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
Beskriv. 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? Beskriv.  
 
Ange datainsamlingsmetod; ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer, 
fokusgrupper, observationer, video-/bandinspelning, skrivna texter eller teckningar, annan 
ange vilken.  
 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 
 
D Dataanalys 
 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
 
Ange om; teman är utvecklade som begrepp, citat presenteras sporadiskt, de individuella 
svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna, svaren är kodade. 
 
Resultatbeskrivning. 
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
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Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
 
E Utvärdering 
 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet?  
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
 
Finns risk för bias?  
 
Vilken slutsats drar författaren? 
 
Hållet du med om slutsatserna? om nej, varför inte? 
 
Ska artikeln inkluderas?   

 


