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Abstract  

The purpose of this study is to study three different children books using two preschool 

perspectives; the norm-critical perspective and the gender pedagogical perspective. The 

research questions focus on how the characters in the books can be described from the two 

respective perspectives.  

 

The theoretical standpoints in this study are theories about gender and its associated 

conceptions and by a power and colours perspective. The method approach for this study is 

discourse analysis with a text and picture analysis based model as method. 

 

This study’s result shows that the norm-critical and gender pedagogical perspective view the 

literary characters from different viewpoints. In the norm-critical perspective, the characters 

are generally not blamed for how they are. Instead the perspective aims to question the 

negative perceptions that can be associated to gender. The gender pedagogical perspective on 

the other hand, values and appreciates characters that are seen to break norms. The 

perspective also contains a desire of change the characters that do not break the norms. The 

result of the study also shows that there are discourses about expectations on girls and boys 

based on norms for gender, power and colour in the children’s books. Specifically, the 

analysis shows discourses in how girls are expected to be. As a conclusion it shows that one 

could look at the children’s books from different viewpoints with help from the two 

perspectives. 

 

Keywords: Norm-critical perspective, gender pedagogical perspective, gender, norms, 

children books. 

 
 

 



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att med hjälp av två perspektiv, det normkritiska perspektivet samt 

det genuspedagogiska perspektivet ser på tre olika barnböcker. De två perspektiven kommer 

att användas för att titta på de litterära karaktärerna i barnböckerna utifrån begreppet genus. 

De frågeställningar som studien kommer att utgå ifrån är vidare hur de litterära karaktärerna 

kan uppfattas från det normkritiska- respektive genuspedagogiska perspektivet. 

 

Den teori som studien kopplas samman med är teorier om genus och dess olika begrepp samt 

utifrån makt och färger. Metodavsatsen för denna studie är diskursanalys med metod som 

utgår ifrån en text- och bildanalysmodell.  

 

Studiens resultat visar att med hjälp av det normkritiska- och det genuspedagogiska 

perspektivet kan vi se på de litterära karaktärerna ur olika synvinklar. Generellt kan det 

utläsas utifrån det normkritiska perspektivet att karaktärerna inte klandras för hur dem är. 

Från perspektivet kan en ifrågasätta de negativa uppfattningar som kan associeras till genus. 

Utifrån det genuspedagogiska perspektivet uppmärksammas och värderas karaktärer när de 

bryter mot normer. Med hjälp av perspektivet uppmärksammas en önskan till förändring till 

de litterära karaktärer som inte bryter mot normer. Studiens resultat visar även att det 

figurerar diskurser kring hur flickor samt pojkar förväntas vara utifrån normer kring genus, 

makt och färger i barnböckerna. Genom analysen framkommer det diskurser specifikt kring 

hur flickor förväntas vara. Som slutsats visar det sig att med hjälp utifrån perspektiven kan en 

se på barnböcker utifrån olika vis. 

 

Nyckelord: Normkritiskt perspektiv, genuspedagogiskt perspektiv, genus, normer, 

barnböcker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 

Vi vill tacka våra familjer för stöd, uppmuntran och förståelse. Vi vill specifikt tacka Katarina 

för sena handledningskvällar runt köksbordet, Susanne för sitt engagemang och Maria för 

goda råd och kunskap. 

 

Vi vill även tacka varandra med en klapp på axeln!  
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1. Inledning 

Det är seminarium, en barnbok har tagits med och var och en av oss studenter ska ställa sig 

längst fram vid tavlan och läsa ett stycke ur boken. Alla väntar spänt och en efter en går vi 

upp för att läsa. När det är dags för en av de sista studenterna att läsa sitt stycke går det 

plötsligt en stor suck genom rummet, hen håller i en rosa prinsessbok. Studenten börjar med 

att presentera och ursäkta boken, ”ja den är ju rätt så dålig, jätte könsstereotypisk med rosa 

och prinsessgrejer. Ingenting man egentligen borde läsa till barnen på förskolan direkt!”. 

Resten av gruppen mumlar instämmande och studenten läser sitt stycke. Liknande reaktioner 

uppstod när det var andra typiskt ”flickiga” och specifikt rosa barnböcker som det skulle läsas 

ur. 

 

Detta exempel fick oss två att reagera. En kraftig reaktion på barnboken uppkom vilket fick 

oss att undra varför. Runt ett tjugotal barnböcker lästes ur under detta seminarium men enbart 

de barnböcker som var ”typiska” flickböcker väckte en reaktion. Vi blev förundrade och 

nyfikna vad som reaktionerna kring boken baserades på. Detta var utgångspunkten och blev 

till grunden för vårt intresse av detta ämne. 

 

Barnlitteraturforskaren Lena Kåreland och doktor i pedagogik Agneta Lindh-Munther, 

beskriver hur flickor och pojkar till stor del framställs i barnbokslitteraturen. Författarna 

beskriver att barn ofta representeras utifrån traditionella könsmönster. Dock finns det 

undantag där vissa barn porträtteras som ”avvikande” från normerna utifrån de traditionella 

könsmönstren. Kåreland och Lindh-Munter redogör vidare att barnböcker speglar de sociala 

mönster och värderingar som redan existerar i vårt samhälle. Dessa mönster i barnböckerna 

återger därmed de normer som figurerar i vårt samhälle om vad som anses vara kvinnligt samt 

manligt, de traditionella könsmönstren (Kåreland & Lindh-Munther 2010, s. 126-127). 

 

Utifrån begreppet genus beskrivs det i förskolans läroplan hur pedagoger ska förhålla sig till 

dessa: 

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 

ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 



2 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 

(Lpfö 98, rev 16, s. 5). 

 

Utifrån förskolans läroplan kan vi förstå att förskollärarens roll är att arbeta med att bryta 

traditionella könsmönster och könsroller. Dessa tankar om kön baserar sig på någonting, hur 

vi ser på genus utifrån en viss synvinkel vilket sedan påverkar hur vi agerar. Det vi med vår 

uppsats vill undersöka är de föreställningar om just kön, genus och könsmönster som kan 

finnas utifrån tre olika barnböcker. För att belysa olika perspektiv att se på detta kommer vi i 

denna uppsats ställa två pedagogiska perspektiv jämte varandra, genuspedagogiska 

perspektivet samt det normkritiska perspektivet, för att se vad vi kan utläsa ur de utvalda 

barnböckerna. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och använda oss av det normkritiska perspektivet 

samt det genuspedagogiska perspektivet för att se på litterära karaktärer i barnböcker utifrån 

begreppet genus.  

 

-       Hur framställs de litterära karaktärerna utifrån ett normkritiskt perspektiv? 

-       Hur framställs de litterära karaktärerna utifrån ett genuspedagogiskt perspektiv? 

 

3. Teoretiska perspektiv 

Under denna rubrik kommer vi redogöra de två perspektiven samt de centrala teorier vi valt 

som utgångspunkter i vår studie. Perspektiven samt teorierna kommer först beskrivas och 

sedan analyseras i ett senare skede av uppsatsen. Vi är medvetna att både det normkritiska 

perspektivet och att det genuspedagogiska perspektivets utgångspunkter faller under samma 

teoretiska paraply. Dock väljer vi att utgå ifrån ett traditionellt genuspedagogiskt perspektiv 

vars tankar fortfarande kommer till uttryck, vilket även redogjorts för i vår inledning. Den 

traditionella synvinkeln på det genuspedagogiska perspektivet skiljer sig från den moderna 

syn som existerar idag. Den traditionella synen skiljer sig från den moderna som till stor del 

idag är inspirerad och implementerad av det normkritiska perspektivet. Vi är även medvetna 

om att det finns likheter mellan de två perspektiven. Vi väljer att inte separera dem utan vi 

ställer dem bredvid och i förhållande till varandra för att uppmärksamma likheter och 
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olikheter. De likheter och olikheter blir tydliga när dem sedan kommer till uttryck i förskolans 

verksamhet. 

 

3.1 Det normkritiska perspektivet 

Det normkritiska perspektivet gällande förskolan och dess verksamhet myntades av forskare 

från Centrum för genusvetenskap i Uppsala. Myntandet skedde i samband med arbetet att 

hitta ett begrepp gällande en viss synvinkel att se på genus utifrån. Forskarna hade 

återkommande samtal med queerteorin som grund, samtalen behandlade intersektionalitet 

utifrån begrepp som makt, identitet samt kunskap. Utifrån dessa diskussioner myntade 

forskarna det normkritiska perspektivet, detta för att på ett bättre vis beskriva den 

maktkritiska pedagogik som framkommit (Kumashiro 2010, s. 13). Det normkritiska 

begreppet myntades för att sedan användas som ett arbetsredskap till att beskriva och belysa 

på hur diverse normer samverkar med varandra. När normerna samverkar med varandra 

skapar dessa olika maktobalanser inom diverse pedagogiska verksamheter. Författarna menar 

att det är viktigt att uppmärksamma dessa normer och sedan utmana dem (Kumashiro, 2010, 

s. 13). 

 

Forskaren inom genusvetenskap Janne Bromseth beskriver att det queerteoretiska perspektivet 

är utgångspunkten för normkritiken och innefattar en viss syn på sexualitet, identitet, kön och 

makt. Det queerteoretiska perspektivets syn på identitet innefattar en förståelse av att identitet 

är en komplex kombination. Perspektivet ser även att identiteten är i konstant förändring. 

Individuella samt sociala identiteter skapas utifrån detta samt i en dialog tillsammans med vad 

som anses önskvärt, tänkbart och förståeligt i en särskild samhällskontext (Bromseth 2010, s. 

39-40). Professorn och genusvetaren Tiina Rosenberg ger queerteorin ytterligare en fördjupad 

beskrivning. Det queerteoretiska perspektivet behöver inte enbart ses som en identitet utan 

även som ett kritiskt förhållningssätt. Detta kritiska förhållningssätt är då främst riktat mot det 

som menas vara normativt (Rosenberg 2010, s. 12). 

 

Bromseth beskriver vidare att med det queerteoretiska perspektivet som grund är det 

normkritiska perspektivet för utmanade och uppmärksammande av normer. De normer som 

råder i samhället måste uppmärksammas, dekonstrueras och ifrågasättas. Dock räcker det inte 

enbart att ifrågasätta dessa normer. För att applicera ett normkritiskt perspektiv på kunskap 

och för att implementera det i verksamheten behöver individen utveckla en normkritisk blick. 
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Genom att utveckla en normkritisk blick kan individen uppmärksamma hur normer och 

maktrelationer skapas. I och med detta kan dessa även utmanas och förändras. Det kan då ge 

en utvidgad syn på ett visst fenomen som styrs av en viss norm (Bromseth 2010, s. 42-43). 

 

Vi har valt det normkritiska perspektivet då vi anser att det framkallar en kritisk blick när det 

gäller normer. Framförallt de olika normer som berör genus, kön samt könsroller och att det 

genom perspektivet kan ifrågasätta det som menas som det normativa inom dessa begrepp. Vi 

bedömer att det normkritiska perspektivet spelar en viktig roll när det kommer till 

ifrågasättandet och dekonstruerandet av normer kring genus. Ifrågasättandet av normer kring 

genus kommer sedan redogöras i vår analys då den berör normer utifrån genus som appliceras 

på litterära karaktärer i barnböcker.  

 

3.2 Det genuspedagogiska perspektivet 

Under 1990-talet fick genusbegreppet ett uppsving när det började talas om en jämställd 

skola. Utifrån det här skapades ett treårigt projekt i jämställdhet på två olika förskolor inom 

Gävleborgs län. Författaren och förskolläraren Kajsa Svavelryd befäste begreppet 

genuspedagogik i och med sin bok Genuspedagogik om projektet (Svavelryd 2003, s. 8-9). 

 

Förskoleforskaren Christian Eidevald och professorn i pedagogik Hillevi Lenz Taguchi menar 

att begreppet genuspedagogik växt fram ur den konstant växande genusvetenskapen. Inom 

genusvetenskapen pågår en rad olika forskningsprojekt vilka har anammats av författare som 

berör jämställdhetsfrågor (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s. 19). När det talas om 

jämställdhetsprojekt, speciellt inom förskola och skola, nämns ofta genuspedagogiken. Ur ett 

historiskt perspektiv började jämställdhetsarbetet i skolor växa fram under 1960-1970-talet. 

Från 1970-talet och framåt präglades jämställdhetsarbetet även av en dominerande 

uppfattning om vad som kallades ”könsneutralt”. Tankarna om ”könsneutralitet” syftade på 

att alla oavsett kön skulle ges samma förutsättningar samt att behandlas lika (Eidevald & Lenz 

Taguchi 2011, s. 20-21).  

 

Jämställdhetsarbetet syftade och fokuserade dock till stor del enbart på det kvinnliga könet. 

Flickor uppmuntrades till att välja ämnen som klassades som ”pojkiga” och kvinnorna till att 

ta sig in i vad som klassades som typiska mansdominerande arenor. I och med att flickor och 

kvinnor fick mer inflytande antogs det att en mer jämställd syn skulle växa fram. Utifrån detta 
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var det tydligt att de ”könsneutrala” uppfattningarna till stor del, om inte enbart utgick ifrån 

mannen som norm (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s. 21-22). Jämställdhet är ett viktigt 

begrepp inom genuspedagogiken och blir ofta synonymt med begrepp som demokrati. 

Jämställdhet inom genuspedagogiken syftar till att motverka orättvisor som riktar sig mot och 

mellan flickor och pojkar (Eidevald 2011, s. 19-20).  

 

Enligt Eidevalds studier tenderar dagens genuspedagogik att falla in i uppdelande fåror i sin 

strävan efter en jämställd verksamhet. En slags kompensatorisk utgångspunkt och 

föreställning om flickor och pojkar är en vanlig del i arbetet utifrån en genuspedagogik. I en 

strävan till att få verksamheten jämställd uppmärksammas samt ges en större förståelse till de 

barn som tycks bryta mot de normer som råder kring dem, speciellt de normbrytande 

flickorna. Flickor anses bland annat behöva träna på att höras, vara modiga, göra saker själv 

och ”ta för sig”. Medan pojkar istället behöver träna på att bland annat att visa känslor, 

samarbeta, samtala mer och lyssna på andra. Arbetet utifrån en genuspedagogik utgår ifrån 

antaganden utifrån normer om de två könen och för att uppnå jämställdhet får flickor och 

pojkar att arbeta på sina ”brister” (Eidevald 2011, s. 39-40). Flickor och pojkar uppmuntras 

även till att ägna sig åt aktiviteter som uppfattas kodat av det andra könet. Genuspedagogiken 

uppmuntrar även till könsöverskridande aktiviteter samt egenskaper (Eidevald 2011, s. 195). 

 

Avsikten med införandet av ytterligare ett perspektiv är att vi kan ställa dessa två jämte 

varandra för att undersöka respektives synsätt om genus, kön och könsroller. Vi har valt att 

beskriva delar av det traditionella genuspedagogiska perspektivet eftersom vi anser att det 

identifierar normer som berör genus från tydliga strukturer. Det traditionella synsättet på att 

arbeta med normer handlar till stor del om en kompensatorisk utgångspunkt, vilket även idag 

lever kvar. Utifrån det beskrivna om det genuspedagogiska perspektivet anser vi att 

normer gällande genus bekräftas och det kompensatoriska synsättet sätts in. Med hjälp 

av perspektivet kan vi i analysen titta på normer genom för att sedan applicera dess olika 

strategier på de litterära karaktärerna.  

 

3.3 Normer kring genus samt genus som begrepp 

Doktorerna i psykologi, Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson beskriver vad genus och 

kön är och hur det skapas. Normer är som outsagda “sanningar” om hur en person är eller 

förväntas vara. Det finns en mängd outtalade normer, dock behöver dessa inte ha belägg för 
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sina föreställningar för att bli tagna som sanningar (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 29-

30). 

 

Enligt forskaren Bronwyn Davies lär sig människan från tidig ålder att ta del av det 

manliga respektive det kvinnliga som en del av deras varaktiga sociala och personliga jag 

(Davies 2003, s. 10). Enligt Davies lär sig människan de koder som tycks vara normen för de 

olika könsrollerna genom att se och delta i den sociala världen de själva tillhör (Davies 2003, 

s. 11). En del av den sociala normen gällande könsroller innefattar på vilket sätt och hur hen 

för sig i vardagen. Detta sker framförallt genom yttre attribut som frisyr, sätt att tala, 

samtalsämnen samt val av sysselsättning (Davies 2003, s. 13). Kön och genus handlar till stor 

del om kvinnlighet samt manlighet. Till dessa två begrepp tillkommer även föreställningar om 

vad för egenskaper dessa innehar. Dock anses kvinnlighet samt manlighet som en del av en 

människas identitet. Någonting som finns i en persons inre, en persons själva kärna (Elvin-

Nowak & Thomsson 2003, s. 21). Författaren Kajsa Wahlström skriver att flickor och pojkar 

redan från ung ålder får förväntningar på sig utifrån normen pojke/flicka (Wahlström 2003, s. 

25). Hon skriver vidare att i rollen som pojke förväntas dem vara starka, modiga, långa och 

smidiga (Wahlström 2003, s. 30). Samtidigt som de ska uppfylla alla dessa krav ska de 

dessutom vara lära sig att lyssna och sitta still (Wahlström, 2003, s. 15). 

 

Professor Yvonne Hirdman menar att genus ska ses som ett redskap för att undkomma den 

allmänna uppfattningen angående kön och könsroller. Hon beskriver vidare att genom ett 

genustänk är en inte villig att godta den verkliga uppdelningen av kvinnligt/manligt (Hirdman 

2001, s. 14). Ett stort samtalsämne i människans historia är det kvinnliga könet. Hur en 

kvinna bör vara, bör göra, kan göra och framförallt vad en kvinna inte kan göra (Hirdman 

2001, s. 23). Dock menar Hirdman att benämningen kön kan vara alltför djärv för att kunna 

användas i vetenskapliga sammanhang då det används. Begreppet kön och dess olika 

betydelser har olika innebörder beroende på vem som använder ordet. Utifrån en biologisk 

synpunkt definieras begreppet kön ur en snäv utgångspunkt. Detta begrepp kategoriseras upp i 

två olika förgreningar, dessa blir man och kvinna. Hirdman använder sig därför av ordet kön 

som den biologiska förklaringen man eller kvinna (Hirdman 2001, s. 15). 

 

För att utföra vår analys behövs det att vi definierar vad vi menar när det kommer till normer 

kring genus, könsroller och kön. Vi kommer i denna uppsats ”sätta på oss två olika glasögon” 

när vi tittar på genus och dess begrepp. Dessa ”glasögon” är det normkritiska perspektivet 
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samt det traditionella genuspedagogiska perspektivet. Det som beskrivits ovan om genus och 

dess begrepp är det vi menar titta efter utifrån perspektiven.  

 

3.4 Makt och genus uttryckt i färger 

Redan tidigt i historien har mannen beskrivits som mer dominant samt mer komplett än 

kvinnan. Med mannen som norm har samhället formats att värdera det som ses vara manligt 

högre än vad som ses som kvinnligt. Detta har lett till att vad som ses som kvinnligt konstant 

jämförts med det som ses som manligt (Hirdman 2001, s. 59). Manliga attribut som förstånd, 

styrka, kontroll eller aktivitet värderas högt. Kvinnliga attribut som mjukhet, passivitet, 

svaghet, känslosamhet eller okontrollerbarhet ses därmed som avvikande egenskaper 

(Hirdman 2001, s. 48). När en kvinna rör sig i vad som anses vara manligt kan denne blir mer 

accepterad. Detsamma gäller dock inte för männen. En man kan enbart röra sig i det feminina 

fältet under särskilda premisser som inte skadar dennes maskulinitet (Hirdman 2001, s. 66-

67). 

 

Även färger kan kopplas till begreppet makt och normer utifrån mannen. Vilka färger som 

associeras till vilket kön har inte alltid varit som det ser ut idag. Professorn i historia Kekke 

Stadin beskriver hur föränderligt tankar kring makt är när det kommer till färg. Dock är det 

alltid mannen som makten kring färger följer. Den färg som anses manligt vid en viss epok är 

normen vid det tillfället och det kvinnliga är då avvikande (Stadin 2010, s. 18-19). I dagens 

samhälle associeras dova och mörka färgskalor med det manliga könet. Färger som grått, 

svart eller blått ses idag som manligt kodade och förknippas med manliga egenskaper (Stadin 

2010, s. 94). 

 

Genusforskaren Fanny Ambjörnsson beskriver hur färgen rosa i dagens samhälle är starkt 

associerad till det kvinnliga könet, och framför allt till flickor. Färgen har med tiden näst intill 

kommit att representera könet och dess egenskaper som med tiden tillkommit. I och med att 

färgen blå började associeras med manlighet fick det kvinnliga ta över de färger som inte 

längre var önskvärda (Ambjörnsson 2011, s. 10-11). Ambjörnsson beskriver vidare att färgen 

rosa är nära anknutet med kläder som ofta uppfattas som opraktiska och med ”rysch pysch”. 

Författaren beskriver vidare att den rosa färgen i nutiden även fått en negativ syn, att färgen 

rosa representerar enbart egenskaper som inte ses vara önskvärda. Flickiga kläder tenderar att 

röra sig i färgskalorna kring den rosa färgen. De kläder som anses vara feminint kodade är till 
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stor del kjolar samt klänningar, medan byxor är maskulint kodade (Ambjörnsson 2011, s. 16-

17). 

 

Vi har valt att beskriva makt utifrån normer och färger, då vi menar att detta tillhör de normer 

vi kommer beröra kring genus, kön samt könsroller. Utifrån normer kring genus tillkommer 

det olika maktperspektiv. Begreppen kring makt omkring kön samt makt kring färg anser vi 

har en betydande roll då dem kommer användas i vår analys där vi kommer analysera 

maktstrukturer i barnböckerna.  

 

4. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som kommer nämnas under är den forskning som vi finner berör vår 

studie då dem undersöker normer utifrån genus och färg. Den sista forskningen berör även 

genus kopplat till barnböcker. Den tidigare forskning som nämns nedan kommer sedan att 

användas i slutdiskussionen.  

 

4.1 Genuspedagogiken, normer kring genus och en könsöverskridande verksamhet 

Universitetslektorn Klara Dolk skriver i sin avhandling Bångstyriga barn - makt, normer och 

delaktighet i förskolan, om hur vuxna, både pedagoger men även föräldrar, försöker påverka 

barnen åt ”det rätta hållet”. Studiens syfte var att undersöka några utvalda spänningar och 

konflikter vilka kan uppkomma i förhållandet barn och vuxna inom förskolans 

värdegrundsarbete (Dolk 2013, s. 230). Hennes förhoppning med avhandlingen var att 

medverka till utvecklandet av ett normkritiskt arbete med yngre barn (Dolk 2013, s. 19). 

 

Dolk refererar till ett flertal forskare vilka i sin tur menar att det inom genuspedagogiken finns 

en målmedvetenhet för att ge barnen ett liv utan inskränkningar. De inskränkningar Dolk 

syftar till, beskriver hon som de normativa och de traditionella föreställningarna, som kön kan 

ha (Dolk 2013, s. 16). Vid ett flertal tillfällen refererar Dolk till Eidevald det gör hon till 

exempel när hon diskuterar de övervägande genuspedagogiska strategier som svenska 

förskolor ofta arbetar med. De strategier som är rådande, har enligt Eidevald och Lenz 

Taguchi sina utgångspunkter dels i det könsneutrala men även i möjligheter till 

könsöverskridande aktiviteter samt egenskaper. Vidare beskriver hon ytterligare en 

pedagogik, den så kallade normkritiska pedagogiken vilken har till avsikt att synliggöra samt 

problematisera normalitet inom ett flertal områden (Dolk 2013, s. 18-19).  
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Fortsättningsvis skriver Dolk att genom ett kritiskt förhållningssätt till normerna överlever 

inte mänskligheten. Med detta kritiska förhållningssätt menar Dolk att normerna borde ses 

med en dubbelhet. Normernas dubbelhet kan ses ur två perspektiv, dels det allmänna 

perspektivet vilket vägleder människan genom livet. Med ett annat perspektiv ses normer som 

något som begränsar människan då normer understundom förolämpar oss (Dolk 2013, s. 28). 

Förskolan som låg till grund för Dolks studie arbetar aktivt med genuspedagogik vilket 

framför allt avspeglades genom barnens förhållningssätt gentemot varandra, pedagogernas 

ordval och bemötande men även genom ett könsöverskridande yttre, egenskaper samt 

aktiviteter (Dolk 2013, s. 42-47). 

 

Sammanfattningsvis skriver Dolk att trots att barnen på förskolan som hon observerat gör sina 

egna val i de könsöverskridande aktiviteterna, så förekommer det sällan något samspel mellan 

barnen. Barnen väljer att leka med de leksaker och aktiviteter som de ägnat sig åt tidigare 

trots att pedagogerna uppmanat dem till att bryta dessa mönster (Dolk 2013, s. 81). 

Pedagogernas syfte med nya könsöverskridande möten sker inte som de tänkt utan hjälp av en 

medverkande vuxen. I samtal med förskolans pedagoger framkom att de själva känt att det 

tänkta syftet inte har uppnåtts. Dock fortsatte det könsöverskridande arbetssättet då de ansåg 

att de kunde få metoden att fungera på deras tänkta sätt (Dolk 2013, s. 233). 

 

Vi anser att den tidigare forskningen av Klara Dolk är relevant för vår uppsats då den berör 

genus och specifikt delar ur genuspedagogiken. Avhandlingen nämner även det normkritiska 

perspektivet som även vi kommer beröra i denna uppsats. Dolks avhandling handlar till stor 

del om normer och hur dessa förekommer i förskolans praktik och verksamhet. Avhandlingen 

nämner även situationer om könsöverskridande aktiviteter, vilket vi kan koppla till våra 

begrepp kring normer genus samt makt. Avhandlingen berör vidare hur en diskurs kan te sig i 

verkligheten och dess konsekvenser utifrån detta. Teorier kring genus och det 

genuspedagogiska perspektivets påverkan på verksamheten kopplar vi vidare till synen på 

barnböcker. Det genuspedagogiska perspektivets synsätt påverkar arbetet i Dolks utvalda 

studerade förskola. Vi sammanför synen på verksamheten utifrån det genuspedagogiska 

perspektivet till barnböcker och dess litterära karaktärer. Det genuspedagogiska perspektivet 

påverkar pedagogernas syn på verksamheten och kan därmed påverka synen på barnböckerna. 

Avhandlingen är av värde för oss då den ger ytterligare en bild av genusperspektivet, normer 

kring genus och könsöverskridande i praktiken. Vi anser att det kan kopplas till vår studie då 
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de tankar som påverkar handlandet i avhandlingen även kan appliceras på de barnböcker som 

vi kommer titta på i analysen.  

 

4.2 Färgers betydelse samt påverkan på normer kring kön 

Universitetslektor Anette Hellmans avhandling Kan Batman vara rosa? har som övergripande 

syfte att undersöka normer om pojkighet i en förskola (Hellman 2010, s. 36). Detta gör 

Hellman genom en deltagande observation på samma förskola under två år (Hellman 2010, s. 

75). Hennes fokus låg på hur pedagoger, pojkar och flickor skapar normer men även på hur de 

omförhandlas och upprepas (Hellman 2010, s. 36). 

 

Hellman beskriver i sin avhandling ett flertal observationer där hon såg hur barnen kopplade 

olika färger till olika kön, exempelvis rosa som flickigt och blått som pojkigt (Hellman 2010, 

s. 14). Redan från liten ålder lär sig barn vilken förväntad norm de bör följa gällande klädsel 

och även storleken och färg på dessa (Hellman 2010, s. 222). Något som Hellman såg var att 

barnen använde färg som en markör för att skilja könen åt. De vars kläder med färger som 

ansågs mer flickiga fick i rollekar ofta en roll som ansåg passa dem bättre, en flickig karaktär. 

De lät även färger styra vem som lekte med vilken leksak, detta trots att flera av barnen 

egentligen ansåg att det var löjligt, “Egentligen så kan ju alla barn leka med allting”. 

Avhandlingens titel återspeglar en diskussion angående just färg, om Batman kan vara rosa? 

Huvudfrågan i diskussionen var dock inte om flickan kunde ha rollen som just Batman eller 

om flickor skulle inkluderas utan om just färgen rosa då den anses som en tjejfärg. (Hellman 

2010, s. 181).  

 

Sammanfattningsvis avslutar Hellman sin avhandling med att barnen på förskolan varje dag 

möter förutfattade meningar om hur de borde agera utifrån sitt kön och utifrån de rådande 

normer som samhället ger dem. Dessa normer möter dock motstånd emellanåt och utmanas av 

barnen och till viss del även av pedagogerna (Hellman 2010, s. 186). 

 

Vi har valt Anette Hellmans avhandling då den berör normer kring vad som anses vara 

pojkigt, därmed berör den även det som inte är flickigt. Hellman beskriver hur färger hör ihop 

med och appliceras på kön. Avhandlingen berör även färgers betydelse för att identifiera kön. 

Ämnet är aktuellt för vår uppsats då vi ser att föreställningar kring genus och färger är 
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sammankopplade. Vi anknyter Hellmans studie till vår studie då hennes tankar kring 

pojkighet kopplas ihop med vår slutdiskussion.  

 

4.3 Föreställningar kring genus och dess koppling till barnboken 

Doktorn i litteraturvetenskap Marika Andræ skriver i sin doktorsavhandling Rött eller grönt? 

: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944, om         

B. Wahlströms ungdomsböcker och dess uppdelning i flick- respektive pojkböcker. 

Böckernas handling berör vägen till vuxenlivet vilken ser olika ut för de olika könen. 

Angående syftet skriver Andræ att hennes utgångspunkt var de olika könsperspektiven samt 

att klarlägga de könsnormer som framställs i bokserien (Andræ 2001, s. 18). 

 

Böckerna i bokserien framställs med liknande utformning, en väl illustrerad framsida men 

utan bilder i texten. Dock har de böcker som skrivits för flickor en röd bokrygg medans 

pojkarnas utmärks genom en grön bokrygg (Andræ 2001, s. 33). Handlingen i böckerna 

skiljer sig åt genom sin tänkta målgrupp, en mer äventyrlig och initiativrik handling där 

pojkarna ofta är ute på upptåg (Andræ 2001, s. 29). Flickornas handling utspelar sig däremot 

allt som oftast i hemmet med en snävare omvärld med framförallt den närmaste familjen som 

handling (Andræ 2001, s. 29). Andræ beskriver att huvudkaraktärerna i flickböckerna 

kännetecknas till stor del av ett gott humör, idoghet, medkänsla och tålamod (Andræ 2001, s. 

55, 60). I de fall karaktären beskrivs som upprorisk ses det med kritiska ögon, upproriskhet 

måste bekämpas. Målet i böckerna är att flickor ska lära sig att lyda och förhålla sig till 

reglerna samt att veta hennes plats oavsett vilket socialt sammanhang det gäller (Andræ 2001, 

s. 96). 

 

Vidare skriver Andræ att pojkböckernas huvudkaraktärer har en större frihet och skildras till 

stor del i ett mer äventyrligt sammanhang (Andræ 2001, s. 163). De ger sig ut i världen i olika 

miljöer som exempelvis sjöromaner och flygböcker som ger pojkarna en större utmaning 

(Andræ 2001, s. 158). Dessa huvudkaraktärer befinner sig ofta i slagsmål med andra vilka 

senare blir deras vänner, denna egenskap är dock ingenting som är relevant då det anses ha att 

göra med sysslolöshet (Andræ 2001, s. 175). 

 

Sammanfattningsvis skriver Andræ att pojkarna genom sin uppväxt fostras till att vara redo 

för utmaningar samt att deras mål är att bli “en riktig karl” medan flickornas roll är att ta hand 
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om relationen samt familjen. Pojkarnas mål är därmed att bli en vuxen man med framförallt 

makt men även frihet och äventyr i åtanke (Andræ 2001, s. 244-245). Fortsättningsvis 

sammanfattar Andræ avhandlingen genom att beskriva att i de böcker där huvudkaraktärerna 

är något äldre utvecklas flickorna från ett icke önskvärt beteende till att bli accepterade utifrån 

samhällets normer. Pojkarna befinner sig däremot sällan i det oönskade utan går från sig 

själva och växer genom sina erfarenheter till män. Det är alltså flickorna som kräver en 

förändring i sin attityd, inte pojkarna (Andræ 2001, s. 246). 

 

Vi har valt denna avhandling då vi anser att den till stor del berör det vi ämnar skriva om. 

Avhandlingens syfte är att belysa hur böckerna i bokserien framställer flickor samt pojkar på 

olika vis. Även det här är någonting vi kan koppla till denna studie. Vi menar på att 

avhandlingen är relevant då den även berör de föreställningar som figurerar på hur en flicka 

respektive pojke bör vara. Hur de två könen bör vara kopplas i avhandlingen till barnböcker 

vilket vi kan koppla till vår egen studie.  

 

5. Metod 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för den metod vi valt. Metoden kommer senare 

att användas för att analysera vårt material i en senare rubrik.  

 

5.1 Diskursanalys 

En definition av vad en diskurs och diskursanalys är beskrivs av universitetslektorn i metod 

och vetenskapsteori Marianne Winters Jørgensen samt psykologiprofessorn Louise Philips. 

Författarna definierar begreppet diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. 

En diskurs kan därmed vara hur en viss grupp förhåller sig till och talar om ett visst fenomen. 

Hur vi människor ser på världen påverkar hur vi sedan även talar om ett visst fenomen vilket i 

sin tur påverkar även hur vi sedan handlar utifrån tankarna kring diskurser. Diskursanalysen 

är ett verktyg för att analysera de olika föreställningar som existerar för att se på världen, det 

vill säga att analysera diskurser (Winters Jørgensen & Philips 2000, s. 7). 

 

Den primära fokusen inom en diskursanalys är att undersöka samt arbeta med de uttalanden 

som rör sig inom diskursen, vad diskursen säger eller skriver. Forskarens roll innefattar inte 

att bestämma och sortera in de uttalanden som figurerar inom en viss diskurs. Vad som är 

relevant för forskaren är att analysera diskursens yttranden för att upptäcka strukturer i det 
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som uttalas utifrån diskursen. När en forskare arbetar med diskurser som denne sedan tidigare 

är familjär med kan det dock vara svårt att se dessa som just diskurser. En viss diskurs och 

dess innehåll kan ses som ytterst självklara för forskaren. Dessa självklarheter är vad som är 

det intressanta och det som forskarens fokus i analysen bör ligga på. Forskaren måste även 

”ställa sig främmande” till diskurserna för att på ett någorlunda neutralt vis undersöka dessa 

(Winters Jørgensen & Philips 2000, s. 28). 

 

Valet att använda oss av Winters Jørgensen samt Philips beskrivningar av diskursanalys 

gjordes då vi bedömde att dessa var konkret beskrivna. Även Winters Jørgensen & Philips 

beskrivningar om diskursanalys ansåg vi passa till vår undersökning. Vi är intresserade av att 

undersöka de uttalanden som förekommer i de två diskurserna gällande genus, kön samt 

könsroller. Vi anser därmed att diskursanalys passar till denna undersökning då syftet är att ta 

reda på om de uttalanden som finns om det normkritiska och det genuspedagogiska 

perspektivet ger på de tre utvalda barnböckerna. Vår roll som forskare i denna studie kommer 

att påverkas av vår förförståelse av de två perspektiven samt de utvalda teoretiska begreppen. 

Vi kommer försöka hålla oss så objektiva som möjligt i vår analys och se på materialet med 

en ny blick. 

 

5.2 Text- och bildanalysmodell 

Kristin Hallberg, forskare vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet 

har framtagit ett begrepp för analysering av barnböcker, vilket hon benämner som ikonotext. 

Hallberg beskriver att det finns två olika teckensystem när det kommer till barnböcker, dessa 

är själva texten samt de tillhörande bilderna. Ikonotext som metod innebär att forskaren inte 

enbart tittar på antingen texten eller bilderna utan båda två. Texten och dess innebörd har en 

relation och interaktion till bilden samt vise versa det är en stor del av bilderboken, vilket 

ikonotextens fokus grundar sig i. Ikonotexten ser till helheten i bilderboken, därmed 

analyseras inte enbart vissa ord utan hela kontexten (Hallberg 1982, s. 165). Gunilla Zackari 

vid ämnesrådet, Utbildningsdepartementet beskriver en analysmodell för text- och bildanalys 

gällande könsroller. Modellens analys utgår ifrån sju olika kategorier, karaktärernas 

personmönster vilka är: personernas kön, ålder, antal, utseende, egenskaper, känslor samt 

aktiviteter. Modellen är utvecklad så att både texten samt bilden är i centrum för analysen, 

inte antingen eller (Zackari 1976, s. 32-33). För att kunna besvara våra frågeställningar har vi 

valt att koppla samman Zackaris beskrivna modell och föra in fem av kategorierna i en 



14 

analystabell för text och bildanalysen. De valda kategorierna som förs in från Zackari är de 

som berör våra frågeställningar och syfte, kön, utseende, egenskaper, känslor och aktiviteter.  

 

Professorn i litteraturvetenskap Maria Nikolajeva skriver om barnbokens konstruktion och hur 

dess karaktärer porträtteras. Utefter de diskurser och karaktärsdrag som kvinnliga samt 

manliga karaktärer oftast framställ med återger Nikolajeva en utformad analystabell. 

Analystabellen representerar den syn på och de förväntningar som finns på vad som anses 

vara kvinnlighet och manlighet samt att schemat är baserat på olikheter (Nikolajeva 2004, s. 

129). En analystabell för text och bildanalys har därmed blivit ihopsatt som utgått ifrån den 

som redovisats av Nikolajeva. Analystabellen har även utökats med Ambjörnssons mönster 

hon redovisar kring färg och kön. Den analystabell vi kommer följa genom resultatet och 

analysen redovisas följande: 

 

Kvinnor/flickor Män/pojkar 

Vackra Starka 

Aggressionshämmade Våldsamma 

Emotionella, milda Känslokalla, hårda 

Lydiga Aggressiva 

Självuppoffrande Tävlande 

Omtänksamma, omsorgsfulla Rovgiriga 

Sårbara Skyddande 

Beroende Självständiga 

Passiva Aktiva 

Syntetiserande Analyserande 

Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt 
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Intuitiva                           Rationella 

Rosa färg Blå färg 

Kjol, klänning Byxor 

 

Analystabell från Nikolajeva (Nikolajeva 2004, s. 129). 

 

Vi anser att valet av en text och bildanalys passar till vår uppsats då vi kommer att undersöka 

barnböcker. Som vi nämnt tidigare i avsnittet är det viktigt att titta på både bilden samt texten 

när det kommer till barnböcker så de finns ett samband mellan dem båda. Vi är medvetna att 

referenserna från Hallberg samt Zackari kan ses som utgångna. Dock menar vi att dessa är av 

betydelsefull karaktär för vår studie då de faller tydligt samman med det utsatta syftet för 

denna uppsats. Valet av att utgå ifrån en analystabell bedömer vi kommer hjälpa oss att vara 

så objektiva som möjligt när det kommer till analysen. Det ger oss även tydliga riktlinjer för 

hur vår analys kommer att gå till. Vi är medvetna om att analystabellen är framställd på ett 

generaliserande vis. Utformningen av analystabellen är baserad på normer som figurerar kring 

kvinnor och män, inte på sanningar om hur dessa egentligen är. 

 

5.3 Fördelning av arbete 

Fördelningen av arbetet har skett på följande vis. Tankarna kring uppsatsens innehåll och 

syfte har skett under ett antal veckor innan påbörjandet av skrivandet på arbetet. Vi var båda 

överens med hur vi ville att uppsatsen skulle utformas. Uppsatsen har skrivits med båda 

närvarande där vi delat upp fördelningen av vem som ska skriva vad. Teorin, den tidigare 

forskningen samt metoden har delats upp där en har skrivit en rubrik och vise versa. Medan 

skrivandet har blivit uppdelat har vi båda först diskuterat kring vad uppsatsen ska innehålla 

under varje rubrik. Vi har diskuterat vad för rubriker som ska vara med, vad dessa ska 

innehålla för teorier samt ur vilka barnböcker informationen ska tas ur. Kontinuerliga 

diskussioner har därmed skett under arbetets gång när det kommer till teorin, tidigare 

forskning samt metod. Introduktionen, motiveringarna, analys samt diskussioner har utförts 

på så vis att vi båda diskuterar och skriver tillsammans. Dessa fyra rubriker har därmed 

framkommit ur ett diskussion samarbete mellan oss två. Vi anser att arbetet har uppdelats 

jämlikt och att uppsatsen är lika mycket bådas.  
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5.4 Forsknings övervägande 

I Vetenskapsrådets skrift God forskningssed, finns det åtta överväganden som bör finnas med 

i all forskning för att dess trovärdighet ska uppfyllas (Vetenskapsrådet 2017, s. 8). Den första 

punkten vilken innebär att vi ska tala sanning om vår forskning uppfyller vi då vi återger vårt 

material korrekt. Punkt nummer två innebär att forskaren medvetet ska granska och redovisa 

utgångspunkterna för sina studier, även denna punkt uppfyller vi i och med att vi genom 

uppsatsen anger våra källor. Nästkommande punkt vilken går ut på att forskaren öppet ska 

redovisa sina metoder och sitt resultat, det gör vi och med vår redovisning av diskursanalysen 

samt vår analysmodell. Den fjärde rubriken innebär att forskaren ska ta hänsyn till 

kommersiella intressen och andra bindningar har inte varit relevant för oss då vi endast 

skriver denna uppsats i enlighet med vår utbildning. Punkt nummer fem vilken innebär att 

forskaren inte ska stjäla forskningsresultat från andra uppfyller vi också då vi på egen hand 

har analyserat vårt material och därmed fått fram vårt egna resultat. Punkt numer sex, att ha 

god ordning på forskningsmaterialet har vi fullgjort då vi inte har delat vårt material med 

andra, den sjunde punkten vilken innebär att ingen ska ske på människor, djur eller miljö 

tillgodoser vi i och med att vi inte berör något av dessa i vår uppsats. I den åttonde och sista 

punkten ska forskaren vara rättvis i sin bedömning av andras forskning, i vår uppsats har vi 

redogjort för andras forskning utan att lägga in personliga värderingar (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 8). 

 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i vår uppsats har uppnåtts då vi gemensamt har analyserat vårt material och i 

största utsträckning har sett på det ur en objektiv synvinkel utifrån de två olika perspektiven.  

Validitet innebär att uppsatsens syfte besvaras vilket vi fullgjort. Vi har sedan innan haft en 

förförståelse för vårt material då vi stött på dessa barnböcker innan. Dock har vi försökt att 

vara så objektiva i vår behandling och bearbetning av materialet som möjligt. 

 

6. Material 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för vårt material och urvalet av detta material.  
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6.1 Känner du Pippi Långstrump? 

Den välkända bilderboken Känner du Pippi Långstrump? skrevs av Astrid Lindgren 1947 och 

är 22 sidor lång. Boken har en välkänd handling med flickan Pippi Långstrump i huvudrollen, 

Pippi som bor ensam i ett stort hus, förutom sin häst och sin apa, tar hand om sig själv och går 

inte i skolan som andra barn. Som det står på baksidan ”Pippi gör alltid precis som hon vill!”. 

Pippi är världens starkaste tjej som snabbt får vänner i grannhuset där barnen Tommy och 

Annika bor, tillsammans ger de sig ut på både stora och små äventyr. 

 

6.2 Alfons och Milla 

Författaren Gunilla Bergström föddes 1942 i Göteborg och har sedan 1971 skrivit ett 40-tal 

barnböcker där den övervägande delen handlar om just Alfons Åberg hans familj och vänner. 

Vår valda bok Alfons och Milla är Bergströms 16:de bok i ordningen, publicerades år 1985 

och är 31 sidor lång. På bokens baksida står texten ”Är det tråkigt att leka med tjejer? Det 

tycker i alla fall inte Alfons. Med Milla har han hur kul som helst!”. Bokens handling utspelar 

sig framförallt bland träden i kojan vilken Alfons och Milla bygger på. Alla andra pojkar 

säger att man inte kan leka med flickor, att man får tjejbaciller och att de är tramsiga och fega. 

 

6.3 Så gör prinsessor 

Per Gustavsson har varit verksam illustratör sedan 1995 för både sig själv och till andra. 

Gustavsson publicerade boken år 2003 och den är 25 sidor lång. Så gör prinsessor börjar med 

att huvudkaraktären, en prinsessa, vaknar och intar sin serverade frukost i sängen, för så gör 

prinsessor. Därefter berättas det hur en prinsessa startar sin dag med klädval och hårborstning. 

I handlingen finns också situationer som beskriver vad en prinsessa hjälper till med, invigning 

av broar, överlistandet av drakar, men även vad de gör på sin fritid, för så gör prinsessor. 

Efter en hård dag lägger de sig i den sköna sängen med femton madrasser, för så gör 

prinsessor. 

 

6.4 Urval och avgränsning 

Ett urval om vilka böcker som kommer analyseras i denna uppsats har gjorts. Professorn i 

litteraturvetenskap Magnus Persson redogör för populärkulturens påverkan, författaren 

beskriver att det är fenomen som stora delar av samhället har en förkunskap om (Persson 

2000, s. 22). Professorn i litteraturvetenskap Vivi Edström beskriver Astrid Lindgrens 

betydelse för barnlitteraturen under 1900-talet. Lindgren anses vara en av de främsta 
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författarna för barnlitteraturen och hennes böcker om Pippi Långstrump har översatts till cirka 

60 olika språk (Edström 1997, s. 14). Chefen för bokförlaget Rabén & Sjögren, Ann Sköld 

Nilsson beskriver att Alfons Åberg böckerna har sålt 4,5 miljoner exemplar i Sverige och 

nästan lika många utomlands (Sköld Nilsson 2012, s. 6). Kåreland beskriver vidare att det 

finns 15 böcker i bokserien, böckerna har även blivit bland annat teater, filmer samt leksaker 

(Kåreland 2012, s. 56). Doktorn i filosofi Rebecca-Anne C Do Rozario skriver om prinsessor 

och deras popularitet. Hon beskriver att prinsessor är oerhört populära i dagens samhälle och 

att denna popularitet till stor del är på grund av Disneys olika filmer. Detta har lett till att 

prinsessor har blivit ett globalt fenomen där dem illustreras på en mängd olika vis (C Do 

Rozario 2004, s. 34). Prinsessors popularitet i dagens samhälle samt Så gör prinsessors 

utformning motiverade valet av boken. Hela bokens utformning när det kommer till färgvalet 

domineras av kulörer i pastell och majoriteten av färgerna är rosa eller lila. Utifrån dessa 

redogörelser menar vi att en majoritet känner till eller har någon slags förförståelse till våra 

tre utvalda barnböcker. 

 

De tre barnböckerna skiljer sig både till författare, innehåll, utgivningsår samt till hur de har 

formgivits för att få ett sådant spritt urval som möjligt. Målet med valet av böckerna var att de 

skulle ha få gemensamma nämnare för att få en sådan olikartad analys som möjligt. 

Ytterligare ett urval har gjorts utifrån böckerna som kommer att analyseras. Då vi bedömer att 

analysera en hel bok inte kommer gynna oss utifrån vårt syfte kommer ett antal sidor ur varje 

bok behandlas. Avgränsningen samt valet av sidor kommer beröra de beskrivningar som görs 

av karaktärerna samt hur dessa karaktärer agerar. Dessa sidor väljs ut då vi anser att de bäst 

representerar boken samt utifrån vårt utsatta syfte samt frågeställningar. I enbart boken Alfons 

och Milla finner vi sidnumreringar, därför har vi infört egna sidnummer i de två andra. Från 

barnboken Känner du Pippi Långstrump? analyserar vi sju sidor och sex bilder. Från 

barnboken Alfons och Milla har vi analyserat 18 sidor och 15 bilder. Ur barnboken Så gör 

prinsessor har vi analyserat 15 sidor och tio bilder. 

 

När det kommer till analysen av bilder från barnböckerna kommer de att beskrivas med ord 

istället för en inklippt bild av själva illustrationerna från böckerna. Detta val har gjorts då vi 

valt att inte söka om rättigheter till att ha med illustrationerna i analysen, dock är det enbart en 

av de tre författarna som tillåter detta. Därmed valde vi att istället beskriva bilderna så 

objektivt som möjligt för att sedan analysera dem.  
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7. Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer vi redogöra och presentera för vår analys och resultatet av de tre 

barnböckerna. Barnböckerna kommer att redogöras ur både det normkritiska perspektivet och 

det genuspedagogiska perspektivet. I de två analyserna av varje bok kommer även de olika 

teorierna om genus, könsroller och makt behandlas. Analysen kommer även beröra de 

diskurser som urskiljs från barnböckerna. Vår analys kommer till stor del att fokusera på 

huvudkaraktärerna men även på bikaraktärerna och kommer utföras utifrån den analystabell 

som redogjorts under analysrubriken. Efter varje analys kommer det ett avsnitt där vi 

sammanfattar varje text- och bildanalys.  

 

7.1 Känner du Pippi Långstrump? ur ett normkritiskt perspektiv 

Det har framkommit tre diskurser i Känner du Pippi Långstrump? ur ett normkritiskt 

perspektiv. Den första diskursen är förväntningar på människor utifrån beskrivningar på deras 

kön. Diskursens innehåll utgår ifrån förväntningar på vad som anses vara kvinnligt respektive 

manligt och att det lärs ut i sociala interaktioner. Den andra diskursen är en syn på kläder och 

dess koppling till vilka som ses tillhöra kvinnor och män. Den tredje är diskurser kring hur en 

kritisk blick ser på individer utifrån genus och dess föreställningar.  

 

Boken börjar med att illustrera de två bikaraktärerna, Tommy och Annika samt 

huvudkaraktären Pippi Långstrump. Pippi tecknas som en flicka med orange hår med två 

flätor, blå tröja, gröna shorts och höga olikfärgade strumpor. På det första uppslaget med 

Pippi kommer hon gåendes bärandes på en prickig häst. Den tillhörande texten beskriver: 

 

Men en vacker dag, när Tommy och Annika kikar över planket in till Villa 

Villekulla, får de se någonting mycket märkvärdigt. En liten flicka, som kommer 

och bär en stor levande häst. Tommy och Annika tror inte att det är sanning, för att 

inte kan en liten flicka lyfta en hel häst. Jo, den här flickan kan det. Pippi 

Långstrump heter hon, hon är så rysligt stark, så i hela världen finns det ingen polis, 

som är så stark som hon (Lindgren 1947, s. 2).  

 

Hon ska bo där alldeles ensam. Bara hennes häst och hennes lilla apa som heter 

Herr Nilsson, ska bo där också (Lindgren 1947, s. 3). 
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Vidare bjuder Pippi in karaktärerna Tommy och Annika på frukost. Där steker Pippi 

pannkakor och bjuder Tommy och Annika på dessa. Bilden illustrerar att Tommy och Annika 

sitter på en stor låda medan Pippi står vid spisen och gräddar pannkakor. Runt om dem i 

rummet ligger ingredienser till pannkakorna och i håret har Pippi ett trasigt ägg. Boken 

redogör vidare för att Pippi gör allting själv, texten beskriver hur hon går tillväga: 

 

Pippi kan fläta håret och knäppa livstycket på samma gång. Det är inte många som 

kan det. Här äter hon. Hon ligger själv på bordet och har maten på en stol. Det finns 

ingen, som kan säga åt henne att sitta ordentligt, nej minsann! När hon tvättar sig, 

doppar hon ner hela huvudet i tvättfatet. Hon tycker så mycket om att få vatten i 

örona. Ibland skurar hon köksgolvet. Då häller hon en hel hink med vatten på 

golvet och spänner fast två borstar på fötterna. Sen åker hon skridskor på borstarna 

(Lindgren 1947, s. 6-7). 

 

Boken illustrerar tillhörande bilder till texten där Pippi bland annat flätar håret, ligger på 

bordet medan hon äter, hur hon tvättar sig samt hur hon städar med borstarna på fötterna. Vid 

ett senare uppslag bryter sig två tjuvar sig in i Pippis hus. Pippi väljer då att kasta upp 

tjuvarna på ett skåp. Den tillhörande texten beskriver: 

 

Då blir bägge tjuvarna så rädda och börjar gråta. Pippi tycker synd om dem och ger 

dem var sin gullpeng att köpa mat för. För Pippi är snäll. Den som är väldigt stark 

måste också vara väldigt snäll (Lindgren 1947, s. 15). 

 

Davies redogör för att människan redan från tidig ålder får ta del av och lära sig om de 

förväntningar som existerar i samhället kring kön. De förväntningar som figurerar kring 

könen är vad som anses vara kvinnligt samt manligt. Vad som ses vara kvinnligt respektive 

manligt lärs ut via sociala interaktioner med människor ens omgivning (Davies 2003, s. 10). 

Elvin-Nowak och Thomsson beskriver att genus och kön handlar till stor del om vad som ses 

vara kvinnligt samt manligt. De redovisar vidare att en stor del av människans identitet kan 

kopplas till kvinnlighet samt manlighet. Kvinnligt respektive manligt ses som en del av en 

persons inre, som dess kärna (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 21). Med detta som 

utgångspunkt kan Pippi ses som en ytterst komplex person utifrån analystabellens 

föreställningar kring kön och genus. Boken beskriver Pippi som en karaktär som innehar både 

kvinnliga och manliga egenskaper. Dessa beskrivningar tycks dock ske utifrån Pippis egna 
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premisser. Pippi tycks inte påverkas av yttre föreställningar, det finns inga uttalade normer 

kring hur en flicka bör vara i boken. 

 

Ambjörnsson beskriver även att kläder kan kategoriseras in i kvinnligt samt manligt. Där 

kläder som klänningar och kjolar är kodade som kvinnliga medan byxor ses mer som manligt 

(Ambjörnsson 2011, s. 16-17). Analystabellen och Ambjörnsson instämmer i sin beskrivning 

av att klädseln som anses vara flickig till stor del är klänningar samt kjolar, vilket Pippi inte 

bär. Pippis klädsel kan utifrån den analystabellen och det som boken redogör för ses som 

normbrytande.  

 

Bromseth redogör vidare att det queerteoretiska perspektivet utgår att identiteten är en 

komplex ihopsatt kombination av ett flertal variabler (Bromseth 2010, s. 39-40). Vidare 

beskriver Bromseth att genom det normkritiska perspektivet utmanas, ifrågasätts och 

dekonstrueras normer som figurerar i samhället. En kritisk blick appliceras på normerna för 

att se dem utifrån flera synvinklar (Bromseth 2010, s. 42-43). Utifrån beskrivningarna av 

Pippi kan det upplevas att hon gör enbart det hon själv vill och stoppas inte av några 

förutfattade meningar kring hur hon ska vara. Detta leder till att Pippi rör sig mellan de 

egenskaper och aktiviteter som enligt analystabellen anses vara kvinnliga respektive manliga 

på ett obehindrat sätt. Pippi är omsorgsfull mot dem som befinner sig i hennes närhet. Pippi är 

även stark men samtidigt snäll, vilket hon själv påpekar i boken. Detta är ännu ett bevis på 

Pippis obehindrade sätt att vara enbart sig själv.  

 

Sammanfattning av Känner du Pippi Långstrump? utifrån det normkritiska perspektivet 

Ur boken Känner du Pippi Långstrump? kan det urskiljas tre diskurser. Utifrån det 

normkritiska perspektivet kan huvudkaraktären Pippi Långstrump uppfattas som en komplex 

och självständig individ. Diskursen blir synlig i boken i och med att Pippi inte tyckts påverkas 

av yttre föreställningar kring hur flickor bör vara. Pippi rör sig obehindrat mellan de 

föreställningar som figurerar kring kön och genus. Hon uppfattas även som en stark karaktär 

som inte påverkas av föreställningarna vilket kan leda till att hennes identitet enbart uppfattas 

vara hennes egen. Den andra diskursen är en syn på kläder och vad som anses vara kvinnliga 

eller manliga. I boken bär Pippi kläder som inte tycks vara typiskt manliga vilket leder till att 

hon bryter mot normer kring vad som ses vara en kvinnlig klädsel. Den tredje diskursen 

baserar sig på att Pippi rör sig mellan egenskaper som anses vara kvinnliga respektive 

manliga. 
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7.2 Känner du Pippi Långstrump? ur det genuspedagogiska perspektivet 

Utifrån det genuspedagogiska perspektivet av Känner du Pippi Långstrump? framkommer det 

tre diskurser. Den första diskursen som beskrivs är kring hur flickor och pojkar förväntas att 

framställas utifrån utseende, klädesval och färger. Den andra diskursen berör brytandet av 

normer utifrån jämställdhet mellan könen kopplad till en ”könsneutral” syn när det gäller 

kläder. Den tredje diskursen utgörs av ett synsätt att se på föreställningar kring genus utifrån 

egenskaper och aktiviteter.  

 

Boken börjar med att beskriva de två bikaraktärerna, barnen Tommy och Annika. Tommy och 

Annika illustreras stående på en gräsmatta med blommor runt omkring sig. På gräsmattan 

spelar de krocket tillsammans. Tommy har kort svart hår och är klädd i shorts och kortärmad 

skjorta med vit bas och röda ränder. Annika har axellångt blont hår med en röd rosett i, 

hennes kläder är en gul och röd rutig klänning med ett tillhörande vitt förkläde. Genom hela 

boken har Tommy och Annika alltid samma baskläder, dock ändras färgerna och mönstren på 

klädesplaggen. Färgerna på de olika uppsättningarna av kläder varierar i färgerna, rött, vitt, 

blått och gult.  

 

Den tredje huvudkaraktären är Pippi Långstrump. Pippi avbildas med orange hår vilket är 

uppsatt i två vågräta flätor på vardera sidan av huvudet. Pippi avbildas med en blå tunika med 

tillhörande puffiga gröna shorts. Till detta har Pippi höga strumpor med strumpebandshållare, 

en av strumporna är svart medan den andra är gul. Pippi har även ett par svarta skor på sig, 

vilka ser ut att vara ett par storlekar för stora. På vissa av illustrationerna visas även Pippi med 

ett rött förkläde på sig. Genom boken byter Pippi aldrig kläder, det är alltid samma 

uppsättning kläder med samma färger, om man bortser från det röda förklädet.  

 

Stadin beskriver hur dova och mörka färger idag associeras starkt till det manliga könet och 

dess egenskaper. Bland annat räknas färgerna blått, grått samt svart som manligt kodade 

(Stadin 2010, s. 94). Vidare redogör Ambjörnsson hur färgen rosa idag anses vara en färg som 

kategoriseras som kvinnlig (Ambjörnsson 2011, s. 10-11). Som redogjorts tidigare återger 

Ambjörnsson hur kläder som rör sig i den rosa färgskalan, så som färgen röd, även kan 

associeras till kvinnlighet och kvinnliga egenskaper. Klädesplagg som klänningar är 

inräknade som kvinnliga medan byxor och shorts tillhör den manliga sfären (Ambjörnsson 
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2011, s. 16-17). Utifrån detta kan det utläsas att de tre huvudkaraktärerna vid någon tidpunkt 

bryter till en viss del mot de förväntningar som tillskrivits deras kön. Tommy och Annika har 

alltid samma modell när det kommer till kläderna, dock med varierande färgkombinationer. 

Båda karaktärerna har vid något tillfälle haft på sig färgerna rött, vitt, blått och gult. De båda 

har på sig klädesplagg med färger som är kodade som flickiga samt pojkiga. Annika har alltid 

på sig en klänning och en rosett i håret. Pippi är den som bryter helt mot de förväntningar som 

figurerar kring kläder, färg och kön. Till utseendet har Pippi kläder som utifrån analystabellen 

kan räknas som manliga. Färgerna på klädesplaggen är kulörer som utifrån den ovan nämnda 

analystabellen anses som manliga. 

 

Eidevald och Lenz Taguchi beskriver det genuspedagogiska perspektivets grundföreställning 

kring jämställdhet. Det genuspedagogiska perspektivet grundar sig i tankar kring jämställdhet 

mellan könen. För att uppnå jämställdhet fokuserade arbetet till stor del på kvinnorna då dem 

sågs som underordnade. Grunden i det genuspedagogiska perspektivets uttryck kring 

jämställdhet utgår även från tankar om “könsneutralitet”. Dock grundar sig tankar kring 

jämställdheten kring mannen som norm (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s. 20-22). Eidevald 

och Lenz Taguchi beskriver vidare att det genuspedagogiska perspektivet uppmuntrar till 

könsöverskridning (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s. 195). Utgår en ifrån det 

genuspedagogiska perspektivets föreställningar om könsneutralitet med mannen som norm så 

bryter Annika aldrig mot förväntningarna kring sitt kön. Annika ses som flickig genom hela 

boken på grund av sin klädsel, en förväntning på sitt kön som hon aldrig bryter sig ur. Utifrån 

det genuspedagogiska perspektivet är Pippi en stor normbrytare. Till stor del i boken har hon 

på sig kläder med dessa färger och ibland ett förkläde som är rött. Dock är detta enbart vid 

enstaka tillfällen och majoriteten av tiden har hon enbart sina maskulint kodade kläder. 

 

Tommy och Annikas egenskaper beskrivs inte närmare i boken i textform. Dock kan 

tolkningar av deras egenskaper göras. Den vars egenskaper beskrivs genom boken är Pippi. 

Tommy och Annika beskrivs i början med hjälp av texten: 

 

Det här är Tommy och Annika. Det är två små rara och snälla barn. Här spelar de 

krocket i sin trädgård. Det är rätt roligt. “Men i alla fall skulle jag så gärna vilja ha en 

lekkamrat”, säger Annika. “Det skulle jag också”, säger Tommy. (Lindgren 1947, s. 

1). 
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Vad som illustreras med hjälp av både text och bild på det första uppslaget i boken är att 

Tommy och Annika själva tar ett eget initiativ till en aktivitet. Ett senare uppslag visar Pippi 

och hennes mest framträdande egenskaper, dessa är styrka samt mod. Uppslaget visar när två 

“otäcka” tjuvar, Blom och Dunderkarlsson gör inbrott hos Pippi. Tjuvarna klättrar in genom 

ett fönster när Pippi sover för att ta hennes kappsäck med gullpengar. Texten beskriver vidare: 

 

Men då skuttar Pippi opp ur sängen. Och vips, har hon tagit tillbaka kappsäcken. 

“Inget skämt”, säger Dunderkarlsson. Hit med kappsäcken!” Och så tar han Pippi 

hårt i armen. “Skämta mej hit och skämta mej dit”, säger Pippi. Och så kastar hon 

opp Dunderkarlsson på ett skåp. Och sen kastar hon upp Blom på skåpet också 

(Lindgren 1947, s. 15).  

 

Utifrån detta visar Pippi sin styrka, men även sitt mod. Genom boken hittar Pippi konstant på 

nya aktiviteter som Tommy och Annika deltar i. När Tommy och Annika första gången träffar 

Pippi bjuder hon in dem på frukost. Pippi fortsätter med att steka pannkakor medan Tommy 

och Annika sitter bredvid och äter dem. Genom boken redovisas det att det alltid är Pippi som 

startar aktiviteterna och de varierar med allt ifrån att bli sakletare till att ordna kalas med 

tillhörande lekar. Tommy och Annika deltar i aktiviteterna men är dock aldrig dem som 

startar dem. I själva verket följer de enbart efter Pippi och hennes upptåg. 

 

Som vi redogjort för tidigare beskriver Davies att redan från tidig ålder får människan lära sig 

om de förväntningar som figurerar om hur en kvinna respektive man bör vara. Enligt Davies 

blir människan tidigt instruerad in i de två olika könsrollerna som förekommer där kvinnor 

och män blir inplacerade i (Davies 2003, s. 10-11). Som tidigare beskrivet utifrån Elvin-

Nowak och Thomsson redogör att kön och könsroller kopplat till kvinnlighet och manlighet 

(Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 21). Wahlström skildrar de egenskaper som tillskrivs de 

olika könsrollerna. Den manliga könsrollen består av egenskaper som modiga och starka 

medan kvinnor därmed förväntas vara svaga och fega (Wahlström 2003, s. 15). Med detta 

som utgångspunkt kan de tre karaktärerna ses ur tre olika synvinklar. Tommy och Annika 

deltar i de aktiviteter som Pippi hittar på, dock är dem båda passiva. Tommy och Annika kan 

ses som passiva då de själva enbart hittar på en egen aktivitet i början i boken. Genom 

resterande uppslag är de båda passiva medan Pippi är den drivande karaktären.  
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Eidevald redogör för det genuspedagogiska perspektivets framställning om 

könsöverskridande som strategi för att uppnå jämställdhet. En kompensatorisk utgångspunkt 

existerar inom perspektivet där flickor samt pojkar uppmuntras till en könsöverskridande 

samvaro (Eidevald 2011, s. 39-40). Eidevald beskriver vidare att i det genuspedagogiska 

perspektivet bör flickor uppmuntras till aktiviteter och egenskaper som ses vara “pojkiga” och 

tvärtom (Eidevald 2011, s. 195). Tommy är den som bryter mot den manliga könsrollen med 

att vara just passiv. Passivitet anses enligt analystabellen tillhöra en av de kvinnliga 

egenskaperna vilket leder till att Tommy därmed bryter mot normen kring sin könsroll. 

Annika däremot håller sig till sin könsroll utifrån vad analystabellen beskriver. Likt Tommy 

tar Annika nästan aldrig något eget initiativ och förhåller sig passiv genom boken. I början av 

boken beskrivs de båda karaktärerna även som rara och snälla barn. Där bryter Tommy ännu 

en gång mot sin könsroll medan Annika fortsättningsvis håller sig till den kvinnliga sidan. 

Pippi däremot tar kontinuerligt ett eget initiativ och uppvisar egenskaper som enligt 

analystabellen klassas som manliga. Pippi är fysiskt stark vilket hon visar genom att bära sin 

häst samt att sätta upp de vuxna inbrottstjuvarna på ett skåp. Genom att Pippi hanterar 

inbrottstjuvarna utan något större drama visar hon upp mod. Genom bokens handling är Pippi 

även den som konstant hittar på nya aktiviteter.  

 

Sammanfattning av Känner du Pippi Långstrump? utifrån det genuspedagogiska 

perspektivet 

Fyra diskurser har framkommit ur boken Känner du Pippi Långstrump? Utifrån det 

genuspedagogiska perspektivet kan karaktärerna Tommy, Annika samt Pippi ses ur olika 

synvinklar. Den första diskursen visar sig då karaktären Pippi helt bryter mot förväntningarna 

kring kläder och Annika inte lyckas. Utifrån perspektivet bryter Tommy mot de 

förväntningarna som associeras till det manliga könet. Pippi bryter till stor del mot egenskaper 

samt aktiviteter som anses vara flickiga. Den andra diskursen innefattar en syn på karaktären 

Annika som genom hela boken inte bryter mot normer kring hennes klädsel. Den tredje 

diskursen synliggörs i och med att Pippi och Tommy bryter mot förväntningar kring hur 

flickor respektive är och vad de ägnar sig åt. Medan den tredjekaraktären Annika genom 

boken inte bryter mot några förväntningar kring sitt kön.  
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7.3 Alfons och Milla ur ett normkritiskt perspektiv 
 
De diskurser som återfinns i Alfons och Milla ur det normkritiska perspektivet är fem stycken. 

Den första diskursen som återfinns är en syn på flickor som avvikande från pojkar utifrån 

deras egenskaper samt aktivitetsintressen. Den andra diskursen är ett synsätt på en ojämn 

maktbalans mellan flickor och pojkar där flickorna ses som underställda. En tredje diskurs 

återges där det figurerar normer kring framställningar av kön, där pojkar ses som normen. 

Den fjärde diskursen utgår ifrån en syn på flickor och att dem blir mer accepterade när dem 

bryter mot förväntningar om flickighet. Den femte och sista diskursen är en syn på manlighet 

där feminina drag kan godtas om det sker på ett sätt som inte skadar maskuliniteten.  

 

Boken börjar med en kort beskrivelse av huvudkaraktärerna, Alfons Åberg och Milla. Bilden 

visar när Alfons klättrar i ett träd och Milla bygger i trädkojan. Den beskrivande texten till 

bilden lyder: 

Här är Alfons Åberg, 7 år, uppe i trädet. Så klart leker han inte med flickor. Så 

klart! Utan helst leker han med Viktor och Milla - det är bara Viktors kusin - och 

allra helst leker de här i trädet. Det är härligt att klättra. Dom bygger en koja här 

uppe (Bergström 1985, s. 4). 

 

Elvin-Nowak och Thomsson beskriver de normer och föreställningar som figurerar kring de 

två könen. Författarna redogör vidare att normerna kring könen lätt kan ses som “sanningar”. 

“Sanningarna” behöver inte ha några belägg om hur det faktiskt är i verkligheten men 

behandlas därefter (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 29-30). Utifrån detta avläses det att 

Alfons i vanliga fall inte leker med eller inte vill leka med flickor. Uttalandet ger sken till att 

det finns föreställningar om hur boken samt Alfons ser på flickor. Meningen “så klart leker 

han inte med flickor” är även fetmarkerad. Det leder till en ytterligare markering om 

uppfattningen att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor kan ses vara 

tråkigare lekkamrater. Utifrån detta kan det tolkas att boken och Alfons redan tidigt har 

förutfattade meningar om hur flickor är. Dessa föreställningar om hur flickor är kan därmed 

ha påverkats av de “sanningar” som figurerar kring flickor. Det kan tolkas att Alfons anser att 

flickor inte innehar de egenskaper som han själv har och därmed är flickor inte förenliga med 

hans sätt att vara. 
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Boken redogör för ytterligare beskrivningar på hur flickor tycks vara och hur pojkarna kan 

tolkas vara. På ett uppslag står det sju pojkar på en rad och håller varandra om axlarna. Alla 

pojkar är klädda i tröjor och shorts eller byxor, där ingen av dem är illustrerad i färg förutom 

på ansiktet och deras skor. Pojkarna är illustrerade på ett sådant sätt att de upplevs äldre än 

vad de troligen ska föreställa. Alla pojkar på bilden ler och vissa tittar på varandra. En av 

pojkarna har ett par boxningshandskar hängandes över axlarna, en annan står bredvid en boll 

medan en tredje står och stampar med ena foten. På den nedre delen av uppslaget porträtteras 

tre flickor i svartvitt. En av flickorna har flätor, en annan en rosett i håret och den sista med 

axellångt hår. Flickorna tittar på pojkarna med stora ögon och en av flickorna gråter. Den 

tillhörande texten lyder som följer: 

 

Flickor kan man inte leka med! Säger alla pojkarna. Dom får inte vara med! Tjej-

baciller” säger pojkarna. Nä, aaaaaaldrig att dom får vara med oss! Vi leker inte 

med tjejer” säger dom, och mallar sig. För tjejerna är tramsiga och fega och… Ja, 

dom säger en massa om flickor. Vad flickorna tycker om pojkar, det hör dom inte 

ens. För dom pratar så högt och gapar att… (Bergström 1985, s. 8-9). 

 

Hirdman beskriver hur mannen genom människans historia ansetts som det mer dominerande 

könet utifrån ett maktperspektiv. Hirdman beskriver vidare att de egenskaper och attribut som 

setts tillhör det manliga könet ses som normen och är det som värderas högre än kvinnlighet 

(Hirdman 2001, s. 59). Med detta som utgångspunkt kan det uttydas att det finns en ojämn 

maktbalans mellan flickorna och pojkarna i boken. Pojkarna i boken har fasta normer kring 

hur flickor är och därmed kan de inte leka med varandra. Det kan utläsas en tydlig uppdelning 

mellan vad det innebär att vara flicka och pojke vilket även syns i analystabellen. 

Pojkkaraktärerna anser sig inte kunna leka med flickor då de tycks vara de som dem själva 

inte är. Hur flickorna egentligen är beskrivs inte närmare. Flickorna får inte tillfälle att 

försvara sig, visa deras egenskaper eller hur dem som flickor i själva verket är. De detaljerade 

beskrivningarna om flickorna och dess egenskaper beskrivs inte heller av flickorna själva, 

utan i från pojkarnas perspektiv. Vidare beskriver texten: 

 

… flickor är svaga och gråter för småsaker… och dom speglar sig och kammar 

håret… och är noga med kläder… och kommer alltid ihåg att göra läxan! (Och 

fjäskar för fröken.)… och viskar och tisslar… och skrattar åt ingenting… och leker 
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tråkiga lekar… och håller bara sams två-och-två!... och skvallrar och kan inte hålla 

tyst med hemligheter… (Bergström 1985, s. 10-13). 

 

Till textbeskrivningarna om hur flickor är tillkommer det bilder som illustrerar flickorna. En 

eller fler flickor som bland annat gråter, kammar och speglar sig eller viskar. Bokens andra 

huvudkaraktär är Milla. Milla benämns tidigt i boken som Alfons vän och vännen Viktors 

kusin. Alfons beskriver hur Milla är uppfinningsrik och händig då hon hittar på och bygger på 

en trädkoja. Det redogörs ett flertal gånger i boken att Alfons absolut inte leker med flickor. 

Det är även tydligt att Alfons delar den syn på flickkaraktärerna som pojkarna redogör. Det 

kan då tolkas att Alfons tar avstamp i pojkarnas beskrivningar om flickor när det kommer till 

hans egna uppfattningar om könsroller. 

 

Hirdman beskriver att med mannen som samhällsnorm påverkas de två könens förväntningar 

kring dess roller som vi även beskrivit i analystabellen. Hirdman redogör vidare för hur 

kvinnan till stor del stått i fokus när det kommer om förväntningarna kopplat till könsrollerna. 

Förväntningarna och synen på kvinnan, vilken redogörs i analystabellen, har till stor del 

handlat om hur kvinnor bör vara och göra. Synen på det kvinnliga könet har även präglats av 

tankar om vad könet kan samt inte kan göra (Hirdman 2001, s 23). Ur detta kan det ytterligare 

göras tolkningar om hur boken representerar föreställningar kring hur flickor är och kan. 

Pojkkaraktärerna i boken kan tolkas som normen till hur dessa bör vara, ha för egenskaper 

samt ägna sig åt för aktiviteter. De större beskrivningarna kring hur könen förväntas vara 

tillskrivs även till flickorna i boken. Bokens beskrivningar faller samman och återspeglar 

samhällets stora fokus på normerna och förväntningarna på specifikt flickor. Den distinkta 

relationen och skillnaderna mellan flickorna och pojkarna i boken är till stor del präglad av 

vad flickor är och inte är. Dessa förväntningar finns dock inte hos den andra huvudkaraktären, 

Milla. 

 

Milla faller utanför normen för vad som pojkkaraktärerna beskriver om hur flickor är eller vad 

de gör. Detta kan tolkas till varför hon och Alfons är vänner. Milla blir accepterad för att hon 

innehar egenskaper och utför aktiviteter som inte utifrån bokens beskrivelser ses som 

kvinnliga. Utseendemässigt är Milla illustrerad med axellångt hår, rosa tröja samt tights och 

en röd klänning. I boken beskriver Alfons att Milla skiljer sig från de andra flickorna: 
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Men inte Milla, förstås! Milla är skojig att vara med. Hon gråter inte för småsaker. 

Milla hittar på nya lekar. Nu gör hon en brevlåda med rep - som en linbana - till 

kojan. (Milla skvallrar aldrig, inte för någon, om kojan i trädet. Utan håller tyst 

med hemligheter.) (Bergström 1985, s. 14-15). 

 

När pojkarna säger att ”Alfons leker med tjejer”, då svarar Alfons: ”Det där ???!!!? 

Det är väl ingen t-j-e-j precis. Det är ju… Milla! Som är Viktors kusin och min 

bästa kompis.” Milla har just fäst flaggstången på kojans tak. Nu går flaggan i topp. 

Nere på marken blir pojkarna tysta. Dom retas inte mera. För det ser så fint ut! En 

sådan koja – med en egen flagga – uppe i ett träd ska dom nog också gå och 

bygga… Helst med en sådan kompis som Milla! (Bergström 1985, s. 28-30). 

 

Hirdman redogör för makt utifrån genus och normerna kring dessa. Hirdman redovisar hur 

mannen och dennes egenskaper ses som normen och är det som eftersträvas (Hirdman 2001, 

s. 48). Vidare beskriver Hirdman om hur kvinnor tenderar att bli mer accepterade om de ägnar 

sig åt eller visar på egenskaper samt aktiviteter som i vanliga fall associeras som manliga 

(Hirdman 2001, s. 66-67). Utifrån detta kan det uppfattas att Milla blir accepterad av Alfons 

på grund av sina manliga attribut. Utseendemässigt illustreras Milla på ett liknande vis som de 

tidigare beskrivna flickorna som finns med i boken. Dock blir hon inte utpekad av Alfons som 

en typisk flicka, eller en flicka över huvud taget. Det kan tolkas ur texten att Millas 

egenskaper och de aktiviteter hon hittar på intresserar Alfons och att det är på grund av detta 

som de är vänner och leker tillsammans. Detta kan även vara det som påverkar Alfons att 

aldrig benämna eller se Milla som en flicka. Milla är den som till stor del uppvisar egenskaper 

som traditionellt associeras med den manlighet som redogörs i analystabellen. 

 

Alfons uppvisar dock aldrig tydligt att han själv har de egenskaper som traditionellt ses som 

manliga. Utifrån det Alfons beskriver att Milla är och gör kan det antas att han själv är 

likadan. Alfons följer med på det som Milla gör men tar själv aldrig några särskilda initiativ 

till att uppvisa varken tydliga karaktärsdrag eller aktiviteter. Det finns enbart ett tillfälle där 

Alfons aktivt uppvisar en egen egenskap, ett uppslag i mitten av boken beskriver hur ett 

pojkgäng retar Alfons för att han leker med tjejer. Uppslaget illustrerar hur pojkarna skriver 

på en vägg inne på skoltoaletten att “Alfons leker med tjejer” samt “Alfons pluss Milla = 

sant!”. Det leder till att Alfons blir ledsen, han beskriver: 
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Nu är det inte roligt längre. Det är fult och grått och vanligt och tråkigt - allt. 

Alfons leker inte med Milla mera. Och han går inte till kojan. Han bara har det 

ensamt och lessamt. Det är lessamt att stå med hjärta på skoltoaväggen, så alla 

ser det. Lessamt att vara av med sin bästa kompis. Och lessamt att inte ha kojan 

att gå till (Bergström 1985, s. 24-25).  

 

Alfons tecknas gåendes ensam med händerna på ryggen. Mungiporna, ögonbrynen samt 

ögonen visar ett sorgset uttryck. På uppslaget efter visas Alfons sittandes ensam med huvudet 

i sina händer på golvet lutandes mot en vägg. Även här är ansiktsuttrycket ledsamt och han 

gråter. Hirdman redogör för de egenskaper som klassas som manliga som bland annat styrka, 

förstånd och kontroll. Som tidigare redogjorts beskriver Hirdman om egenskaper som 

associeras med kvinnlighet, egenskaper som känslosamhet och passivitet (Hirdman 2001, s. 

48). Hirdman fortsätter med att män kan befinna sig inom den kvinnliga sfären, dock på 

särskilda premisser. Män kan uppvisa kvinnliga attribut enbart om detta inte skadar deras 

maskulinitet (Hirdman 2001, s. 66-67). Alfons uppvisar därefter en egenskap från 

analystabellen som traditionellt klassas som feminin, han blir ledsen. Att känna sig ledsen är 

dock någonting som alla människor någon gång uppvisar. Det som karaktäriserar Alfons 

ledsamhet är att han gör det i sin ensamhet. Hans ledsamhet får ingen av bokens övriga 

karaktärer ta del av. Detta kan då tolkas att de enligt analystabellen de kvinnliga egenskaperna 

fungerar på manliga karaktärer, men enbart på deras premisser där de inte blir förlöjligade. 

Om Alfons uppvisat dessa känslor öppet kan bilden av honom ändras. Hans ledsamhet är även 

stillsam och passiv.  

 

Kumashiro beskriver det normkritiska perspektivets utgångspunkt och grund när det kommer 

till synen på kön, queerteorin (Kumashiro 2010, s. 13). Rosenberg redogör för queerteorin och 

dess kritiska förhållningssätt som det normkritiska perspektivet kretsar kring. Rosenberg 

redovisar hur queerteorin i sitt kritiska förhållningssätt riktar till stor del blicken mot de 

föreställningar kring kön som ses som normativa (Rosenberg 2010, s. 12). Det finns en tydlig 

syn på hur flickor är och bör vara eller kan göra utifrån bokens beskrivning av karaktärerna. 

Synen på flickorna kan kopplas till de stereotypiska föreställningar om hur dem ska se ut och 

vara som analystabellen beskriver. Detta kan då ifrågasättas om det verkligen stämmer. Det 

framkommer tydligt att Milla inte är som pojkarna beskriver att flickor stereotypiskt är. 

Utifrån detta vet vi inte hur dessa andra flickor egentligen är då dem enbart beskrivs ur 

pojkarnas synpunkter. Dock kan man ifrågasätta om det som pojkarna beskriver som flickigt 
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förtjänar den negativa klang som boken tydligt illustrerar, att vara “svag” eller “gråta för 

småsaker” eller “kamma håret” behöver mötas med sådant motstånd. Det är istället de 

negativa tankarna bakom egenskaperna som borde ifrågasättas.  

 

Som vi tidigare redogjort utvecklar Bromseth beskrivningen om det normkritiska perspektivet 

och dess utgångspunkt på normer. Bromseth menar på att genom det normkritiska 

perspektivet uppmärksammas och ifrågasätts normer kring genus (Bromseth 2010, s. 42-43). 

Utifrån detta finns det en del föreställningar om genus som genom det normkritiska 

perspektivet kan ses med kritiska ögon. Utifrån ordet “svag” kan det göras två tolkningar, det 

kan vara fysisk styrka eller svag som person. Vilken av definitionerna som boken menar är 

dock oklar. I och med de beskrivningar som sker om flickorna av pojkkaraktärerna kan det 

tydligt urskiljas vad det innebär att vara en pojke. Det vill säga tvärtemot mot hur 

analystabellens syn på hur flickor beskrivs. Även detta kan ifrågasättas då Alfons till stor del 

inte visar dessa tydliga egenskaper. Alla pojkar behöver heller inte vara densamma utifrån 

deras beskrivningar av pojkighet. Alfons visar egenskaper som traditionellt kopplas till det 

kvinnliga könet vilket även nämns i boken, han är ledsen och gråter. Därmed kan bokens syn 

på manlighet ifrågasättas. Milla beskrivs till stor del som en flicka med pojkiga egenskaper 

och blir utifrån det accepterad av Alfons. Det som kan ifrågasättas utifrån Milla är varför hon 

aldrig riktigt benämns som en riktig flicka. Hon är en flicka som uppvisar en del traditionellt 

manliga attribut, dock betyder inte detta att hon behöver identifieras som pojke eller inte alls 

som flicka. Uppenbarligen så har hon karaktärsdrag som kan tillskrivas både flickigt 

respektive pojkigt. De tydliga skildringarna om hur flickor och pojkar är olika bör ifrågasättas 

då både Alfons och Milla uppvisar egenskaper som kan kopplas till vardera kön.  

 

Sammanfattning av Alfons och Milla utifrån det normkritiska perspektivet 

I boken Alfons och Milla kan det utläsas ett antal olika föreställningar och normer kring genus 

och kön och fem diskurser. Utifrån det normkritiska perspektivet kan flera av dessa normer 

uppmärksammas och ifrågasättas. Den första diskursen synliggörs genom tydliga 

föreställningar om hur flickor bör vara och därmed även indirekt hur pojkar är. Den andra 

diskursen ses genom den ojämna maktbalansen mellan flickor och pojkarna där pojkar ses 

som normen. Den tredje normen diskursen utgörs av en syn på vad flickor är och inte är. Den 

fjärde diskursens syn utgörs av flickor som bryter mot normer, Milla bryter mot normer och 

blir därefter accepterad. Den femte och sista diskursen är en syn på manlighet där femininitet 
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enbart är acceptabelt under vissa premisser, Alfons manlighet skadas inte då han uttrycker 

känslor i sin ensamhet.  

 

7.4 Alfons och Milla ur det genuspedagogiska perspektivet. 

Från det genuspedagogiska perspektivet berörs det fyra diskurser från Alfons och Milla. Den 

första diskursen redogör en syn på hur människor bör se ut för att bli identifierade som pojkar. 

Diskursens syn riktar sig där till kläder och färger. Den andra diskursen utgörs av en syn på 

vissa aktiviteter som könsneutrala. Den tredje diskursen utgörs av en syn på färgen rosa 

kopplat till kön där färgen rosa enbart klassas som kvinnlig. Den fjärde diskursen består av en 

synvinkel på flickor som normbrytare när de har egenskaper eller utför aktiviteter som kan 

klassas som pojkiga.  

 

Boken har två huvudpersoner Alfons och Milla. Boken börjar med en beskrivning av de båda 

huvudkaraktärerna. Det första uppslaget visar hur Alfons klättrar upp i ett träd. Alfons har 

kort hår och är klädd i fluffig brun tröja med tillhörande bruna shorts, som är lagade på knäna. 

Skorna är orange knytskor. Som redogjorts innan beskriver Stadin om att de färger som rör 

sig på den dova och mörka färgskalan är förknippade med män och manliga egenskaper 

(Stadin 2012, s. 94). Davies redogör för de sociala normerna kring könsroller. Davids talar 

vidare om att utseendet spelar en roll för normerna och förväntningarna kring könsrollerna 

(Davies 2003, s. 13). Utifrån dessa begrepp och bildens utformning är Alfons illustrerad som 

en pojke. Genom Alfons utformning signalerar även klädernas färg, klädval samt hans 

resterande utseende pojkighet. 

 

På ett senare uppslag hjälper Alfons den andra huvudkaraktären Milla med att sätta upp en 

brevlåda uppe i trädkojan. Han deltar även i Millas bakning och lek med en teater-cirkus. I 

resten av boken illustreras Alfons till stor del enbart ståendes bredvid Milla medan hon aktivt 

bygger och skapar trädkojan och dess utformning. Alfons egenskaper beskrivs inte med någon 

djupare beskrivning. Dock uppvisar Alfons tendenser till könsöverskridande egenskaper i 

form av känslor som enligt analystabellen hör till de kvinnliga egenskaperna. På två uppslag 

illustreras Alfons gående och sittande ensam. Ögonbrynen och mungiporna är nedåtvända och 

på en av bilderna gråter Alfons. Den tillhörande texten beskriver: 

 

Och lessamt, långsamt, ensamt, att sitta hemma för sig själv hela dagarna. 

(Bergström 1985, s. 26). 



33 

 

Som vi redogjort för innan beskriver Eidevald och Lenz Taguchi det genuspedagogiska 

perspektivets grund kring könsöverskridande egenskaper samt aktiviteter. Via perspektivet 

uppmuntras flickor till aktiviteter samt egenskaper som anses vara pojkiga och tvärtom 

(Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s. 195). Utifrån dessa beskrivningar från genuspedagogiken 

kan de kopplas till Alfons aktiviteter och egenskaper. De aktiviteter som Alfons deltar i 

illustreras och beskrivs i texten till stor del som icke könskodade. Alfons klättrar i träd och 

deltar i Millas aktiviteter, emellertid innehar dessa inga tydliga könssignaler. Dock illustreras 

det senare i boken två uppslag där Alfons upplever känslor som är kvinnligt kodade, då 

upplevs Alfons som emotionell och sårbar likt analystabellens beskrivning. 

 

Milla beskrivs inte som andra flickor. Illustrationen av Milla visar henne med axellångt hår, 

en rosa tröja och tights samt en röd klänning över dessa. De tillhörande skorna är likt Alfons 

orange, dock har dessa en knäppning istället för snörning. Den illustrerade bilden visar Alfons 

och Milla uppe i ett träd. I trädet finns det en koja som Alfons och Milla bygger på. Bilden 

visar Milla sittandes på knä när hon bygger ett staket till kojan. Längre in i boken sker 

ytterligare en beskrivning av Milla: 

Dom andra säger att Milla är RÖDHÅRIG. Det kan Alfons inte se. Det där är väl 

inte rött, heller?! (Bergström 1985, s. 15). 

 

Som vi tidigare redogjort beskriver Ambjörnsson den starka kopplingen mellan färgen rosa 

och dess olika nyanser, samt kvinnlighet i dagens samhälle (Ambjörnsson 2011, s. 10-11). 

Ambjörnsson beskriver vidare den negativa klang som färgen kan frambringa. Kläder som är 

rosa associeras till flickighet och klädesplagg som klänningar eller kjolar (Ambjörnsson 2011, 

s. 16-17). Eidevald och Lenz Taguchi talar om det genuspedagogiska perspektivets 

grundtanke om könsneutralitet (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s. 20-21). Utifrån detta kan 

det tolkas att färgen rosa och valet av klädesplagg till stor del symboliserar flickighet. 

Nyansen på Millas klänning och resterande klädesplagg är utifrån det beskrivna om färg samt 

det genuspedagogiska perspektivets utgångspunkt på könsneutralitet inte neutralt. Färgen 

betecknar utifrån detta sinnebilden av vad det innebär att vara en flicka, med dess tillhörande 

egenskaper som tabellen berättar. Texten som beskriver Milla lyder vidare: 

 

För Milla hittar på nytt - annorlunda - med kojan. Hon hittade på gardinerna och ett 

bord där inne. Nu bygger hon staket. Och sen ska hon fundera ut en brevlåda på 
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linbana, säger hon. Så man kan hissa post upp till kojan! Ja, det är alltid roligt att 

vara med Milla. Men annars leker Alfons inte med flickor - så klart! (Bergström 

1985, s. 6-7). 

 

... och törs hoppa från garagetaket vid parkeringsplatser… och hon uppfinner saker! 

Nu blir det en bjällra för linbane-brevlådan. Den ska plinga och varna när 

postlådan hissas. Man får veta annorlunda saker, och l-ä-r sig med Milla! 

(Bergström 1985, s. 18-19). 

  

Som vi tidigare förklarat kopplar Eidevald utifrån det genuspedagogiska perspektivets ihop 

tankar kring de normbrytande flickorna in samt det könsöverskridande aktiviteterna. Eidevald 

beskriver att genuspedagogiken lägger en större fokus på flickor som ses bryta mot rådande 

normer än pojkar. I en strävan för jämställdhet kan det utifrån det genuspedagogiska 

perspektivet finnas en kompensatorisk utgångspunkt (Eidevald 2011, s. 39-40). Likt det vi 

nämnt tidigare redogör Eidevald för det genuspedagogiska perspektivets utgångspunkter kring 

könsöverskridande egenskaper samt aktiviteter. Flickor och pojkar uppmanas till motsatsen av 

de normer som finns utifrån de två könen (Eidevald 2011, s. 195). Utifrån Eidevalds tankar 

kring genuspedagogiska perspektivet kan det därmed tolkas att Milla är en normbrytande 

flicka. Utifrån sina rosa samt röda kläder och sitt stereotypiska flickiga utseende innehar hon 

vad som kan utläsas som pojkiga egenskaper. Milla är utifrån vad boken beskrivs, inte som 

andra flickor, då hon innehar de pojkiga egenskaper som analystabellen visar. Milla ägnar sig 

inte åt vad som kan tolkas vara flickiga aktiviteter. Utifrån den beskrivna texten samt bilder 

ägnar sig Milla åt bland annat aktiviteter som kräver händighet, mod samt styrka.  

 

Sammanfattning av Alfons och Milla utifrån det genuspedagogiska perspektivet 

I boken Alfons och Milla finns de fyra diskurser utifrån det genuspedagogiska perspektivet. 

Den första diskursen beskriver hur människor bör se ut utifrån färger och kläder, specifikt 

pojkar vilket återspeglas i Alfons utseende. Den andra diskursen beskriver en syn på vissa 

aktiviteter som könsneutrala, både Alfons och Milla ägnar sig genom boken åt könsneutrala 

aktiviteter. Den tredje diskursens syn berör färgen rosa kopplat till kvinnlighet reflekteras i 

Milla då hon har ett flickigt utseende i färgval och form av kläder samt på sitt långa hår. Den 

fjärde diskursen berör flickor som har pojkiga egenskaper. Milla har egenskaper som kan 

klassas som pojkiga, då Milla är händig, modig och stark. Milla utför även aktiviteter som 

traditionellt kan klassas som pojkiga. 
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7.5 Så gör prinsessor ur ett normkritiskt perspektiv 

Från det normkritiska perspektivet kan det utläsas två diskurser från Så gör prinsessor. Den 

första diskursen är en ifrågasättande syn på kläder som är rosa och anses vara flickiga. Synen 

utgår från att dessa kläder är opraktiska. Den andra diskursen utgörs av en breddad syn på vad 

det innebär att vara en prinsessa.  

 

Boken börjar med att huvudkaraktären, prinsessan, vaknar och gör sig iordning för dagen. 

Prinsessan börjar med att välja ut klädseln för dagen vilket blir en rosa klänning. Efter det ska 

prinsessan borsta håret. Bilden illustrerar hur prinsessan sitter framför en spegel på en pall 

och borstar sitt hår. Den tillhörande texten beskriver: 

 

Håret måste borstas. Tusen tag, varken mer eller mindre. För så gör prinsessor 

(Gustavsson 2003, s. 6-7). 

 

Vidare beskriver och tecknar boken hur prinsessan spelar ishockey. Prinsessan är iförd en 

rosa ishockeymundering och spelar ensam mot ett lag män. Den tillhörande texten redogör:  

 

Det händer att prinsessor kopplar av med lite ishockey. De tacklar alltid hårdast. 

För så gör prinsessor (Gustavsson 2003, s. 11-13).  

 

Ytterligare redogör boken, genom två uppslag, för hur prinsessan räddar en by från flera 

rövare och en drake. Prinsessan är även här iförd en rosa klänning med tillhörande rosa 

skor. Texten beskriver hur prinsessan besegrar rövarna och draken: 

 

När prinsessor är på resa, händer det att de måste rädda en by från farliga 

rövare. De fäktas och driver rövarna på flykten. För så gör prinsessor. Som 

om det inte var nog med det, så dyker det alltid upp en drake. Drakar är 

besvärliga att tas med. De sprutar eld… och flyger omkring och stör. Men 

prinsessor lyckas alltid överlista dem till slut (Gustavsson 2003, s. 14-21). 

 

Som vi tidigare redovisat, redogör Hirdman för synen och förväntningarna på kön och dess 

könsroller. Till stor del har fokus och förväntningarna på hur en människa bör vara legat på 

det kvinnliga könet. Genom tiderna har det talats om vad en kvinna kan och framför allt vad 
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kvinnor inte kan göra. Detta har återspeglats från de föreställningar som funnits om hur 

kvinnor bör vara (Hirdman 2001, s. 23). Som tidigare beskrivet skriver Ambjörnsson hur 

färgen rosa och kvinnlighet är starkt förknippade till varandra. Den rosa färgen har till och 

med blivit tillskrivna egenskaper som bedöms vara kvinnliga (Ambjörnsson 2011, s. 10-11). 

Plagg som även associeras med kvinnlighet är klänningar samt kjolar. Vidare beskriver 

Ambjörnsson hur kläder som är rosa ses till stor del vara opraktiska (Ambjörnsson 2011, s. 16-

17). Utifrån den beskrivna teorin samt analystabellen kan det tolkas att prinsessan har ett 

typiskt flickigt utseende med sitt klädval samt färg. Det kan även tolkas utifrån den beskrivna 

litteraturen att kläderna kan ses som opraktiska. Detta stoppar dock inte prinsessan från att 

besegra rövare samt en drake. Klädvalet tycks inte hindra prinsessan någon gång i boken och 

därmed kan normen kring problematisering av detta ifrågasättas. Den negativa klangen kring 

hennes utseende kan därmed brytas ned. Att bära färgen rosa behöver inte innefatta några 

negativa premisser.  

 

Utifrån det vi tidigare redovisat redogör Bromseth för det normkritiska perspektivet och dess 

kritiska utgångspunkt på normer. Det normkritiska perspektivet mot normer som figurerar för 

att sedan uppmärksamma, dekonstruera samt ifrågasätta dem. När ifrågasättandet görs kan det 

leda till en utvidgad syn kring normerna (Bromseth 2010, s. 42-43). Med detta som 

utgångspunkt samt tabellen kan texten samt illustrationerna av prinsessan tolkas, 

uppmärksammas samt dekonstrueras på flera sätt. Med hjälp av bokens bilder samt text kan 

det uttydas att boken förmedlar en norm om flickor samt prinsessor. Denna norm innehåller 

tankar om att prinsessor kan göra vad de själva vill. Prinsessan uppvisar genom boken 

egenskaper som från tabellen kan ses både som kvinnliga samt manliga egenskaper.  

 

Sammanfattning av Så gör prinsessor utifrån det normkritiska perspektivet 

Två diskurser har framkommit ur det normkritiska perspektivet vilket ifrågasätter de normer 

som främst figurerar kring flickighet i relation till färgen rosa. Den andra diskursen 

dekonstruerar föreställningarna om färgen rosa med hjälp av bokens huvudkaraktär kan en 

utvidgad syn på prinsessor skapas och omformuleras.  

 

7.6 Så gör prinsessor ur ett genuspedagogiskt perspektiv 

Ur det genuspedagogiska perspektivets tolkningar av Så gör prinsessor urskiljs det tre 

diskurser. Den första diskursen är ett synsätt på vissa aktiviteter som könsneutrala. Den andra 
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diskursen är en syn på färgen rosa som en kvinnlig färg. Synen utgörs av tankar där den rosa 

färgen inte kan ses som könsneutral. Den tredje diskursen utgörs av en syn på pojkighet som 

normen och mer acceptabelt än flickighet.  

 

Boken handlar om en prinsessa och en “typisk” dag i hennes liv och hur det är att vara 

prinsessa. Huvudkaraktären beskrivs kontinuerligt genom hela boken där det händer något 

helt nytt på varje uppslag. Boken börjar med att beskriva en prinsessa, där hon först vaknar 

och äter frukost i sängen. Efter det ska prinsessan gå upp och klä på sig. Bilden illustrerar ett 

stort rum med många höga klädställningar fyllda med klänningar och skor. I princip alla 

klädesplagg och skor är rosa och lila medan några få är orange, gröna och blåa. Genom hela 

boken är prinsessan klädd i rosa klänning i olika modell med tillhörande låga klackskor. 

Genom boken har prinsessan alltid samma frisyr, blont axellångt hår. Boken beskriver vidare 

aktiviteter och situationer som prinsessan ägnar sig åt. Prinsessan ägnar sig bland annat åt att 

inviga en bro samt dop av en båt. Bilderna illustrerar prinsessan ståendes på en bro där hon 

inviger den genom att klippa ett snöre. På uppslaget efter illustreras när prinsessan döper en 

båt. Texten beskriver: 

 

När broar ska invigas eller när båtar ska döpas, är det prinsessor som hjälper till. 

För sånt gör prinsessor (Gustavsson 2003, s. 8-10). 

 

Som vi beskrivet tidigare redogör Ambjörnsson om färgen rosa och den problematik som 

färgen blivit associerad med (Ambjörnsson 2011, s. 16-17). Från det vi innan beskrivit 

diskuterar Eidevald och Lenz Taguchi det genuspedagogiska perspektivets utgångspunkt 

kring jämställdhet. Tankarna grundar sig i en syn på jämställdhet där pojkar och flickor ges 

samma möjligheter utifrån en könsneutral aspekt (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s. 20-22). 

Utifrån detta kan det tolkas att vissa situationer som prinsessan befinner sig i kan tolkas som 

könsneutrala. Dock kan prinsessans utseende inte tolkas som neutralt, detta på grund av 

färgerna på hennes plagg samt att dem till stor del enbart är klänningar.  

 

Vidare beskriver boken att prinsessan spelar ishockey. Prinsessan är där klädd i en 

hockeymundering i färgen rosa. Prinsessan spelar ensam mot ett lag vuxna manliga 

ishockeyspelare och vinner en pokal vilket den tillhörande bilden illustrerar. Den tillhörande 

texten beskriver:  
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Det händer att prinsessor kopplar av med lite ishockey. De tacklar alltid hårdast. För 

det gör prinsessor (Gustavsson 2003, s. 11-13).  

 

Mot slutet av boken visas ett uppslag hur prinsessan ensam räddar en by från farliga rövare. 

Bilden visar hur prinsessan står framför byborna och skyddar dem mot rövarna. Prinsessan 

motar sedan bort rövarna med ett svärd. Med hänsyn till det vi beskrivit innan redogör 

Eidevald för det genuspedagogiska perspektivets bärande idéer kring könsöverskridande 

aktiviteter samt egenskaper. Utifrån perspektivet uppmuntras flickor och pojkar till att bryta 

mot rådande normer utifrån en kompensatorisk utgångspunkt (Eidevald & Lenz Taguchi 

2011, s. 39-40). Genom perspektivet uppmanas flickor till “pojkaktiviteter” och de tillhörande 

egenskaperna och pojkar till “flickaktiviteter” samt deras egenskaper (Eidevald & Lenz 

Taguchi 2011, s. 195). Med detta som utgångspunkt kan det tolkas att prinsessan utför 

aktiviteter och innehar egenskaper som utifrån tabellen kan kopplas som manligt kodade. 

Vilket sedan leder till att prinsessan blir mer accepterad. 

 

Sammanfattning av Så gör prinsessor utifrån det genuspedagogiska perspektivet 

Utifrån det genuspedagogiska perspektivet kan tre diskurser utläsas. Den första diskursen ser 

på vissa aktiviteter och klassar dessa som könsneutrala. Den andra diskursen kan se på 

prinsesskaraktären till viss del ses som en normbrytare och till viss del inte. Till sitt sätt har 

prinsessan många egenskaper och utför aktiviteter som kan uppfattas som manlig. Den tredje 

diskursen utgörs av en syn på utseende, där prinsessan inte bryter mot några normer då hon 

alltid är klädd i färgen rosa och till stor del klänningar.  

 

8. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur litterära karaktärer framställs utifrån det 

normkritiska perspektivet samt det genuspedagogiska perspektivet i tre utvalda barnböcker. 

De teoretiska begrepp som studien utgått ifrån är teorier om genus, makt och färger. Genom 

att vi tittat på barnböckerna utifrån det normkritiska perspektivet samt det genuspedagogiska 

perspektivet har vi funnit ett antal olika synvinklar och diskurser om genus. Genom vår analys 

har vi funnit att utifrån en och samma barnbok kan flera olika aspekter uppmärksammas ur de 

två perspektiven. Med hjälp av vår analys har vi även funnit en mängd olika diskurser att tala 

om och se på könsroller samt genus.  
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Utifrån vår analys har vi funnit att genus kan ses på olika vis utifrån det normkritiska samt det 

genuspedagogiska perspektivet. Från det normkritiska perspektivet har vi funnit en 

accepterande syn på vissa av de beskrivna litterära karaktärerna. Utifrån analysen anser vi att 

det normkritiska perspektivet utgår som helhet från karaktärerna som individuella individer. 

Trots de föreställningar, egenskaper och aktiviteter som kan kopplas till en karaktär kan det 

genom perspektivet betraktas som en del av karaktären som person.  

 

Till skillnad från Andræs studie som handlar om hur kön framställs utifrån normer kan det via 

det normkritiska perspektivet visa normer ur ett nytt perspektiv. Andræ väljer i sin studie att 

enbart beskriva normer kring kön utan att lägga några värderingar kring dessa (2001, s. 244-

245). Till skillnad från Andræs studie kan vi utifrån det normkritiska perspektivet istället 

ifrågasätta och dekonstruera normerna kring kön. Det har ingen betydelse vad karaktären har 

på sig för klädesplagg, färg eller vad den ägnar sig åt så länge den inte hindras utifrån detta. 

Från vår analys framkommer det att karaktärerna Milla och Prinsessan aldrig hindras från vad 

de vill utföra ifrån deras val av kläder. Prinsesskaraktären spelar bland annat hockey i förd 

rosa mundering och besegrar en drake iförd klänning. Hellman beskriver i sin studie om 

normer kring pojkighet och där färger kopplades ihop med kön. Färgen rosa tillskrevs 

flickorna och blått till pojkarna och att barn redan från tidig ålder vet vilken klädsel samt färg 

på dessa som de bör ha (Hellman 2010, s. 222). Vi kopplar Hellmans studie till det 

normkritiska perspektivets teorier kring färg och kläder. Till skillnad från Hellmans 

utgångspunkt kopplar vi in perspektivet på det viset att det inte spelar någon roll vad 

karaktärer i barnböcker egentligen har på sig. Det som spelar roll är om det hindrar dem från 

att utföra det dem ämnar göra.  

 

Utifrån det normkritiska perspektivet kan vi inte ställa oss kritiska till själva karaktärerna utan 

fokuserar på normer och föreställningar kring dem. Fokus ligger på att uppmärksamma, 

dekonstruera samt ifrågasätta normer om hur en karaktär är framställd. Det här kopplas till 

vad Dolk beskriver om normernas dubbelhet, som ses ur två perspektiv. I sin studie beskriver 

Dolk att normer kan ses i allmänhet där dem vägleder oss eller från det andra hållet då dem 

begränsar oss (Dolk 2013, s. 28). Karaktären Prinsessan kan tolkas till viss del vara som 

figurerar kring att vara prinsessa. Hon klär sig som en prinsessa och utför handlingar som 

tillskrivs en prinsessa. Dock så hindrar de normer om hur en prinsessa bör vara inte 

karaktären för att göra det som inte klassas som prinsessigt. Genom det normkritiska 

perspektivet ifrågasätts och uppmärksammas normer vilket vi därifrån kan koppla till vad 
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Dolk skriver om normer. Normer existerar i samhället och kan ses som en vägledning för 

människan, å ena sidan kan det beroende på hur dessa tolkas även hindra oss.  

 

Med det genuspedagogiska perspektivet ser vi en helt annan syn till skillnad från det 

normkritiska. Utifrån vår analys grundar sig det genuspedagogiska perspektivet i att erkänna 

de normer som existerar kring genus i sitt arbete till förändring. Genom det genuspedagogiska 

perspektivet tolkar vi att de litterära karaktärerna behöver visa könsöverskridande egenskaper 

samt aktiviteter för att jämställdhet ska uppnås. Detta kan vi koppla till Dolks studie om 

genuspedagogiken i den praktiska verksamheten. Resultatet av Dolks studie kommer fram till 

att den könsöverskridande verksamheten inte fungerar utan en utomståendes påverkan. Det 

krävs att någon vid sidan om deltar och uppmuntrar till könsöverskridning för att det 

överhuvud taget ska ske (Dolk 2013, s. 233). Dock skiljer detta sig för hur de litterära 

karaktärerna kan tolkas utifrån det genuspedagogiska perspektivet. Från perspektivet kan det 

ge uttryck åt att det är karaktärerna som gör aktiva val att agera könsöverskridande. Utifrån 

vår analys har det framkommit att de könsöverskridningar som sker hos bland annat 

karaktärerna Milla och Prinsessan sker på deras egna villkor  

 

För att ett könsöverskridande ska kunna genomföras krävs det därmed att vi accepterar och 

erkänner de normer som förekommer kring kön. Vidare har det uppmärksammats genom 

analysen att via det genuspedagogiska perspektivet uppmärksammas och hyllas karaktärer 

som anses vara normbrytare, speciellt normbrytande flickor. Från analysen ser vi att 

karaktärer som inte lyckas att bryta mot de normer kring könen, speciellt icke normbrytande 

flickor kan utifrån perspektivet uppfattas som misslyckade. Från analysresultatet kan 

karaktären Annika utifrån perspektivet ses som att hon inte uppfyllt för vad som krävs för att 

bryta mot normerna. Annika förblir genom boken flickig till både sina egenskaper samt de 

aktiviteter som hon ägnar sig åt. Hellman beskriver i sin studie om hur flickor och pojkar 

kategoriseras in i kategorier utifrån färg. Om en flicka bär rosa tilldelas denna genast en roll 

som flicka med dess tillhörande egenskaper (Hellman 2010, s. 181). Vi kopplar detta till det 

vad som kan tolkas från det genuspedagogiska perspektivets förklaringar om 

könsöverskridande aktiviteter samt egenskaper. För att uppnå jämställdhet behöver flickor 

utföra pojkiga saker samt vise versa. Det görs tydligt med Hellmans studie att färg påverkar 

de aktiviteter som sedan kommer att ske. Genom att klä sig i könsöverskridande färger kan 

karaktärerna bryta mot normer kring kön.  
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Genom det genuspedagogiska perspektivet ser vi kritiskt på de litterära karaktärerna som 

anses vara ”för flickiga” än dem som tycks vara pojkiga. Utifrån perspektivet behöver 

karaktärerna förändras för att bryta mot rådande normer. Andræ beskriver i sin studie att 

flickkaraktärerna i de böcker hon analyserade tills stor del tillbringade sin tid till 

könsstereotypiska aktiviteter. Även pojkarna porträtterades utifrån traditionella könsnormer 

(Andræ 2001, s. 29). Vidare redogör Andræ för hur böckerna avsåg att fostra flickor samt 

pojkar till könsstereotypiska vuxna (Andræ 2001, s. 244-246). Utifrån analysen tolkar vi att 

karaktären Pippi Långstrump porträtteras som en normbrytande flicka. Pippi uppvisar 

egenskaper och ägnar sig åt aktiviteter som till stor del kan klassas som pojkiga.  Detta 

kopplar vi till det genuspedagogiska perspektivets utgångspunkter om att bryta normer. 

Andræ redogör för könsstereotypiska karaktärer där det genuspedagogiska perspektivet kan 

appliceras för att bryta.   

 

Sammanfattningsvis har det i vår studie framkommit att utifrån det normkritiska perspektivet 

samt det genuspedagogiska perspektivet kan vi se på genus utifrån olika synvinklar. Generellt 

har det framkommit genom vår analys att utifrån ett normkritiskt perspektiv läggs det inte 

någon värdering i hur de litterära karaktärerna är. Det är normerna som vi analyserat och ställt 

oss kritiska åt genom perspektivet. Det spelar ingen roll om en karaktär kan tolkas som 

oerhört feminin genom egenskaper samt klädsel, det är de negativa föreställningarna kring 

dessa som är problemet. Med hjälp av det genuspedagogiska perspektivet har vi funnit 

inriktningar på de litterära karaktärerna och dess egenskaper samt klädsel. Målet blev att 

därefter förändra dem för att det ska uppstå jämställhet. Utifrån detta kan vi göra ett 

antagande om att beroende på vilka synsätt vi riktar mot barnböcker kommer ge olika resultat. 

 

Med vårt spridda urval av barnböcker har vi funnit en del skillnader och likheter. Mellan 

barnböckerna Känner du Pippi Långstrump? och Så gör prinsessor skiljer det sig 70 år. Dock 

kan vi se vissa likheter mellan de två barnböckerna. Karaktärerna Pippi Långstrump och 

Prinsessan anser vi vara snarlika till varandra. Vi ser dem till stor del som samma karaktär 

men i olika utformningar. Samma gäller för karaktären Milla, dock finns det starkare normer 

kring hur en flicka förväntas vara i barnboken Alfons och Milla som publicerades på 1980-

talet. Sammanfattningsvis finner vi trots det långa åldersspannet en röd tråd mellan våra 

barnböckers huvudkaraktärer och deras utformning. 
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8.1 Metoddiskussion 

Under vår analys har vi genomgående begrundat kring vårt val av metod. Det vi har kommit 

fram till är att den analystabell vi valt att utgå ifrån när det kom till analysen varit till stor 

hjälp. Med analystabellen som guide har vi genom hela analysen okomplicerat kunnat titta på 

vårt material för att finna det vi sökt. Text och bildanalys som metod har även fungerat utifrån 

vårt syfte. Till skillnad från observationer eller intervjuer där personliga tankar spelar in har vi 

i denna uppsats velat komma åt de objektiva tankarna som ligger till grund för de två 

perspektiven. Valet av att använda oss av diskursanalys har även fungerat utefter vårt syfte 

och frågeställningar. Vi anser att vi genom analysen och slutdiskussionen besvarat våra 

frågeställningar, därmed har vi även uppfyllt vårt syfte.  

 

8.2 Förslag på vidare forskning 

I vårt sökande efter relevant tidigare forskning kring diskurser samt genus och barnböcker 

fann vi ytterst lite. Vi fann ett antal forskningar kring genus i verksamheten dock ingen som 

granskade de diskurser som studierna baserade sig på. Vi föreslår därmed vidare forskning på: 

 - Forskning av diskurser kring normer om genus som figurerar i förskolans 

 verksamhet 
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