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Normer finns överallt och vi människor anpassar våra tankesätt och viljor efter 
dessa. En av de mest omtalade normerna är könsnormen, som avspeglar vilken 
roll de olika könen förväntas ha i samhället. Enligt forskning kan rådande normer 
förstärkas genom bland annat böcker, det blir därför angeläget att undersöka hur 
barns favoritböcker förhåller sig till dessa. Syftet med föreliggande studie var att 
kunna sprida medvetenhet, inspirera till ett normkritiskt förhållningssätt och 
undersöka om dessa barnböcker följer läroplanens strävan efter att motverka 
könsstereotyper, eller om de istället reproducerar dessa normer. Detta genom att 
analysera ett urval av favoritböcker som barnen på fyra förskoleavdelningar valt 
att dela med sig av. Resultatet av studien visar att merparten av böckerna som 
analyserats har ett normkritiskt förhållningssätt, men fortsätter ändå 
reproducera stereotypa könsmönster genom karaktärernas gestaltning. 
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1 Inledning 

Hela vårt samhälle genomsyras av normer. Överallt finns de, de mer synliga och uttalade 
normerna som till exempel att vi ska stå i kö när vi väntar på vår tur samt de mer osynliga 
normerna, som till exempel att vi ska bli kär i en person av motsatt kön. Medvetet eller 
omedvetet anpassar vi individer våra tankesätt och viljor efter dessa osynliga regler, som 
säger åt oss exempelvis hur vi ska vara och hur vi ska se ut (Dolk, 2012). En av de mest 
omtalade av alla dessa normer är könsnormen, som avspeglar vilken roll de olika könen 
förväntas ha i samhället. Kåreland (2015) skriver att det är grundläggande i vårt 
samhälle att dela in människor efter kön. Redan vid födseln är den första frågan oftast 
om barnet blev en flicka eller pojke. Författaren poängterar att könstillhörigheten är av 
avgörande betydelse i barnets identitetsskapande, och belyser att könsnormen utgår 
från mannen. Stereotypa manliga drag, till exempel självständighet och styrka, är 
överlägsna och slår ut stereotypa kvinnliga drag, till exempel passivitet och intuition. 
Könsnormen har funnits i alla tider och påverkar alla människor, vare sig vi är medvetna 
om det eller inte. 

I och med att könsnormen är en av de mest omtalade normerna har vi människor även 
börjat ställa oss kritiska mot denna, för att på så vis motverka den så att alla människor 
ska få utrymme att vara precis som de vill. Medvetenheten och viljan att verka för 
människans frihet att få välja sin identitet själv kallas för ett normkritiskt 
förhållningssätt. Enligt Åkesson (2016) innebär ett normkritiskt förhållningssätt att bli 
medveten och sprida kunskap om att normer skapar klyftor och grupperingar som 
gynnar de som tillhör normen, men förtrycker de som anses vara normbrytande. Även 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) visar normkritiska drag, i och med uppdraget att 
sträva efter att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Vi har även under 
vår utbildning vid förskollärarprogrammet fått lära oss att ett normkritiskt 
förhållningssätt är en viktig del i förskolans pedagogiska verksamhet. Dock har ingen av 
oss uppmärksammat att förskolorna vi tidigare kommit i kontakt med har synliggjort 
arbetet med normkritik. 

Enligt Rithander (1991) kan rådande normer som finns förstärkas genom hur 
exempelvis kvinnligt och manligt framställs i olika medium, bland annat böcker. All 
litteratur överför kulturella värderingar och även sociala mönster. Därmed förmedlar 
böcker samhällets syn på maskulinitet och femininitet. Böcker finns i stora mängder i 
alla Sveriges förskolor, inte bara av ett pedagogiskt syfte utan även för att det är lustfyllt 
att läsa.  

Personalen i förskolans verksamhet ska enligt läroplanen (Skolverket, 2016) lägga stor 
vikt vid att stimulera barns språkutveckling, eftersom språk, lärande och 
identitetsutveckling hänger ihop. Att arbeta med barnlitteratur blir därför både en 
lustfylld källa till att utveckla sitt språk, men även en källa till att utforska och stärka sin 
egen identitet. I och med detta kan avsaknaden av normkritik vara ett problem eftersom 
detta kan förmedla stereotypa föreställningar av vad som ses som kvinnligt och manligt 
till barnen. 

I och med att böcker finns i stora mängder i alla Sveriges förskolor blir det angeläget att 
undersöka om barnens individuella val av litteratur följer läroplanens strävan att 
motverka stereotypa könsroller, eller om böckerna fortsätter överföra dessa stereotypa 
föreställningar. 



 2 

1.1 Problemområde, syfte och frågeställningar 

Förskolan ska enligt läroplanen (Skolverket, 2016) motverka traditionella könsmönster 
och könsroller men verkar ändå använda litteratur som istället förstärker dessa. Med 
fördjupad kunskap om hur könsmönster och könsroller är inbäddat i barnböckers 
innehåll skulle valet av litteratur i förskolan kunna ske med större medvetenhet. 

Syftet med föreliggande studie är att på fyra olika förskolor utgå från barnens 
favoritböcker och analysera dessa utifrån ett genusperspektiv. Syftet uppnås genom att 
besvara följande frågeställningar: 

Hur gestaltas karaktärerna och deras handlingar ur ett genusperspektiv i barnens 
favoritböcker? 

På vilket sätt synliggörs medvetenhet om normer och ett normkritiskt förhållningssätt i 
barnböckerna? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats innefattar fem kapitel. Det första kapitlet, Inledning, har du redan läst. 
I det andra kapitlet, Bakgrund, har vi valt att tydliggöra centrala begrepp i 
undersökningen. Vi har därefter presenterat forskning som tidigare bedrivits och 
kopplat förskolans styrdokument till ämnet den här undersökningen berör. Det 
teoretiska perspektiv vi valt att använda i vår analys har vi även presenterat i detta 
kapitel. 

I kapitlet Metod presenterar vi vilken datainsamlingsmetod vi valt att använda och även 
urvalsprocessen. Vi presenterar också de frågor och hjälpmedel vi kommer utgå från i 
vår text- och bildanalys.  I detta kapitel har vi även redogjort hur vi behandlat de etiska 
övervägandena. 

I kapitlet Resultat och analys har vi redovisat våra bokanalyser. Resultatet presenteras 
genom boktitlarna och analysen har vi sedan gjort utifrån det valda teoretiska 
perspektivet. 

Kapitlet Diskussion är uppdelat i två delar. Resultatdiskussionen tar upp det som vi tyckt 
varit tänkvärt och spännande i våra analyser. I den här delen presenterar vi även vår 
slutsats. Metoddiskussionen tar upp hur vi upplevde vår metod och dess relevans till vår 
tanke med den här studien. Metoddiskussionen följs sedan av rubriken fortsatt 
forskning där vi redogör de tankar och frågor som kommit upp under undersökningens 
gång, som vi tycker skulle vara intressanta att undersöka vidare. 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att reda ut begrepp som kan vara svåra att förstå, och även 
redovisa tidigare forskning inom området vi valt att undersöka. Kapitlet innefattar även 
redogörandet av vårt teoretiska perspektiv. 

2.1 Centrala begrepp 

Det blir i uppsatser som den här, med ord som kan vara svåra att greppa, viktigt att 
försöka reda ut dem så att läsaren kan ta till sig vad vi kommer fram till. Här har vi 
försökt göra de begrepp som är mest förekommande i denna studie enklare att förstå. 

2.1.1 Genus och biologiskt kön 

Begreppet genus definierar de normer och antaganden som formar hur kvinnor och män 
bör vara eller göra. Enligt Butler (2007), som är en amerikansk litteraturvetare och 
genusteoretiker, är kön och speciellt genus någonting som konstant konstrueras i alla 
kulturer. Vårt biologiska kön är helt enkelt baserat på huruvida spermien som 
befruktade oss hade en X- eller Y-kromosom. Till skillnad från vårt biologiska kön är 
alltså vårt sociala kön, det vill säga genus, det som är knutet till huruvida vi av samhället 
och vår kultur fostras till att bli ”manlig” eller ”kvinnlig” med alla egenskaper som dessa 
två sociala kön innebär.  

2.1.2 Normkritik 

Begreppet normkritik synliggör och problematiserar olika normer som begränsar oss 
människor och utgör föreställningar om hur vi bör vara och leva (Åkesson, 2016). Detta 
kan till exempel innefatta antagandet att killen alltid är starkast eller att en 
funktionsnedsatt alltid behöver hjälp. Att arbeta med normkritik inom förskolan 
innebär att personalen ska skapa möjligheter för barnen att vara precis som de vill, det 
är okej att vara och leva på olika sätt. Det handlar om att sprida medvetenhet om vilka 
normer som finns i syfte att motverka dem, bland annat normer om vad som anses vara 
kvinnligt och manligt. Åkesson poängterar att det både finns positiva och negativa 
normer och att ett normkritiskt perspektiv inte handlar om att lösa upp alla normer. Det 
handlar om att urskilja och ställa sig kritisk mot normer vi behöver motverka och även 
se vilka vi behöver förstärka (Åkesson, 2016). 

2.1.3 Könsroll 

Könsroll är ett begrepp som Hirdman (2001) beskriver som en uppdelning, där ordet 
kön representerar det biologiska könet och där ordet roll representerar vilken roll i 
samhället man enligt normen ska vidta, beroende på vilket kön man har. Normen om 
att kvinnan exempelvis ska vara omvårdande inbäddas alltså i den kvinnliga könsrollen, 
och normen om att mannen ska vara stark och inte visa några känslor bäddas in i den 
manliga könsrollen.  

2.1.4 Barnlitteratur 

Nikolajeva (1998) definierar barnlitteratur, även kallat barnböcker, som ”litteratur 
skriven, publicerad, marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess 
huvudsakliga publik” (s.15). Barnboken anses enligt Kåreland (2008) vara en spegling 
av hur synen på barnet har förändrats genom tiderna. Barnboken skildrar alltså den tid 
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som den skapades och innehållet speglar både barns villkor, men även de vuxnas syn på 
barnen. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Allmän genusforskning 

Inom den feministiska forskningen har teorier som är kopplade till genusskapande i ett 
socialt, historiskt och kulturellt sammanhang utvecklats under de senaste 40 åren. 
Eidevald (2009) menar att genusforskning är forskning som fokuserar på hur kön som 
grundbegrepp definieras och växer fram och vilka påföljder det får i olika situationer. 
Inom genusforskningen behandlas även frågor om till exempel hierarkier, makt och 
social över- och underordning (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009).  

Det finns flera olika teorier om hur genus skapas och vilken betydelse genus har för hur 
människor blir bemötta av samhället. I detta kapitel tänkte vi försöka reda ut några av 
dessa teorier. 

Hirdmans genussystem 

Hirdman (2004) poängterar att ”genus” och ”genussystem” är användbara begrepp 
inom kvinnoforskningen, och att utgångsfrågan i författarens forskning om genus alltid 
varit ”hur kan det komma sig att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt har ett 
lägre socialt värde än män?”. Svaret på denna fråga är det system som Hirdman valt att 
kalla genussystem. Detta system ska enligt författaren förstås som en ordningsstruktur 
av kön, och denna ordning är utgångspunkten för andra sociala ordningar (Hirdman, 
2004). 

Anledningen till att man kan prata om denna genusordning på ett generellt plan är på 
grund av strukturen i systemet, dikotomin och hierarkin som Hirdman kallar de två 
bärande bjälkarna. Bjälkarna har en förmåga att kunna appliceras på samhällets normer 
och förväntningar på människans biologiska kön. Dikotomin står för det faktum att 
manligt och kvinnligt enligt den norm som finns inte bör blandas, det bör istället 
särhållas. Hierarkin syftar på mannen som norm, att mannen med hans stereotypa drag 
står för det allmänna och naturliga (Hirdman, 2004).  

Genusskapandet, det vill säga de inpräntade föreställningar som råder om vad som gör 
en man till en man och en kvinna till en kvinna, menar Hirdman (2001) är svårt att 
befria sig från. De mönster författaren beskriver, där mannen är det normala och 
kvinnan det underordnade, har funnits sedan antiken och fortsätter påverka oss 
människor än idag. Detta genom bland annat det som författaren kallar för 
genuskontrakt, vilket är föreställningar som uppenbarar sig i tre olika plan (kulturell 
överlagring, social integration och socialisering) som bestämmer hur kvinnor och män 
ska vara, och hur de ska vara mot varandra.  

Ett inkluderande språk 

Debatten om att ha ett inkluderande språk och att motverka tvåkönsnormen är aktuell i 
skrivande stund (november 2017). Tvåkönsnormen innebär normen att de enda könen 
som finns och är uttalade är de biologiska könen man och kvinna. Detta exkluderar på 
så vis till exempel transpersoner, queerpersoner och ickebinära eftersom de inte 
identifierar sig med, eller bryter normerna som är tillskrivna sitt biologiska kön. Att vara 
könsneutral i till exempel statistik kan dock vara problematiskt, skriver Hirdman och 
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sju andra genusexperter i en debattartikel i DN den 11 november 2017. Detta kan enligt 
författarna osynliggöra diskriminering och problematiska strukturer vad gäller arbetet 
med jämställdhet. Intentionen med det könsneutrala språket är att vara mer 
inkluderande för queer- och transpersoner. För att kunna synliggöra och motverka 
diskriminering mot dessa grupper av människor behöver dessa händelser 
dokumenteras som just diskriminering mot de kön det handlar om, annars kan vi inte 
göra någonting åt det (Berglund, Borgström, Forsberg, Hirdman, Jansson, Olsson, 
Persson & Wetterberg, 2017-11-11).  

Lösningen på det här problemet, beskriver de tre psykologiforskana Bäck, Gustafsson 
Sendén och Lindqvist (2017) är dock inte att fokusera på ”kvinnor och män”, som de åtta 
jämställdhetsforskarna föreslår i sin debattartikel. Dessa tre psykologiforskare hävdar 
att detta fokus också osynliggör kön, i och med att det finns fler än två kön oavsett om 
det handlar om biologiskt kön eller könsidentitet. Att undvika formuleringar som 
förstärker tvåkönsnormen är därför viktigt, detta håller Sveriges nationella sekretariat 
för genusforskning med om. De åtta jämställdhetsexperterna kommer fram till att 
neutrala formuleringar som ”person” i första hand gynnar män, eftersom mannen är 
normen. För att alla ska inkluderas och för att vår binära syn på kön ska motverkas krävs 
därför ett inkluderande språk, och de tre psykologiforskarna anser att vi kan göra detta 
genom att använda fler än två könskategorier. På så vis kan vi kartlägga och identifiera 
hur olika grupper drabbas av förtryck och diskriminering, utan att bidra till denna 
diskriminering själva (Bäck, Gustafsson Sendén, Lindqvist, DN, 2017-11-13). 

2.2.2 Genus och förskolans styrdokument 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 
hålla levande i arbetet med barnen” (Skolverket, 2016, s.4). 

I förskolan ska arbetet med jämställdhet och likabehandling genomsyra varje del av 
verksamheten. Detta grundas i förskolans läroplan (Skolverket, 2016), där det står att 
personalen som arbetar i förskolans pedagogiska verksamhet aktivt ska arbeta med att 
motverka de traditionella och rådande roller och normer som är kopplade till vårt 
biologiska kön. Detta stod redan i förskolans första läroplan som gavs ut 1998 (Lpfö98).  

Trots detta har Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) kommit fram till att 
förskolan fortsätter att överföra olika genusmönster. De har genom att filma situationer 
på förskolan och sedan analysera dessa utifrån ett genusteoretiskt perspektiv kommit 
fram till att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor på förskolan. Genom att höras och 
synas får pojkarna respons, medan flickorna, när de gör samma sak, tystas ned. 
Författarna kommer i sin studie fram till att detta är på grund av de föreställningar, det 
vill säga normer, som råder angående de olika könens intressen och personligheter. 
Även Eidevald (2009) poängterar att studier har visat att personalen i förskolan bemöter 
barnen utifrån olika stereotypa antaganden om kön. 

Det är förskolans pedagogers uppdrag att motverka de begränsningar som dessa 
stereotyper medför. Det är även deras uppdrag att arbeta för barns rätt att utan påverkan 
från oss eller andra delar i förskolans verksamhet kunna utveckla sin identitet. 
Någonting som bör synliggöras är avsaknaden av ett inkluderande språk i förskolans 
läroplan.  

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 
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förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2016, s.5). 

I förskolans läroplan råder fortfarande tvåkönsnormen. Det är viktigt att personalen i 
förskolans verksamhet är inkluderande och lär barnen att det finns fler än två kön, och 
att man inte alltid identifierar sig som ens biologiska kön. I och med att detta inte nämns 
i läroplanen kan arbetet med detta glömmas bort och på så vis spä på denna norm.  

Det som står om normer i förskolans läroplan är detta:  

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och 
andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska 
värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar 
barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Skolverket, 2016, s.4).  

Att arbeta normkritiskt nämns alltså inte ordagrant i förskolans läroplan, även om vi 
genom att använda det normkritiska förhållningssättet som verktyg har en stor chans 
att uppnå jämställdhet mellan alla kön (Åkesson, 2016). Normer om vad som är 
kvinnligt och manligt ska dock motverkas enligt läroplanen. Att inkludera fler normer 
som behöver brytas skulle förmodligen göra dagens förskolepersonal mer medvetna och 
ta uppdraget mer på allvar. Att inkludera fler kön, att problematisera och sprida 
kunskap om vithetsnormen, heteronormen och andra problematiska och förtryckande 
normer är enligt Åkesson (2016) nödvändigt för att vårt samhälle ska bli så jämställt 
som möjligt.  

Flera olika områden och tillvägagångssätt finns i förskolans arbete med genus. Utopin 
är att arbetet med genus ska genomsyra hela verksamheten, och för att detta ska fungera 
behöver förskolans personal vara medvetna och ha erfarenhet i området. Exempel på 
olika tillvägagångssätt är att arbeta med att behandla alla kön likvärdigt och att medvetet 
utforma miljön, men också att vara medveten om sin egen roll som förebild för barnen. 
Förskolans pedagoger måste tänka på att behandla alla lika, även inom arbetslaget. Att 
arbeta med genus och normkritik kräver mycket tid och medvetna val av till exempel 
aktiviteter och leksaker (Åkesson, 2016). 

Ett annat område där man kan arbeta medvetet med genus och att motverka könsroller 
är i barnlitteraturen. De som arbetar i förskolan kan använda böcker för att ge barnen 
chans att fantisera och sätta sig in i andras perspektiv. Böckerna kan också användas 
som grund i diskussioner om hur olika kön framställs i böckerna vi läser i förskolan. Att 
arbeta aktivt med genus i förskolan innebär alltså även att medvetet välja litteratur, och 
att aktivt tillsammans med barnen samtala och problematisera utifrån ett normkritiskt 
perspektiv.  

2.2.3 Barnbokens historia 

Om man inte känner till det förflutna, förstår man inte nutiden och är inte lämpad att forma 
framtiden. – Simone Weil (1909 - 1943). 

Enligt Kåreland (2008) anses barnboken vara en betydande källa till hur synen på 
barnet har förändrats genom tiderna. Barnboken skildrar den tid som den skapades, där 
innehållet speglar både barns villkor samt de vuxnas syn på barnen och var länge tätt 
knuten till barnens uppfostran.  

Kåreland (2008) skriver att under 1600-talet var utgivningen av barnböcker väldigt 
sparsam. Trots detta kom, enligt Nettervik (1994), den första bilderboken ut 1658, Orbis 
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Pictus. Den skapades av Johan Amos Comenius som ansåg att det var viktigt att text och 
bild skulle samverka. Kåreland (2001) hävdar att det först var under 1700-talet som 
barnboksproduktionen ökade något sånär. En av de genrer som var speciellt 
framträdande var fabeln. Fabeln har sina rötter i antiken och de första fablerna skrevs 
av greken Aisopos redan på 400-talet f Kr. Detta kan kopplas till Nettervik (1994) som 
konstaterar att: 

En typisk fabel omfattar en episod och är skriven på vers eller prosa. Fabeln handlar i regel 
om djur som kan tala och har mänskliga egenskaper, den är allegorisk (s.16).    

Kåreland (2008) skriver att fabeln ofta ingick i skolans läroböcker och behovet av 
litteratur blev större när införandet av allmän skolplikt infördes 1842. En av de 
grundläggande faktorerna till barnbokens utveckling är just barnens möjligheter till 
skolgång, eftersom barnboken till en början främst var en del av det pedagogiska fältet. 
Med hjälp av barnboken kunde pedagogerna förmedla önskvärda värderingar och 
normer. Författaren påpekar även att under detta århundrade blev 
barnboksutgivningen både ökad och breddad. Fler böcker gavs ut i olika genrer och 
kategorierna baserades oftast på barnets kön, ålder och samhällsklass, samt att den 
klassiska pojk- och flickboken utvecklades. Pojkböckerna uppfattades ofta som 
äventyrliga och inriktade sig på yttre handlingar, olika bravader och häpnadsväckande 
prestationer. Dessa böcker ansågs vara av högre grad än flickböckerna, som grundade 
sig bland annat i äldre tiders rådgivningslitteratur och utspelade sig inom hemmet med 
fokus på vardagslivet, känslor och relationer.     

Flick- och pojkböckerna speglade tydligt samhällets förväntningar på de unga och visade 
deras framtida livsroller (Kåreland, 2008, s.4). 

På grund av att de äldre barnböckerna var skrivna ur ett pedagogiskt syfte upplevdes de 
sällan som spännande och roliga till skillnad från idag då böckerna är skrivna för 
läsarens behov (Kåreland, 2008). 

2.2.4 Genus och barnlitteratur 

Enligt Kåreland (2005) introducerades en feministisk kritik av barnlitteraturen i Sverige 
redan på 60-talet, i takt med den könsrollsdebatt som tog fart. På den tiden fanns 
pekböcker menade åt flickor och pojkar, tydligt uppdelade i färg och innehåll. Böckerna 
för tjejer var rosa och innehöll bilder på bland annat köksredskap och kläder, medan 
pojkarnas böcker innehöll bilder på fordon, till exempel flygplan och bilar. I en artikel 
skriven av Liljeström (1962) menar hon att traditionens pekfinger riktas mot de två olika 
könens uppmärksamhet mot olika ting, hennes mot hemmet och omvårdandet, hans 
mot äventyret och initiativtagandet. Även om det snart är 60 år sedan denna kritik 
framfördes kan vi i senare forskning se att barnlitteratur fortfarande har kvar spår från 
denna stereotypa grundsyn. Kortenhaus och Demarest (1993) har studerat äldre 
barnlitteratur, närmare bestämt 25 böcker publicerade mellan 1940 och 1980. I studien 
fokuserar författarna på hur manliga och kvinnliga karaktärer gestaltas, och i vilken 
utsträckning kvinnliga respektive manliga karaktärer erhåller en aktiv roll i historierna. 
Enligt författarna yttrar sig stereotypa könsroller i barnlitteraturen de undersökt.  

De manliga karaktärerna är ofta kompetenta och prestationsinriktade, medan de 
kvinnliga karaktärerna är begränsade i det de ska åstadkomma i handlingen. De blir helt 
enkelt mindre kompetenta att uppnå saker på egen hand. Enligt Kortenhaus och 
Demarest’s (1993) resultat blir de kvinnliga karaktärerna även involverade i färre 
aktiviteter än de manliga karaktärerna, och de blir också tilldelade färre egenskaper som 
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av vårt samhälle ges respekt och prestige. Mest karaktäriserande i deras studie blev 
kunskapen om att könsrollerna som gestaltades i barnlitteraturen de undersökt inte alls 
stämde överens med hur världen och dess könsnormer såg ut under tiden studien 
gjordes. 

Eftersom Kortenhaus och Demarest (1993) studerade barnböcker som publicerats 
under ett tidsspann på 40 år kan de dock se att antalet kvinnliga karaktärer i 
barnlitteratur har ökat med tiden. De manliga karaktärerna porträtteras dock 
fortfarande som självständiga och modiga, medan de kvinnliga karaktärerna mest är 
passiva och beroende av de manliga karaktärerna. De kvinnliga karaktärerna har även 
en mer omvårdande roll än de manliga.  

Som vi tidigare poängterat är mannen, enligt Kåreland (2005), normen. Detta håller 
även Nikolajeva (1998) med om. Enligt Kåreland bekräftas könsmönster i förskolan 
bland annat genom att det i tidigare studier framkommit att flickor i förskolans 
verksamhet ofta väljer att läsa böcker med en manlig karaktär som huvudperson, medan 
pojkar i förskolan mer sällan väljer att läsa böcker med en kvinnlig karaktär som 
huvudperson. Earles (2017) skriver att hennes artikel Reading gender: a feminist, queer 
approach to children's literature and children's discursive agency visar att barn 
föredrar äventyrshistorier. Detta kan kopplas till Kortenhaus och Demarest (1993) som 
menar att det dominerande och aktiva könet i äventyrshistorier är killar, medan tjejer 
mest tar rollen som passiva medhjälpare.  

Porträttering av kön och genus är viktigt från många olika filosofiska perspektiv, menar 
Wharton (2005), som har skrivit artikeln Invisible Females, Incapable Males: Gender 
Construction in a Children's Reading Scheme. Denna artikel fokuserar bland annat på 
representationen av olika kön i barnlitteraturen på institutioner för barn i de lägre 
åldrarna. Enligt Wharton (2005) kan porträttering av kön och genus i barnböcker till 
exempel utveckla barns sätt att vara, identitetsskapande och syn på samhället i stort. 
Även Earles (2017) poängterar detta, högläsning är enligt henne en aktivitet som 
erbjuder barn ett fantasifullt och interaktivt utrymme att utveckla sin egen kreativitet, 
att lära sig om världen och utveckla sitt eget meningsskapande. Kåreland (2005) nämner 
även detta genom att referera till en artikel: Gender stereotypes in children’s books som 
är skriven av Peterson och Lach (1990). Där kommer författaren, likt både Wharton 
(2005) och Earles (2017), fram till att innehållet i böckerna utifrån ett genusperspektiv 
har stor betydelse för hur barnen som tar del av litteraturen uppfattar världen. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå från Judith Butlers genusteori som är en gren av den feministiska 
poststrukturalistiska teorin, eftersom vi anser att denna teoretiska utgångspunkt känns 
relevant för denna studies syfte. Vi kommer innan kortfattat att redogöra begrepp och 
teorier som är förknippade till denna teori.  

Historiskt sett startade genusteori-begreppet i Sverige genom en artikel skriven av 
Yvonne Hirdman (1988). Författaren poängterar i artikeln att anledningen till att 
kvinnor generellt har ett lägre socialt värde än män är det genussystem, den 
ordningsstruktur av kön som är utgångspunkt för alla sociala ordningar, till exempel 
ekonomiska och politiska. Vi kommer även att applicera begreppet normkritik på våra 
analyser. Normkritik innebär, som vi tidigare beskrivit, att vara kritisk och ifrågasätta 
de normer som skapar klyftor och strukturer i samhället. 
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2.3.1 Judith Butlers genusteori 

Den feministiska poststrukturalismen ifrågasätter hur människor ser på sig själva och 
andra angående de föreställningar som råder om genus, samt synen på femininet och 
maskulinitet (Eidevald, 2009). Vad som är kvinnligt och manligt beror enligt detta 
perspektiv på vilket kontext och vilket sammanhang man befinner sig i.   

Judith Butler (2007), en ledande genusteoretiker, menar med utgångspunkt i det 
poststrukturella feministiska perspektivet att kön och genus inte är någonting som är, 
utan något som görs. Detta görande sker konstant, överallt, i alla kulturer. Författaren 
menar också att genus inte är ständigt, genus ser olika ut beroende på var i världen och 
var i tiden man befinner sig. Alltså är, enligt Butler (2007), det som betraktas som 
manligt eller kvinnligt inte någonting annat än kulturella konstellationer. Författaren 
kallar genus performativt i och med att det hela tiden konstrueras.  

Butler påpekar även att kön och genus är begrepp som inte kan hållas isär. Ofta ses kön 
som den biologiska kärnan, det vill säga någonting ständigt. Genus ses som någonting 
som skapas i efterhand, någonting sekundärt från begreppet kön. Butler argumenterar 
för att vi inte kan prata om någon specifik grundläggande kärna – det finns därför ingen 
anledning att prata om kopplingen kön och genus. Kön konstrueras, enligt Butler, likt 
genus genom makt. Därför blir både begreppen kön och genus performativa (Butler, 
2007).  

Tenngart (2011) påpekar att teorier om kön och könskonstruktioner har efter Butler gått 
in i ett nytt skede. Enligt författaren har denna nya teoribildning, det vill säga att det 
inte bara är det kvinnliga som studerats utan även konstruktioner av manliga 
identiteter, bytt namn från feminism till genusteori. Tenngart (2011) tillägger att 
genusteori har gett litteraturstudiet flera nya möjligheter, eftersom litteratur ingår i den 
kultur som konstruerar könsroller. I vår analys utifrån denna teoretiska utgångspunkt 
kommer vi att ifrågasätta och synliggöra hur genus och kön konstrueras och uttrycker 
sig i den barnlitteratur vi studerat.  

Genus och kön som performativt 

Begreppet performativt kön myntades, som vi tidigare poängterat, för första gången av 
Judith Butler. Det performativa könet innebär, i linje med hennes genusteori, att kön 
inte är förutbestämt eller konstant. Det görs istället genom upprepade handlingar, så 
kallade performativa handlingar. Genom detta formar vi människor sin uppfattning av 
begreppet kön. Människan är inte man och kvinna, människan gör man och kvinna. 
Nikolajeva (1998) skriver om begreppet performativt genus, och inspirerat av Butlers 
definition anser Nikolajeva att begreppet definierar och analyserar karaktärers beteende 
enligt föreskrivna normer. Inom den feministiska teorin kallas detta för 
genusmanuskript. Begreppet performativt genus har vi använt i vår analys. Har 
karaktärerna i böckerna ett performativt genus, beter de sig alltså som de förväntas göra 
enligt de rådande normerna. Nikolajeva (1998) skriver om hur man kan tro att man 
bryter de performativa normerna genom att till exempel skriva om kvinnor som beter 
sig som män. Detta bryter enligt Nikolajeva inte mot det performativa genuset, i och 
med att man lika gärna kan byta ut den kvinnliga karaktären mot en manlig. Enligt 
henne kallas detta för att ”a hero in drag”, att endast göra ett könsbyte på karaktären, 
utan att riktigt utmana det performativa genuset. 

Vi kommer i vår analys använda oss av begreppet performativt genus. Nikolajeva skriver 
om kvinnliga karaktärer som slår ihjäl drakar, som till det yttre är politiskt korrekt och 
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normföreskrivet, ofta genom långt, vackert hår. Utseendet skapar här ingen kvinnlig 
personlighet, karaktären skulle kunna vara manlig utan att handlingsförloppet skulle 
behöva ändras. Vill man utmana det performativa genuset ska man inkludera enligt 
normen både manliga och kvinnliga personlighetsdrag. Det går att slå ihjäl drakar och 
ha feminina drag på samma gång.  

3 Metod 

I det här kapitlet kommer vi presentera hur vi valt att utföra vår studie. Här får ni ta del 
av både datainsamlingsmetoden och urvalsprocessen. Vi redovisar även hur vi beaktat 
de etiska övervägandena, och det material vi haft som hjälpmedel i våra analyser. 

3.1 Metod 

Vi började med att läsa igenom böckerna för att få en generell inblick i om böckernas 
handling var aktuell för vår studie redan i urvalsprocessen. När vi sedan gjort vårt urval 
läste vi igenom dem ytterligare en gång innan analyserna, för att få grepp om 
karaktärernas personlighetsdrag, och för att kanske få syn på uppenbara 
könsstereotyper i bilderna. I analysen användes sedan metoden text- och bildanalys 
utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. I text- och bildanalysen använde vi oss av Maria 
Nikolajevas böcker Barnbokens byggklossar (1998) och Bilderbokens pusselbitar 
(2000). Dessa böcker har varit till stor hjälp eftersom vi bara analyserat böcker utifrån 
den här metoden en gång tidigare. Vi har också i vår analys använt oss av tolkning, som 
enligt Bryman (2011) används när man ska förklara och förstå människors beteende. 
Detta kan appliceras på barnlitteraturen eftersom vi genom våra analyser ur ett 
genusteoretiskt perspektiv försöker förklara karaktärernas beteende och gestaltning i 
text och på bild utifrån ett genusperspektiv.  

Anledningen till att vi endast valt att fokusera på karaktärerna i denna undersökning är 
på grund av att vi inte känner att vi har tillräckligt med kunskap för att kunna inkludera 
alla olika dimensioner i en barnboks innehåll och händelseförlopp. Även på grund av att 
barn, enligt Kåreland (2005), redan i tvåårsåldern är könsmässigt medvetna och formar 
sin könsidentitet. Barnen identifierar sig med karaktärerna i barnlitteraturen och därför 
är det viktigt att se hur karaktärerna representerar sitt kön. Det är också viktigt att 
reflektera över huruvida könen på karaktärerna är avgörande för händelseförloppet och 
hur författaren har gjort för att man som läsare ska förstå vilket kön karaktärerna har. I 
böcker med djur som karaktärer har detta varit extra viktigt.  

Nikolajeva (2000) har i sin bok Barnbokens pusselbitar även skrivit ned frågor som 
berör och ifrågasätter genusstrukturerna i böckerna. Vi har valt att använda oss av några 
av dem och låtit de vara en grund i vår bild- och textanalys. De frågor vi valt att använda 
är: 

”Använder konstnären överförtydligande visuella medel för att understryka personens 
kön?  

Är huvudpersonens kön avgörande för handlingsförloppet? 

Motsvarar personens beteende den föreskrivna genus-normen? Om inte, hur och varför 
avviker det från normen? Hur avbildas denna avvikelse i ord och bilder? 
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Om personen är ett könlöst djur eller föremål, finns det några tecken i texten eller i 
bilden som tvingar oss att uppfatta personen som en pojke eller flicka?” (Nikolajeva, 
2000, s.173). 

Genom att besvara dessa frågor kan vi få hjälp att besvara våra frågeställningar som hör 
till denna uppgift, eftersom frågorna är starkt sammankopplade till det vi vill ta reda på. 

För att kunna applicera ett genusteoretiskt perspektiv på våra bokanalyser krävdes det 
att vi hade förförståelse för hur genus kan gestaltas i litteratur. Enligt Nikolajeva (1998) 
bygger kvinnliga och manliga egenskaper på motsatser och vi har i våra analyser tagit 
hjälp av denna tabell som beskriver stereotyp manlig- och kvinnlighet. Den här tabellen 
avspeglar alltså det performativa genuset som vi tidigare beskrivit.  

Tabell 1 – stereotyp manlig- och kvinnlighet. 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 
o Starka 
o Våldsamma 
o Känslokalla, hårda 
o Aggressiva 
o Tävlande 
o Rovgiriga 
o Skyddande 
o Självständiga 
o Aktiva 
o Analyserande 
o Tänker kvantitativt 
o Rationella  

o Vackra 
o Aggressionshämmande 
o Emotionella, milda 
o Lydiga 
o Självuppoffrande 
o Omtänksamma 
o Sårbara 
o Beroende 
o Passiva 
o Syntetiserande 
o Tänker kvalitativt 
o Intuitiva 

(Nikolajeva, 1998, s.129). 

Vi har beaktat denna tabell när vi analyserat karaktärerna i böckerna. Genom detta har 
vi kunnat urskilja huruvida karaktärerna i böckerna bryter mot eller fortsätter att 
reproducera dessa könsstereotypa drag. 

3.2 Urval 

Genom den här studien vill vi rama in uttrycket ”barnens favoritböcker” genom att 
barnen själva ska få möjlighet att göra sina egna röster hörda. Detta innebär alltså att 
boken ska vara vald av det individuella barnet och inte av pedagoger eller föräldrar. För 
att synliggöra barnens egna val av böcker bad vi föräldrarna att dela med sig av de 
boktitlar som deras barn har uttryckt vara deras favoritbok. De fick redovisa boktitlarna 
och författarna på en lista som vi författare hade satt upp i avdelningarnas tambur. 

Vid insamlingen av böckerna var det fyra förskoleavdelningar som deltog och vi fick in 
sammanlagt 44 stycken boktitlar. Planen var först att välja ut och analysera de böcker 
som förekom mer än en gång, men vi var tvungna att avvika från den ursprungliga 
planen då det framkom att variationen på böckerna var för stor. Vi valde då att göra det 
som Bryman (2011) kallar för stickprov. Genom att dela upp böckerna i fem olika 
kategorier baserade på huvudkaraktär och handlingsförlopp kunde vi göra en tabell att 
utgå från. Kategorierna vi tog fram var: prinsessor, superhjältar, monster, 
djur/omänskliga figurer, vardag/äventyr. Utifrån kategorierna räknade vi sedan ut hur 
många procent varje kategori utgjorde av helheten. För att räkna ut hur många böcker 



 12 

från varje kategori vi skulle inkludera i vår studie applicerade vi procentenheterna på 
den mängd böcker vi valt att ha. Vi kände att 10 stycken böcker var rimligt för denna 
studies omfattning. Anledningen till att vi inte bara slumpvis valde ut två böcker från 
varje kategori var för att det var så stor skillnad på antalet böcker i de olika kategorierna, 
eftersom en kategori bara hade två böcker och en annan hade 19. Utifrån detta kände vi 
att det skulle bli mer autentiskt att välja antalet böcker från varje kategori på detta sätt.  

Vårt resultat blev att kategorin Prinsar och prinsessor utgjorde 13% där titlar som Frost, 
Frost – en förtrollande saga och Frost – Olofs perfekta sommardag samt När 
prinsessor fyller år och Jag vill inte gå och lägga mig. Vi slumpvalde utifrån denna 
kategori två stycken böcker och dessa blev Frost och När prinsessor fyller år.  

Superhjältar utgjorde 5% och där gjorde böcker som Super-Charlie och gosedjurstjuven 
och Super-Charlie och lejonjakten entré och i denna kategori slumpvaldes den 
förstnämnda.  

Monster bidrog med 5% där vi får bekanta oss med Gruffalon, som sedan valdes 
slumpmässigt till analysen och Spöket Laban.  

Djur och omänskliga figurer utgjorde 43% och hade en hel del titlar och dem som 
slumpmässigt valdes ur denna kategori var Pelle Svanslös, Bu och Bä på snöäventyr och 
När alla sover.  

Kategorin vardag och äventyr utgjorde 34% av helheten och böcker som valdes av slump 
från denna var Gittan och fårskallarna, Superhjälte och Alfons Åberg. 

3.2.1 Etiska överväganden 

Vi har beaktat Vetenskapsrådets (2011) och Brymans (2011) fyra forskningsetiska 
principer. Informationskravet har vi beaktat genom att vara noggranna med att 
förskolorna som deltagit varit väl informerade om studiens syfte genom ett missivbrev. 
Vi började med att skicka ut missivbrevet till förskolecheferna så att de skulle få en 
inblick i och kunna avgöra om vår undersökning var någonting de var intresserade av 
att delta i. När vi fått klartecken från förskolecheferna kunde vi sedan kontakta 
avdelningarna. Eftersom denna studie baserades mycket på föräldrarnas engagemang 
och intresse var det viktigt för oss att avdelningarna som deltog i studien hade vårt 
missivbrev tillgängligt för föräldrarna att ta del av. I missivbrevet var vi noggranna med 
att tydliggöra att deltagandet var helt frivilligt, och att de när som helst kan dra sig ur 
medverkandet, enligt samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har vi beaktat genom att 
inte skriva ut någon förskolas namn eller var de ligger. Eftersom denna studie handlar 
om boktitlar och endast har samlats in genom en lista vet ingen om vilka som deltagit i 
studien. Deltagandet är därför helt konfidentiellt, det går inte att deltagarna. 
Förskolorna ska inte heller gå att spåra genom denna uppsats. Det enda som är 
intressant att informera om är antalet avdelningar som deltagit i studien. Informationen 
som samlats in kommer, enligt nyttjandekravet, endast användas för studiens ändamål 
och detta poängterade vi även i missivbrevet.  

4 Resultat & analys 

Vi kommer i det här kapitlet att redovisa våra litteraturanalyser utifrån de böcker som 
slumpades fram i urvalsprocessen. Vi har redogjort för vilken kategori respektive bok 
har tillhört för att förtydliga urvalet och visa hur det hänger ihop med processen. Vi har 



 13 

valt att slå ihop våra resultat, det vill säga urvalet av barnböcker, och analysen av 
resultatet eftersom vi anser att detta är det rimligaste upplägget för denna typ av studie. 

4.1 Superhjälte – Weiwei Persson (2016) 

Kategori: Vardag/äventyr 

4.1.1 Sammanfattning av handling 

En tyst flicka blir en superhjälte efter att hon sätter på sig kläder som enligt den 
föreskrivna normen anses som pojkiga. När hon är superhjälte kan hon springa 
snabbare, kasta längre och gå ut med grannens hund utan att bli rädd. 

4.1.2 Text- och bildanalys 

Boken är skriven som om den vore en dagbok och på så sätt skriven i jagform där 
huvudpersonens egna perspektiv är i fokus. Dagboken ägs av en flicka som anser sig vara 
en superhjälte. Detta är något som ingen annan vet om. Inte ens hennes mamma eller 
storebror.  

Varken min mamma eller min storebror vet, det är ingen som vet, men jag är starkare än 
Stålmannen, starkare än Hulken. Jag är faktiskt en superhjälte. 

Flickan anser sig kunna göra vad hon vill, men det är inte förrän hon tar på sig sin 
superhjältedräkt som hon får sina förmågor. I dräkten, som hon fått av en kompis, kan 
hon göra i stort sätt vad som helst. Hon kan till exempel springa snabbare, bära tyngre 
saker och klättra högre. På omslaget och i början av boken är flickan klädd i blus, kjol 
och strumpbyxor. Hon har även en rosett i håret. När hon har dessa kläder är hon bara 
en flicka, men när hon tar på sig en t-shirt med texten Super Hero, shorts och en keps 
blir hon en superhjälte. 

På bilderna kan vi tydligt se kontrasterna mellan när huvudkaraktären är flicka och när 
hon blir superhjälte. På bilderna när hon är en flicka är bakgrunden rosaaktig och när 
hon blir superhjälte är den i en blå nyans. Redan i det första uppslaget kan vi, på bilden 
som är i en gråaktig ton, se hur normerna är uppdelade i hemmet. Eftersom det bara är 
flickan som, i en gulrosa nyans, är i färg på bilden kan vi tolka att det är hon som ska 
vara i fokus. Flickan sitter i soffan och läser en bok och bredvid henne sitter hennes 
storebror och spelar tv-spel. I bakgrunden står deras mamma i köket och lagar mat. Hon 
är klädd i en långklänning som vi tolkar är en aning gammaldags. Flickans rum är enligt 
normen typiskt flickaktigt, med rosa väggar där det på krokar hänger en spegel och två 
halsband, en vit säng med rosa sängkläder, en rosa matta, en rosa fåtölj och ett möblerat 
dockskåp. 

Även ute, i bokens samhälle, har författaren tydligt synliggjort normerna. Majoriteten 
av alla flickor bär antingen klänning eller kjol och aktiviteterna de utför är bland annat 
hopprepshoppning, lek med dockor och observera när pojkarna klättrar i träd. Även de 
vuxna i boken avspeglar de rådande normerna. Vi kan till exempel se ett par där kvinnan, 
i en röd klänning, bär en liten påse. Mannen som går bredvid bär ett helt lass med både 
paket och påsar som vi kan anta tillhör kvinnan. Det här anser vi förstärker synen på att 
kvinnor är svaga och männen är starka. I den här boken är huvudpersonens kön 
avgörande för händelseförloppet, för om huvudpersonen vore en pojke hade hon 
förmodligen redan haft dessa så kallade superkrafter, eftersom de anses vara av de 
maskulina dragen. 
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Den här historian skildrar resan från en tillbakadragen flicka till en flicka med enligt 
normen manliga egenskaper. I det stora hela utmanar boken det performativa genuset 
till en viss grad, i och med att flickan både är enligt normen flickig och pojkig. Hon är 
dock endast pojkig när hon är superhjälte. I och med att hon byter egenskaper så tvärt 
bryter det inte riktigt mot de rådande normerna. För att kunna göra det behövs det, som 
vi poängterade i avsnitt 2.3.1, en hybrid av personlighetsdrag som är skrivna till både 
det kvinnliga och manliga könet för att det ska bli normbrytande på riktigt. Det här 
betyder alltså att hon inte endast behöver ha maskulina egenskaper när hon blir 
superhjälte, eller endast feminina när hon är en vanlig flicka. För att riktigt utmana 
normerna skulle det behövas att huvudpersonen när hon blir superhjälte även ha 
feminina egenskaper och vice versa. Vi kan se att författaren till denna bok har försökt 
skriva normkritiskt och menar att man som tjej kan göra vad som helst, men hur 
kommer det sig då att huvudpersonen behöver klä ut sig till en pojke? Varför behöver 
hon dölja sitt långa hår i en keps och byta sina rosa kläder mot blå?  

Vi tror ändå att den här boken kan fylla ett syfte i förskolan om man som pedagog 
diskuterar och ifrågasätter bokens innehåll tillsammans med barnen. I slutet av boken 
får vi en inblick i vad som står i flickans dagbok och hur hon tänker och tycker om 
normerna som finns i samhället idag. Det här tycker vi bjuder in till diskussion. 

I dag sa min mamma till mig att jag inte ska sitta med benen brett isär. Fast min bror sitter 
alltid så varför säger ingen till honom?  

4.2 Super-Charlie & gosedjurstjuven – Camilla Läckberg (2012) 

Kategori: Superhjältar 

4.2.1 Sammanfattning av handling 

Charlie är en liten bebis som bor i en alldeles vanlig stad, i ett alldeles vanligt hus med 
en familj som inte är fullt så vanlig. Det är mest Charlie själv som sticker ut eftersom 
han besitter superkrafter. Charlie kan bland annat flyga, prata med djur och har 
superhörsel som gör att han kan höra samtal som pågår långt bort.  Det är bara Charlies 
mormor som vet om hans superkrafter och så vill han att det ska förbli. Charlie hörde 
ett ljud som kom inifrån storasysters rum, hon var helt förtvivlad eftersom hennes 
gosedjur blivit stulet. Boken handlar alltså om hur Charlie agerar detektiv och med hjälp 
av sina krafter försöker hitta tjuven för att kunna återlämna gosedjuret till sin 
storasyster.  

4.2.2 Text- och bildanalys 

Även om Charlie är ett namn som både pojkar och flickor kan bära, kan vi redan från 
omslaget tolka att boken handlar om en pojke. Framsidan är mörkblå och på den 
framträder Charlie i en blå pyjamas med vita stjärnor och en röd mantel. Bakom honom 
smyger en manlig tjuv iklädd vit/svart-randig tröja, mask för ögonen och basker. Charlie 
blir även benämnd som han i boken. 

När storasyster skriker ser vi på bilden hur hela familjen kommer inspringandes. Det är 
pappa, mamma, mormor, storebror och sist en krypande Charlie. Pappa, iklädd grönvit-
randiga pyjamasbyxor, ser hysterisk ut där han springer med armarna upp i vädret och 
bakom honom kommer en målmedveten mamma, iklädd rosa morgonrock, med 
basebollträ och brandsläckare i högsta hugg. I tabell 1 beskrivs det, enligt det 
performativa genuset, att det är mannen som är aktiv och kvinnan som är passiv. Även 
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om författaren försökt att vara normbrytande med att göra mamman till den som tar 
befälet kan vi ändå se att normerna finns inpräntade i bilden genom att göra både 
hennes och storasysters kläder rosa och att alla kvinnor är fullt påklädda i nattlinnen 
medan storebror kommer in i bara blå kalsonger och pappa är barbröstad. 

Efter frukost när familjen ska åka iväg till jobb respektive skola ser vi på bilden hur 
storebror, som har grön tröja och gråa byxor, lägger sin arm om systern som har rosa 
tröja, grå kjol och rosarandiga strumpbyxor.  

Du ska se att allt ordnar sig. Pappa är ju polis, han kommer att hitta tjuven. 

Här får vi reda på att pappan arbetar som polis och det är ett mansdominerat yrke. Ett 
annat mansdominerat yrke som utmärker sig i bilden är sopgubbe och det är såklart en 
man som häller soporna i sopbilen. För att sedan strö på lite extra med normerna sitter 
pappa bakom ratten i bilen och enligt normen tolkar vi att det oftast är männen som kör 
och kvinnorna sitter bredvid, här kan vi få in egenskaper samstämmiga med det som 
beskrivs i tabell 1, där männen är självständiga och kvinnorna är beroende.  

Efter det här blir Charlie och mormor ensamma hemma. Medan Charlie flyger runt och 
försöker ta reda på vad som har hänt med gosedjuret sitter mormor på verandan och 
stickar. Det här är en sysselsättning som enligt fördomar passar in på en äldre kvinna. 
Efter en stund hjälper hon Charlie att undersöka storasysters rum där de hittar en knapp 
i guld. För att få reda på mer om knappen får de låna en bok av farfar. Han befinner sig 
på ett café och dricker kaffe med ett gäng andra gubbar. Inne på caféet kan vi, på bilden, 
även se två kvinnor. Den ena är smal och till synes lite nedslagen. På hennes fat kan vi 
skåda en mycket liten kaka. Den andra kvinnan är bastant med ett leende på läpparna 
och hon har ett helt fat fylld med munkar. Även här synliggörs normer och fördomar om 
att tjocka personer inte gör annat än äter mycket och att smala personer håller sig smala 
för att de äter ytterst lite. När mormor och Charlie kommit hem kollar de igenom knapp-
boken och mormor upptäcker att Charlie även kan läsa. Efter några timmar kommer 
resten av familjen hem och pappa har en överraskning. 

”Nu behöver du inte vara ledsen längre. Jag har köpt ett stort, fint gosedjur till dig”, sa 
pappan och räckte fram det till storasyster. Men hon började stortjuta igen.  

Män klassas ofta som okänsliga och detta synliggörs i denna scen när pappan 
automatiskt tror att allt kommer bli bra bara han köper ett nytt gosedjur till storasyster. 
Charlie lägger ihop ett och ett när han med hjälp av sin superhörsel hör när pappa frågar 
mamma om hon sett hans knapp som lossnat från uniformen. Det är alltså pappa som 
är tjuven. Han ansåg att gosedjuret var gammalt och äckligt och tagit sig friheten att 
slänga det. Straffet för detta var att han fick leta runt på soptippen efter gosedjuret tills 
han hittade det samt att han fick sova på soffan den natten.  

4.3 När prinsessor fyller år – Per Gustavsson (2006) 

Kategori: Prinsar/prinsessor 

4.3.1 Sammanfattning av handling 

Vi får följa med prinsessan på förberedelserna inför hennes kalas, men på kalas kan allt 
hända. Gästerna blir borttrollade av en ond trollkarl och då gäller det för prinsessan att 
rädda dem. Vi får följa med prinsessan på denna räddningsexpedition, där vi möter 
oanade hinder. 



 16 

4.3.2 Text- och bildanalys 

Någonting som sticker ut är det faktum att prinsessans kön inte nämns under 
berättelsen – prinsessan benämns som prinsessan. Dock kan vi utifrån prinsessans 
kläder och det faktum att det är en prinsessa och inte prins det handlar om, utgå från att 
prinsessan är en flicka och inte en pojke. 

Enligt berättaren vaknar tydligen prinsessor alltid tidigt när de fyller år. Mycket ska 
hinnas med innan kalaset börjar. Innan kalaset ska stora balsalen städas, partyförrådet 
ska inspekteras och: 

Tårtor ska garneras och småkakor spritsas. För så gör prinsessor.  

Här kan vi se hur normen om flickan som kökskunnig träder fram. Vi anser att 
författaren förstärker denna norm ytterligare genom att skriva ”för så gör prinsessor” 
efteråt, som att kakbakning och garnering är ett av kriterierna för att kunna vara 
prinsessa. Bildernas färger domineras av rosa, lila och gult. Prinsessan har nu på sig en 
rosa klänning, rosa klackskor och har en guldig prinsesskrona på huvudet.  

Serpentiner kan inte bara slängas upp hur som helst. De ska hängas fint. Och det kan 
prinsessor. 

På nästa bild hänger prinsessan i serpentinerna från taket, som är rosa, lila och gula. Vi 
kan se en stege bredvid som hon förmodligen trillat från och trasslat in sig i 
serpentinerna. Prinsessan skriker ”hämta saxen prinsen! Ja! Hämta den då!” för att 
kunna bli räddad från knipan hon hamnat i, hängandes i takets serpentiner. Här 
framträder normen, det performativa genuset, om att flickor ska vara klumpiga när det 
kommer till händighet, och pojkar ofta kommer till räddning och hjälper flickan från 
den knipa hon själv satt sig i genom att ta sig an saker hon egentligen inte ska göra. I 
denna situation blir flickan sårbar och passiv, och killen blir skyddande och aktiv utifrån 
tabell 1 som vi redovisat i kapitel 3.2.1 (1998). 

På nästa sida presenteras presenterna prinsessan får på sin födelsedag. Enligt 
prinsessan är det bra att sortera presenterna i olika högar. Alla presenter är på bilden i 
färgskalan lila, rosa och gult. Mest framträdande är färgen rosa. Högarna med flest 
presenter i är nallar, dockor och klänningar. Andra högar är bollar, skor, böcker och 
bilar. De två högarna som enligt normen minst skulle förknippas med prinsessor, det 
vill säga flickor, skulle nog vara högen med bilar och högen med bollar. Dessa högar är 
de enda högarna med ett eller fler blå föremål. Kan detta bero på att dessa högar 
förknippas med pojkighet och därmed behöver representeras som blå? Vi kan också, 
som tidigare beskrivet, se detta i de manliga karaktärernas kläder. Hittills anser vi att 
boken inte utmanar huvudpersonens performativa genus, eftersom prinsessan agerar 
precis som man som läsare förväntar sig. Efter detta tar boken dock en vändning, där 
prinsessan utför aktiviteter som enligt normen inte är flickiga. Berättelsen fortsätter 
med att en elak trollkarl kommer och trollar bort alla gäster.  

Då måste gästerna genast räddas. Och sånt gör prinsessor. 

På nästa sida kan vi se vad prinsessan packat till den så kallade räddningsexpeditionen, 
där det understryks att det är viktigt att bara ta med det mest nödvändiga. Det som 
prinsessan ska packa med är långt från det man som läsare skulle tycka är mest 
nödvändigt. Saker som prinsessan packar med sig är till exempel rosa solglasögon, en 
rosa klänning, en rosa svanboa, en prinsesstårta, rosa sidentyg, ett rosa läppstift, rosa 
klackskor och ett lila svärd. Hon tar även med sig en rosa elefant. Vid denna punkt i 
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handlingsförloppet blir man som läsare lite ställd. Bokens handling tog precis en 
vändning där prinsessan skulle bryta det performativa genuset genom att anta rollen 
som räddare, att vara skyddande istället för sårbar. Prinsessan framställs ändå som 
någon som inte har koll på vad man behöver ha med sig när man ska på 
räddningsexpedition.  

Vidare fortsätter berättelsen med att prinsessan, som rider på sin rosa elefant, möter på 
två läskiga och blodtörstiga djur. En tiger och ett lejon, som båda har ett öppet gap med 
sylvassa tänder. Här förstår vi varför prinsessan valde att ta med en prinsesstårta, 
lejonet och tigern tycker ju om tårta! På så vis kan prinsessan tämja dem, och man får 
som läsare syn på sina egna fördomar genom att ifrågasätta prinsessans val av packning. 
Vi fortsätter att bli medvetna om fördomarna när prinsessan med hjälp av den rosa 
svanboan tar sig över en vild fors. Prinsessan har i hela boken på sig rosa kläder, 
antingen klänning eller kjol. Svärdet har hon i en rosa hylsa i sitt bälte.  

Trollkarlar bor alltid på toppen av isiga berg. Då är det dags att plocka fram 
klätterhammaren. Finns ingen klätterhammare går det lika bra med ett par skor med klack. 
Det vet prinsessor. 

Även här sätts man på plats som läsare. Prinsessan klättrar själv upp för berget, med 
hjälp av en lösning hon själv kommit på. Detta bryter mot karaktärens performativa 
genus. Hade historien istället skrivits utifrån prinsessans performativa genus hade 
förmodligen en prins uppenbarat sig redan vid det första hindret och hjälpt prinsessan 
resten av historien. Boken fortsätter med att prinsessan genom att smyga försöker leda 
de borttrollade gästerna förbi trollkarlen, men trollkarlen ser dem och börjar trolla mot 
prinsessan.  

Om trollkarlen börjar trolla är det bra att ha ett magiskt svärd som biter på elaka trollformler. 
Det har prinsessor. 

När trollkarlen lugnat sig kan alla åka hem. Prinsessan använder det rosa sidentyget hon 
tog med sig till att göra en luftballong, och på så vis har hon på egen hand räddat 
gästerna som blev borttrollade.  

I början av boken fick man som läsare uppfattningen om att prinsessan skulle följa de 
rådande normerna om hur flickor ska bete sig, men så var inte fallet. Den här boken 
utmanar enligt oss huvudkaraktärens performativa genus i och med att karaktären både 
har egenskaper som är feminina och maskulina. Hon använder sina feminina, 
kvalitativa egenskaper för att packa saker som är nödvändiga för att kunna rädda 
gästerna. Hon använder också sina maskulina egenskaper genom att vara aktiv, 
beskyddande och självständig. Man får även en tankeställare när man som läsare inser 
vilka fördomar man själv har, men många av de saker prinsessan packade med sig 
användes inte. Prinsessan har även rosa kläder på sig under hela händelseförloppet – 
antingen klänning eller kjol. Presenterna prinsessan fick var heller inte speciellt 
normbrytande. Även om detta färg- och klädval kan vara stereotypt kan det också visa 
att färgen rosa och feminina kläder kan kopplas till äventyr, att en prinsessa som leker 
med dockor även kan bestiga berg och tämja läskiga djur. 
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4.4 Frost – Disney (2013) 

Kategori: Prinsar/prinsessor 

4.4.1 Sammanfattning av handling 

Boken handlar om två systrar Elsa och Anna, som är prinsessor. Den äldsta systern Elsa 
har en magisk gåva. Hon kan skapa snö och is. En kväll när Elsa och Anna lekte i den 
stora salen hände det en olycka och Anna blev skadad. Annas minne av Elsas krafter 
raderades för att skydda henne och Elsa stänger in sig på sitt rum. Anna förstod inte 
varför Elsa höll sig undan och försökte få henne att komma ut och leka. När kungaparet 
en dag försvann till sjöss, behövdes det krönas en ny drottning, Elsa. Bland de inbjudna 
gästerna fanns en stilig ung prins som snabbt fick Anna på fall och under kröningsfesten 
berättade Anna för Elsa att de förlovat sig. Elsa protesterar och tappar kontrollen vilket 
gör att hon avslöjar sina krafter och i sin flykt lägger hon hela kungariket under is och 
snö. Eftersom Anna känner sig ansvarig för Elsas flykt samt att kungariket blivit ett 
vinterland, bestämmer hon sig för att leta reda på sin syster. 

4.4.2 Text- och bildanalys 

Utifrån att Elsa till och med behöver dölja sina krafter för sin syster tolkar vi detta som 
att det inte är okej att vara annorlunda och att man ständigt måste anstränga sig för att 
passa in i samhället. När Elsa till och med var tvungen att stänga in sig för att inte avslöja 
dessa krafter börjar vi fundera. Om det hade varit en man som haft dessa krafter hade 
han då behövt gömma dem eller hade samhället välkomnat detta?  

Senare i boken, under kröningsceremonin meddelar Anna till Elsa att hon och Hans 
förlovat sig.   

”Du kan inte gifta dig med någon du precis har träffat!” protesterade Elsa.   

Elsas respons är ett viktigt budskap till den tilltänkta målgruppen, som vi tolkar det mest 
är flickor. Bland annat eftersom vi senare i boken får reda på att prinsen har en gömd 
agenda. När Elsa av misstag synliggör sina krafter för folket blir hon utstött och tvungen 
att fly. Det är alltså inte förrän Elsa isolerar sig från omvärlden som hon känner att hon 
kan vara sig själv. Nog för att Elsa är så pass unik att hennes egenskaper inte 
förekommer i den verkliga världen, det finns nog både barn och vuxna som kan relatera 
till hennes situation.  

När Anna beger sig ut och för att leta reda på Elsa i det kalla vinterlandet är hon klädd i 
en bararmad grön klänning, grön mantel och ballerinaskor. Hon beger sig alltså helt 
själv ut för att lösa situationen. Det märks på bland annat hennes klädval att hon inte 
har varit utanför slottet sen hon var barn. I boken får vi även veta att Hans ger sig ut för 
att hämta hem systrarna, men till skillnad från Anna tar han med sig ett helt gäng med 
andra män. Anna börjar i alla fall resan helt själv tills hon möter Kristoffer, en ung man 
som är iklädd ylletröja med pälsfoder, byxor, fodrade kängor, halsduk och mössa, allt i 
en mörkblå nyans.  

Kristoffer erkänner att han känner till berget och med en viss övertalning får Anna 
honom och hans ren Sven, som vi både på namnet och på bilderna ser är en hane, att 
hjälpa henne hitta Elsa. Under resan förklarade Anna vad som hade hänt och att det var 
hennes förlovning med Hans som fått Elsa att tappa kontrollen. Även Kristoffer påpekar 
för Anna att man inte kan gifta sig med någon man just träffat. Varpå de hamnar i en 
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massa trubbel och vi tolkar utifrån bilderna att det är Anna som räddar dem ur de flesta 
situationer. Detta innebär enligt det som beskrivs i tabell 1 att Anna är den äventyrliga, 
aktiva och självständiga, som är enligt normen är manliga egenskaper. När de sedan 
hittat Elsa försöker Anna övertyga henne att följa med och återinföra sommaren. Elsa, 
som inte vet hur hon ska göra, blir bara upprörd och frigör hennes krafter så att de träffar 
Annas hjärta. Enligt ett klokt gammalt troll är det bara en äkta kärlekshandling som kan 
tina ett fruset hjärta. Automatiskt tänker både vi läsare och karaktärerna att det är en 
kyss från Hans som behövs, men här vänder hans karaktär plötsligt och sviker Anna 
eftersom hans plan var att överta kungariket. Istället var det Anna själv som tinade sitt 
hjärta genom att offra sig när Hans var på väg att döda Elsa. Detta innebär alltså att 
Anna styrde över sitt eget öde och var inte beroende av någon annans beröring.  

4.5 Bu och Bä i blåsväder – Olof & Lena Sandström (1995) 

Kategori: Djur/omänskliga figurer 

4.5.1 Sammanfattning av handling 

Den här korta boken handlar om två får (Bu och Bä) som ska handla grönsaker. På vägen 
hem blir det oväder och deras kålhuvud rullar ned för en backe och blir till en snöboll. 
Vi får i denna historia se hur fåren löser detta problem. 

4.5.2 Text- och bildanalys 

Vi får i början av boken inte någon vidare introduktion av karaktärerna, boken börjar 
mitt i handlingen där Bu och Bä ska handla mat. På bilden ser vi hur de två fåren klär på 
sig ytterkläderna. Karaktärerna är i texten könsneutrala, de benämns inte som hon eller 
han utan som sina namn. Namnen Bu och Bä går inte att koppa till något specifikt kön, 
och åldern på dem båda är svår att avgöra. Skulle det inte vara för att en av dem har röda 
kläder och en rosett i håret och en av dem har blå kläder skulle vi inte kunna urskilja 
vilket kön de har. Bu har till och med blå mössa och halsduk, Bä har röd mössa och 
halsduk, Bu har byxor på sig och Bä har kjol. Det är bara jackorna som inte är av någon 
färg som stereotypt kan kopplas till något kön, de är bruna. 

På nästa sida ser vi hur Bu och Bä tar sparken ned för en backe. Utgår vi från tabell 1 kan 
vi se att Bu, det vill säga den karaktär som framställs som pojke i och med de blå 
kläderna, är den som är aktiv genom att styra och köra sparken. Bä, som enligt klädernas 
färg och form är flicka, är beroende av Bus hjälp eftersom hon sitter på sparken och 
håller i matkorgen.  

På affären lägger Bu ned det stora tunga kålhuvudet i matvagnen och Bä lägger ned bröd. 
De handlar många grönsaker och Bu packar korgen medan Bä betalar. Kassabiträdet är 
till synes kvinnlig, iklädd rosa klänning. De hjälps tillsammans åt att styra sparken i 
snöovädret, som bara blir blåsigare och blåsigare. När de äntligen kommit hem ramlar 
kålhuvudet de nyss köpt ned från sparken och ned för backen de nyss gick upp för. Här 
är det omvända roller – Bä tar täten och blir den aktiva och Bu springer efter och hejar 
på.  

”Hur ska vi få ut kålhuvudet?” Undrar Bä. ”Vi rullar hem det!” Säger Bu. 

Här byter de plats igen – Bu, som är klädd i blått och därför uppfattas som pojken, blir 
problemlösaren. Bä tycker att det var en bra idé och de rullar tillsammans upp 
kålhuvudet för backen. Bä är också den som verkar bry sig mest och vara mest orolig om 
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vad som ska hända med maten. Det kanske är en långsökt analys, men är ändå stereotypt 
utifrån de kön fåren verkar ha beroende på färgerna de är klädda i. När de kommer upp 
till huset visar det sig att kålhuvudet blivit en stor snöboll, som spricker. Då går de in i 
värmen och lagar kålsoppa tillsammans. 

I den här boken är båda fåren aktiva och tar lika mycket plats i problemlösningen. 
Bilderna är i fokus, det är inte mycket text alls utan beskrivningen i vad de gör och hur 
de gör det syns utifrån bilderna. I början kan man tycka att det är tråkigt att fåret som 
enligt normen ser ut som en pojke är den aktiva i sparkkörandet, men sedan jämnas 
detta ut när fåret som enligt normen ser ut som en flicka springer först och leder jakten 
mot det smitande kålhuvudet. Vi tolkar det som att den här boken är könsneutral och 
inte enligt det performativa genuset, eftersom det inte finns någon speciell koppling 
mellan förmodat kön och handling. Det enda som är könsspecifikt är färgerna på 
kläderna. 

4.6 Är du feg, Alfons Åberg? – Gunilla Bergström (1981) 

Kategori: Vardag/äventyr 

4.6.1 Sammanfattning av handling 

Alfons tycker inte om att slåss. Det vet alla. En dag kommer det tre nya barn till 
lekskolan. Två pojkar och en flicka. De vill bråka hela tiden och snart ger dem sig på 
Alfons. Alla de andra barnen säger att det inte är någon idé att bråka med honom för 
han slåss inte. 

4.6.2 Text- och bildanalys 

I bokens titel ställs frågan om Alfons är feg. Vad har egentligen egenskapen feg att göra 
med att man inte vill slåss? Slåss är dock typiskt pojkigt och det ser vi redan i första 
uppslaget hur två pojkar är i fullt slagsmål och runtomkring står det andra barn och 
hejar på. Vi tolkar det som att det är sju pojkar och en flicka som står där och 
uppmuntrar. Alfons som är klädd i olika nyanser av brunt, avskyr bråk och går snabbt 
därifrån. Även på nästa sida ser vi att det är barn som är i slagsmål och här är det fyra 
pojkar och en flicka som slåss. Vi kan se att det är en flicka för hon har långt hår och har 
ett band knuten som en rosett i det. Visst tjejer kan slåss, men det är sällan man ser 
fickor slåss på samma sätt som pojkar. Tjejer använder ett mer subtilt agerande och 
använder ett mer verbalt sätt att uttrycka sitt missnöje. Detta är något som vi uppfattat 
utifrån tabell 1 där det står att flickor är aggressionshämmande och passiva. På bilden 
kan vi även se Alfons som ligger på golvet och över honom står en pojke i blåa kläder och 
ser riktigt nöjd ut. Detta kan bero på att han anser att han vunnit bråket mot Alfons. 
Pojkar är enligt tabellen våldsamma och tävlande och det är något som vi kan urskilja 
utifrån denna bild. 

Trots att Alfons inte vill slåss, beskrivs han som att vara nästan starkare än andra. På 
bilderna ser vi hur han bära tunga paket, en bricka full med porslin och att han knäcker 
en pinne. Ja vi förstår att han är stark, men behövs det verkligen belysas på detta sätt i 
en barnbok? Vi blir ännu mer ifrågasättande när hans pappa uppmuntrar honom till att 
slåss.  

”Man måste kunna försvara sej”, tycker han. ”Man måste kunna ge igen! Se här. Bara klipp 
till! Ta ett bra grepp. Så här… Larva dig inte nu. Kom, ska jag visa dig några grepp. Kom an 
nu, så tränar vi slagsmål.”  (s.10).  
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Vi tolkar det som att pappan i den här situationen med fördel skulle kunna agera 
annorlunda. Det är bara positivt att Alfons inte vill slåss. Varför uppmuntrar han inte 
detta istället för att pusha?  

När väl Alfons går med på att träna slagsmål med pappa vinner han oftast, men han vet 
att pappa bara låtsas vara svagare. Även om Alfons vet om att pappa låtsas kan det finnas 
barn som tror att de är starkare och tar sig an utmaningar som de i själva verket inte 
klarar av.  

Det är bara farmor som tycker det är bra att inte Alfons slåss, men anledningen till detta 
är att hon anser att kläderna blir förstörda av slagsmål. På bilden ser vi hur farmor sitter 
vid köksbordet med synål och tråd och lagar alla de trasiga kläderna.  

Som vi nämnde i handlingen börjar det tre nya barn på lekskolan. Både text och bilder 
beskriver hur de ständigt bråkar. Fröknarna försöker förgäves få dem att sluta. Det är 
inte förrän de ger sig på Alfons som står upp för sin sak som de nya barnen får nya 
perspektiv på saken. Syftet med denna bok är att det är okej att inte vilja slåss, men hur 
tänker författaren med de barn som tycker om att slåss? I boken tolkar vi att det är 
väldigt mycket uppmuntrande både från Alfons pappa och andra barn som står 
runtomkring. I och med att denna bok är över 35 år gammal hade författaren 
förmodligen inte samma tänk som vi, perspektivet normkritik och genustänket hade inte 
slagit igenom då. Därför speglar troligen denna bok de normer som var rådande i 
samhället på den tiden. 

4.7 När alla sover – Nicolas Houm & Rune Markhus (2014) 

Kategori: Monster 

4.7.1 Sammanfattning av handling 

På natten när alla sover kommer Boba. Boba är ett stort pälsbeklätt djur som river ner 
allt han ser. Dock är det ingen som märker av varken skadegörelsen eller oväsendet. För 
när Boba är klar med sitt förstörande kommer Fetir Luterman och lagar allt igen. Detta 
sker varje natt. Det är bara två stycken som är vakna på natten och som vet vad som 
pågår, bagaren och hans dotter Muriel. En natt blir Fetir Luterman skadad och kan inte 
städa upp efter Boba. 

4.7.2 Text- och bildanalys 

Boken börjar med att vi får en introduktion av den lilla staden som huvudkaraktären bor 
i. Vi får veta att det är en lugn och fridfull plats där det bara bor bra människor. På natten 
kommer dock Boba, som är en vandal och river ned allt han ser. De enda som är vakna 
när detta händer är bagaren och hans dotter, huvudkaraktären Murielle. Vi som läsare 
kan genom deras utseende urskilja deras kön, men de är inte överdrivet förstärkta. 
Bagaren är större än Murielle och har svart, kort hår. Murielle har längre hår än pappan 
och en röd tröja. Skulle vi inte veta att Murielle var en hon skulle vi nog ha svårt att 
urskilja vilket kön hon har.  

Väl framme gör bagaren det som bagare gör. Han bakar frukostbullar och kanelsnurror. Och 
pajer som ska ställas i fönstret. Varje paj är en prövning. Hjärtat bultar vilt. Han skriker inom 
sig. ”Jag kan göra det, pappa”, säger Murielle. 
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Här utmanar Murielle sitt performativa genus som kvinna. Baserat på tabell 1 är hon här 
aktiv och initiativtagande, vilket är mer maskulint än feminint. När hela staden är 
förstörd går Boba hem. Ingen vet var Boba bor, inte ens bagaren. Som tur är kommer 
Lille Fetir Luterman. Denna karaktär benämns som en han, och genom hans intressen 
kan även vi tolka karaktären som en han. Fetir Luterman har nämligen verktyg med sig 
och hans uppdrag är att reparera hela staden innan befolkningen vaknar. När Fetir 
Luterman skadar sig hinner han bara reparera halva staden, på så vis får befolkningen 
reda på vad som händer varje natt.  

Statsministern, som i denna bok är visuellt framställd som kvinna genom en helrosa 
dress och långt hår kallar till möte. Hon blir dock avbruten av den manlige polisen som 
anklagar bagaren, eftersom bagaren är den enda som är vaken på natten. För att skona 
bagaren från sitt straff får Murielle staden att stanna uppe på natten för att kunna bevisa 
för dem att de har fel i sin anklagelse. De gillrar då en fälla så att Boba blir fånge i ett 
gammalt gruvhål. 

Murielle kan dock se att Boba är ledsen och mår dåligt över det, så dåligt att hon vill 
rädda honom så att han kan bli fri igen. Här kan vi se hur Murielle följer sitt 
performativa genus, genom att vara omtänksam och emotionell. Hon är även 
självuppoffrande eftersom hon låter Boba ge ett ultimatum till polisen med hennes liv 
på spel. Polisen släpper sedan Boba fri och hela staden lever lycklig igen.  

Boba blir i nästan hela boken endast benämnd som Boba, ändå uppfattar vi som läsare 
honom som en man genom att han genom hela boken ses som ett monster, och förstör 
hela staden. Visuellt tolkar vi det inte som att illustratören förstärkt könet genom 
könsspecifika attribut. I slutet av boken får vi våra aningar bekräftade när han blir 
benämnd som en han. Boken överlag tycker vi till största del utmanar könsrollerna 
genom att ge Murielle rollen som både modig och omvårdande.  

4.8 Gruffalon – Julia Donaldson (2012) 

Kategori: Djur/omänskliga figurer 

4.8.1 Sammanfattning av handling 

Den lilla musen är ute på promenad i skogen. I skogen finns det dock många djur som 
skulle kunna tänka sig att ha en mus på menyn. Den smarta lilla musen hittar då på 
Gruffalon. Ett hiskeligt djur som bland annat har stora betar, klor av stål, giftgadd på 
näsan och brinnande ögon. Det visar sig sedan att detta påhittade djur faktiskt finns och 
att musen även tillhör Gruffalons föda. Återigen får musen förlita sig på sin list och 
bevisar för Gruffalon hur skräckinjagande musen egentligen är. Detta gör den genom att 
ta med Gruffalon till alla de djur musen skrämt med sin beskrivning av detta hiskeliga 
djur. Djuren blir såklart rädda för Gruffalon men musen har fått honom att tro att det 
är musen de är rädda för. 

4.8.2 Text- och bildanalys 

Berättelsen är skriven på vers. Här får vi följa med en liten mus som hela tiden måste 
vara på sin vakt. Karaktären benämns i stort sätt hela tiden som ”musen”. Det är inte 
förrän på sista sidan som texten bekräftar våra misstankar om att musen ändå är en han 
på grund av hur den gestaltas i bilderna, samt de egenskaper som denne besitter. 
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I skogen den tysta satt musen och log. En nöt mellan tassarna sina han tog – den godaste 
nöten i hela vår skog.  

Några av dessa egenskaper är att han är aktiv, modig och listig. Hans list får vi ta del av 
när han överlistar bland annat räven. Eftersom det vanligtvis är räven som förknippas 
med listighet, kan vi tolka det som att författaren försöker få in lite ombytta roller.  

En sån dum gammal räv, kan han inte förstå att Gruffalon är nåt som jag hittat på.  

Räven benämns som han och detta kan vi hålla med om att de reflekteras i bilderna, men 
dock när musen träffar ugglan är det svårt att se att denne är av kvinnligt kön. Här ser 
vi varken långa ögonfransar eller någon rosett som vanligtvis tillförs för att förstärka 
vilket kön karaktären besitter. Detta är något som i alla fall klargörs i texten där ugglan 
benämns som hon. När musen träffar ormen tolkar vi att denne är helt könlös eftersom 
ormen varken benämns som han eller hon utan som den.  Vi får inte någon uppfattning 
om kön i texten heller, men vi tolkar utifrån bilderna att denna orm är av manligt kön 
på grund av att det manliga könet är dominant. 

Utifrån musens beskrivningar av Gruffalon, kan vi tidigt förstå att den är av manligt kön. 

Vad är det för djur med klor av stål och hiskliga tänder i käftens hål! Med knöliga knän och 
knotiga tår och giftgadd på näsan där fram där han går. Med brinnande ögon och tunga så 
stygg och giftlila taggar över sin rygg?! 

Detta är även något som bekräftas lite senare i texten, men här hade författaren kunnat 
göra en kupp och gjort Gruffalon till kvinnligt kön för att bryta mot normer och 
fördomar.   

4.9 Gittan och fårskallarna – Pija Lindenbaum (2001) 

Kategori: Vardag/äventyr 

4.9.1 Sammanfattning av handling 

Gittan är på charterresa med sina föräldrar. Hon tycker att det är tråkigt att ligga vid 
poolen, hon vill istället leka och gräva i sanden, så hon smiter från hotellet till stranden. 
På en ö ute i havet ser hon fem får som svettas i värmen. I denna historia får vi följa med 
Gittan när hon tar hand om fåren och hjälper dem att få en bättre tillvaro. 

4.9.2 Text- och bildanalys 

På bokens första sida kan vi se hur nio vuxna människor ligger och solar runt 
hotellpoolen. Vi tolkar det som att det är fem kvinnor och fyra män, utifrån vad de har 
för badkläder och frisyrer. Kvinnorna har bikini eller baddräkt och männen har 
badbyxor och bar överkropp. På nästa sida ser vi Gittan och hennes föräldrar, de ligger 
också och solar i solstolar precis intill hotellpoolen. Även här har personernas kön 
förstärkts – mamman har en röd bikini, pappan har gröna badbyxor och bar överkropp. 
Gittan, bokens huvudkaraktär, sitter under parasollet. Hon har till skillnad från de 
andra en full uppsättning kläder på sig. Hon har en blå tröja med ett rosa hjärta, blå 
jeans och rosa tofsar i håret. Utifrån kläderna kan vi se att Gittan är en flicka, med det 
rosa hjärtat och tofsarna i håret som karaktäriserande och utmärkande detaljer. Gittans 
pronomen är hon och det visar också att Gittan är en flicka. Gittan tycker inte om att 
sola eller bada, hon vill gräva.  
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På de andra bilderna har kvinnorna klänning på sig och männen har byxor. Vi kan inte 
se något par som är samkönat, utan denna bok följer enligt oss heteronormen. Som vi 
tidigare skrivit har Gittan en mamma och en pappa, och de vuxna som ligger vid poolen 
är hopparade man och kvinna. 

Sedan kommer en farbror som skvätter ned Gittan, det tycker inte Gittan om så hon går 
någon annanstans. Hon vill inte göra de tråkiga sakerna som de vuxna gör, hon vill leka. 
Hennes föräldrar blir glada eftersom hennes baddräkt är blöt – de tror att hon har badat. 
Gittan går till baksidan av hotellet där det finns sand. Där gräver hon gångar till djur, 
kanaler till båtar och gropar till sjöjungfrur. Vi kan här se att Gittan är självständig, hon 
gör som hon vill och klarar sig bra själv. Hon behöver ingen annan för att kunna leka 
och ha roligt. Själva aktiviteten – att gräva, skulle vi beskriva som könsneutral. I tanken 
skulle kanske en pojke ses mer passande med en spade och hink, men i praktiken vet vi 
att flickor och pojkar är precis lika intresserade av att gräva.   

Gittan tittar över vattnet och ser där en ö där mystiska molntussar ligger. Gittan blir 
genast nyfiken. Hon vadar försiktigt genom vattnet och hittar fem stycken får som är 
jättevarma och svettiga. Gittan tar kontakt med fåren och boken handlar sedan om hur 
Gittan gör allt i sin makt för att fåren ska ha det bra. Hon doppar fåren i vattnet så att 
de ska svalkas ned, lägger dem i skuggan så att de ska få torka. Hon mjölkar dem, hjälper 
dem att leta mat, klipper deras ull och gör sedan kläder till dem. Hela boken handlar om 
hur Gittan gör allt i sin makt för att rädda dessa djur. Utifrån tabell 1 kan vi se att Gittan 
är omsorgsfull och omvårdande, detta förstärker därför Gittans performativa genus som 
flicka. För att fåren ska kunna hitta mat behöver de dock ta sig från ön till den andra 
stranden, och Gittan lär fåren att simma. För att göra detta tar Gittan en aktiv roll och 
använder sina förkunskaper genom att lära fåren att simma. Detta bryter alltså, utifrån 
tabell 1, Gittans performativa genus som flicka. Vi kan också tolka det som att Gittan är 
beskyddande i sitt sätt att vara mot fåren.  

Vi kan utifrån boken se hur författaren tänkt till utifrån de stereotypa egenskaper ett 
visst kön ska ha. Gittan är både omvårdande, aktiv, beskyddande och självständig. Hon 
framställs som en stark tjej. Gittans kläder är inte överdrivet könsstereotypa, och hennes 
handlingar både bryter och överensstämmer med de rådande normerna. Skulle Gittan 
inte ha rosa tofsar i håret eller benämnas som hon skulle det vara svårt som läsare att 
kunna bestämma vilket kön hon har. I och med detta kan vi se, utifrån Nikolajevas 
(1998) beskrivning av kön som performativt, att den här boken har utmanat 
könsnormen. 

4.10 Pelle Svanslös börjar skolan – Gösta Knutsson, Åsa 
Rönn & Michael Rönn (2014) 

Kategori: Djur/omänskliga figurer 

4.10.1   Sammanfattning av handling 

Pelle Svanslös ska börja skolan och är förväntansfull inför första dagen, men ingenting 
blir som han tror. Måns skapar kattskolan Kattademien där klassrummet är i en tråkig 
källare och skolavgiften är tre strömmingar. Till råga på allt mobbar den elake läraren 
Konrad eleverna. När skolan blir en katastrof ber Måns istället Pelle om hjälp, men vad 
Pelle inte vet är att elaka Måns planerar en kupp.  
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4.10.2 Text- och bildanalys 

Boken börjar med att Pelle Svanslös förklarar vad en skola är för de andra katterna. På 
bilden kan vi tydligt se att två av de sex katterna är tjejer eftersom de har tydliga 
ögonfransar och är visuellt vackra. En av tjejkatterna har även en rosa rosett runt halsen 
och ett rosa fiskespö. Måns, som först tycker att skolan är onödig men sedan bestämmer 
sig för att starta en egen skola, ser arg och lite ovårdad ut. Måns har två undersåtar som 
heter Bill och Bull, som håller med om allt han säger. Anledningen till att han vill starta 
en skola är på grund av att han kan vara elak mot Pelle i skolan. Måns bestämmer att 
hans kusin Konrad ska vara lärare och att han själv ska vara rektor. Här visar Måns 
många könsstereotypa drag, om vi utgår från tabell 1. Han visar känslokalla drag 
eftersom han vill vara elak mot Pelle, han är aktiv genom att vilja starta skolan och 
utöver detta kan vi se hur Måns njuter av makten han har. 

Pelle Svanslös är en snäll katt och visar genom hela boken drag som är stereotypt 
kvinnliga. Pelle är mild, omtänksam och sårbar. Läraren Konrad är lång och har en blå 
basker. Konrad välkomnar alla katter till skolan men så fort någon öppnar munnen 
skriker han att de ska vara tysta. När de ska ha upprop och katterna säger sitt namn 
kallar han dem för idioter. Konrad framställs, likt Måns, som en elak katt genom hans 
handlingar och också genom hans ansiktsuttryck. Konrad gillar makt, märker man som 
läsare. Han hoppar på en tjejkatt vid namn Frida genom att tvinga henne att svara på en 
fråga utan att hon räckt upp tassen. Här använder Konrad sin makt och auktoritet, både 
som pojke och lärare. Frida gestaltas som underlägsen och sårbar. Konrad är i det här 
sammanhanget aggressiv och Frida är lydig, utifrån tabell 1.  

Frida kunde inte räkna ordentligt. Hon hade till och med svårt att få ihop hur många ungar 
hon och Fritz hade. ”Fel”, snäste Konrad. ”Men jag sa ju ingenting”, sa Frida. Konrad tog 
några steg mot Frida och stirrade argt på henne. ”Det är ändå fel”, sa han. 

Pelle säger ifrån och menar att Frida hade rätt när hon sa ingenting, i och med att svaret 
är noll. Då tar Måns befälet och säger strängt att han förstör för alla andra när han 
förstör ordningen. Måns tvingar Konrad att hålla ett utvecklingssamtal med Pelle för att 
peka ut vad Pelle behöver förbättra. Konrad skriker då åt Pelle och menar att det enda 
han behöver utveckla är en svans. Då känner sig Pelle dum och de andra katterna tycker 
synd om honom, men vågar samtidigt inte säga något. Då ställer sig Maja upp och säger 
åt Konrad att sluta mobbas. Här bryter Maja mot den föreskrivna normen om att tjejer 
ska vara passiva, hon tar initiativ och gör någonting åt det faktum att hon tycker att Pelle 
blir dåligt behandlad. De andra katterna blir förvånade över att hon varit så modig, 
förmodligen eftersom Maja bryter mot normen att vara tyst och lydig som tjej. De andra 
katterna håller med henne och bestämmer sig för att sluta på skolan. 

När Pelle hoppade ut genom källarfönstret hörde han hur Måns och Konrad började bråka. 

Även här kan vi se att killarna agerar enligt det som beskrivs i tabell 1, att de är 
aggressiva, våldsamma, tävlande och hårda.  

Katterna går sedan till ett kafé. Plötsligt dyker Måns upp och ber om ursäkt över hur 
dålig Konrad var som lärare och föreslår att Pelle ska bli lärare istället. När Pelle går 
hem för att förbereda morgondagens skoldag visar det sig dock att Måns haft en 
baktanke med planen om Pelle som lärare. Han skulle sätta dit honom genom att besöka 
Katteverket. Han ljuger och säger att hans vänner Bill och Bull gråter varje dag i skolan 
eftersom deras lärare, Pelle, är både svanslös och värdelös. Tjänstekatten och Måns 
bestämmer att de ska komma och inspektera skolan redan dagen därpå. 
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När Katteverket kommer blir Pelle nervös och råkar riva ned lakanet han skriver 
alfabetet på. Det han inte visste var att Måns lossat på lakanet i förväg. När han sedan 
fortsätter lektionen slocknar ljuset, såklart var det Måns som låg bakom även detta. En 
av inspektörerna säger då att de bryter lektionen och frågar vem som är rektor. Måns 
säger stolt att det är han och att Pelle såklart ska få sluta. Då säger inspektörerna att det 
inte är läraren som ska sluta, det är rektorn eftersom han har misskött sin skola. Moloket 
följer Måns med inspektörerna till Katteverket för rapport och uppläxning.  

Med Pelle som snäll utmanar den här boken de föreskrivna normerna som killar ska 
följa. Dock är det nästan bara Pelle som bryter mot de maskulina normerna. De andra 
pojkarna, till exempel Måns och Konrad som får minst lika mycket utrymme i boken, 
framställs som typiskt maskulina och maktgalna.  

5 Diskussion 

Vi kommer i det här kapitlet redovisa våra reflektioner utifrån det resultat denna 
undersökning genererat. Vi redovisar även reflektioner över vårt metodval och även våra 
tankar om varför vår studie är relevant till vårt framtida yrke samt förslag på framtida 
forskning inom ämnet. 

5.1 Resultatdiskussion 

Det som den här undersökningen främst har visat är att de böcker som barnen verkar 
tycka om mest har huvudpersoner som på ett visst sätt verkar bryta mot de föreskrivna 
könsnormerna. Dock kan vi ändå se att könsstereotypa drag fortfarande finns kvar. 
Normer om vad som är kvinnligt och manligt ska enligt förskolans läroplan (2016) 
motverkas.  Vi kan se att många av författarna visar en medvetenhet och en vilja att 
skriva normkritisk litteratur, men på något vis faller på mållinjen. Som i exempelvis 
boken Superhjälte, skriven av Weiwei Persson, där det uttryckliga syftet med boken är 
att visa att tjejer kan göra allt de vill. Det paradoxala blir dock att huvudpersonen i 
berättelsen endast kan göra allt hon vill när hon klär sig som en pojke.  

Vi frågar oss vad detta överför till barnen som läser den här boken, får de för sig att de 
måste vara någonting de inte är för att kunna göra det de vill? Sitter barnens förmågor i 
kläderna?  Vi tror, som vi skrev i bokanalysen, dock att den här boken kan fylla sitt syfte 
om den har en medveten vuxen som kan föra en diskussion med barnen om bokens 
innehåll. En annan bok, som vi tycker bryter mot de föreskrivna könsnormerna, är 
Gittan och fårskallarna, skriven av Pija Lindenbaum. Till skillnad från Superhjälte, där 
huvudkaraktärens personlighetsdrag är uppdelade utifrån vad hon har för kläder på sig, 
har Gittan genomgående drag som både kan kopplas till det feminina och maskulina 
utifrån det som beskrivs i tabell 1.  

En till tanke som slagit oss under våra analyser är hur yrkena som dykt upp i böckerna 
framställs. Hur synliggörs yrken som är mansdominerade, och i vilken omfattning 
uppmuntras flickor att utbilda sig till och anta mansdominerande yrken? Det vi har sett 
är att alla yrken som dykt upp i böckerna har sett ut som normen ser ut. Poliser, 
chaufförer, skurkar, bagare och sopgubbar har varit män medan kassörskor och 
förskolepedagoger varit kvinnor. Vi kan även se att de flesta yrkena som gestaltats i de 
böcker vi analyserat är just mansdominerade yrken. Det behövs fler böcker som visar på 
att alla yrken faktiskt kan utföras av båda könen. Idag behövs det inte muskler för att 
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vara en hantverkare och män inom förskolan är lika omvårdande som kvinnorna. 
Kompetenser beror inte på vilket kön man har, och detta tycker vi är viktigt att 
synliggöra. 

Vi kan också se att de böcker som bryter mot de föreskrivna normerna ofta har flickor 
som huvudpersoner. Det är alltså till största del pojkflickor som förekommer i den 
litteratur vi undersökt. Ingen flicka har någon svårighet att enligt normen agera som en 
pojke. Den enda gången vi sett att en pojk-karaktär brutit mot genusmönstret är i boken 
om Pelle Svanslös, där hans feminina egenskaper istället för att vara en styrka vänds 
emot honom. Detta kan vi koppla till Kåreland (2005) och Nikolajeva (1998) som hävdar 
att mannen är normen, det är förmodligen därför det ser ut på det här viset. Tar vi det 
här till en mer allmän nivå kan vi se spår av detta även i vårt eget talspråk, där begreppet 
pojkflicka finns representerat, men inte motsatsen, d.v.s. flickpojke.  

Någonting vi lagt märke till och som vi ställer oss frågande till är den tvåkönsnorm som 
fortfarande existerar i de flesta barnböckerna. I de böcker vi analyserat har endast en 
karaktär, en bikaraktär, benämnts som ”den”, utan några utmärkande visuella drag som 
kan koppas till de två binära könen flicka och pojke. Vi tänker på alla de barn som kanske 
varken identifierar sig som flicka eller pojke – hur påverkas de av det faktum att 
representationen av ickebinära personer är nästintill obefintlig i barnlitteraturen idag?  

Wharton (2005) menar, som vi tidigare poängterat, att kön och genus i barnböcker 
påverkar barnens sätt att vara, framför allt deras identitetsskapande. Att bli 
representerad är att få en bekräftelse på att man finns och att man får finnas. Därför blir 
det faktum att ickebinära inte representeras problematiskt. För att uppnå syftet att vara 
normkritiska måste de som arbetar i förskolans verksamhet kunna problematisera och 
prata om avsaknaden av representation i barnböckerna på förskolan. För att personalen 
i förskolan ska kunna problematisera negativa normer i större utsträckning tror vi 
författare att en lösning på detta problem kan vara att inkludera fler normer som 
behöver brytas i förskolans styrdokument. Det tror vi författare kan skapa större 
medvetenhet bland pedagogerna och på så vis synliggöra problematiska och 
förtryckande normer. Förskolans verksamhet behöver applicera ett normkritiskt 
förhållningssätt på andra medel som används i undervisningen i förskolan, men också 
på pedagogernas roll som förebilder inför barnen. (Svaleryd & Hjertson, 2014). 

Vi kan också se hur böckernas syften har utvecklats i och med att vi analyserat böcker i 
ett så brett tidsspann. Den äldsta boken, Är du feg, Alfons Åberg?, skriven år 1981 
förstärker normen att pojkar ska vara aggressiva och slåss. Boken Bu och Bä i blåsväder 
skriven år 1995 framställer de två könen stereotypt utifrån deras kläder, deras roller i 
boken påverkas dock inte av vilket kön de har. De flesta av senare böckerna har, som vi 
tidigare påpekat, ett mer normkritiskt tänk. I böcker som Superhjälte, skriven år 2016, 
och Frost, skriven år 2013, ser vi tydligt hur författarna framställer huvudkaraktärerna 
av kvinnligt kön som aktiva och äventyrliga. Dessa egenskaper är utifrån det som 
beskrivs i tabell 1 maskulina. Vi kan koppla detta till Kortenhaus och Demarest (1993) 
som också analyserat barnböcker i ett brett tidsspann. De har visserligen fokuserat på i 
vilken utsträckning huvudkaraktärerna varit kvinnliga eller manliga, men i enlighet med 
deras resultat kan även vi se att medvetenheten kring stereotyper blivit större och 
därmed utmanar normerna på ett mer medvetet sätt. Vi kan dock påpeka att alla böcker 
följer heteronormen vilket kan vara problematiskt i och med att det inte speglar 
samhället idag, där parkonstellationerna kan se väldigt olika ut. 
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Som i de flesta av Disneys tidiga prinsessfilmer, som till exempel Törnrosa och Snövit, 
gifter sig prinsessorna med prinsar, men i Frost och till exempel Trassel väljer 
prinsessorna vanliga killar. Detta är något som följer heteronormen, när ska Disney 
komma ut med en film där det är okej att tycka om någon av samma kön?  

I boken om Bu och Bä kunde vi genom framför allt bilderna se hur författaren 
porträtterade karaktärerna könsstereotypt. Nikolajeva (1998) menar att 
bilderboksskaparen som använder djur i historien kan kringgå eller utesluta frågor som 
ålder, kön och social status. Även fast detta var ett val för författarna, i och med att 
karaktärerna är djur, valde de ändå att ge karaktärerna attribut som återspeglar 
normerna angående deras kön. Exempel på sådana attribut är till exempel att djur av 
det kvinnliga könet hade långa ögonfransar och rosetter. Även här kan vi fundera över 
vad detta förmedlar till barnen. Kan detta förmedla tankar om att man måste se ut på 
ett visst sätt för att få vara tjej eller kille?  

5.1.1 Slutsats 

Flertalet av böckerna som analyserats i denna undersökning visar normkritiska drag, 
men innehåller ändå stereotypa gestaltningar av karaktärernas kön. Utifrån våra 
analyser kan vi se att medvetenheten blivit bredare beroende på under vilken tidsperiod 
böckerna skrivits. De äldre böckerna innehåller fler stereotypa drag, medan de nyare 
visar ett mer normkritiskt förhållningssätt. Alla böcker vi analyserat innehöll dock mer 
eller mindre stereotypa könsnormer, därför blir det viktigt att förskolans personal är 
medvetna och kritiska till de normer och föreställningar som kopplas till kön.  

5.2 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen tänkte vi diskutera vilka faktorer som kan påverka barnens val. 
Eftersom vi bett föräldrar fråga sina barn om vilka favoritböcker de har kan vi för det 
första inte vara hundra procent säkra på att föräldrarnas tolkning stämt överens med 
barnens svar. För det andra behöver vi diskutera vilka faktorer som påverkar barnens 
val av favoritbok, eftersom barnen förmodligen någonstans blir presenterade för böcker 
av någon annan. Vi tror att barnen sällan helt själva inser att just denna bok är deras 
favorit. Hur ser det ut i hemmet? Hur stort intresse visar föräldrarna? Vi fick under vår 
fältstudie reda på att minst ett av barnen inte hade någon bok alls hemma, utan det var 
lärplattan som gällde. Vi tror att det är vanligt, att barnboken ersätts av lärplattan. 

I och med att barnen fick välja böcker hemifrån fick vi analysera böcker från ett väldigt 
brett tidsspann. Detta gjorde att analysen kanske inte blev helt rättvis eftersom 
begreppen genus och normkritik inte var speciellt omtalade när de tidigare böckerna 
skrevs. Vi tror dock att analyser som våra behövs i förskolans arbete med litteraturval.  

Det som har varit svårast för oss, men även det som varit mest intressant, har varit 
analysarbetet. Vi har endast använt oss av Nikolajevas (1998) (2000) böcker som guide 
i vårt arbete med analysen av barnlitteratur, och i och med att vi endast använt oss av 
denna metod en gång tidigare känner vi oss fortfarande som nybörjare. Det teoretiska 
perspektivet, genusteori, är också någonting som har varit ganska svårtolkat – mest på 
grund av att litteraturen om detta begrepp har varit svår att förstå. I och med att vi 
analyserat utifrån vårt teoretiska perspektiv har det krävts att vi båda förstår vad det 
innebär för att sedan kunna applicera det på analysen. Därför har analyserna tagit längre 
tid än vi trodde att de skulle göra – mycket förmodligen på grund av att de böcker vi 
analyserat inte haft lika uppenbara könsstereotyper som vi trodde att de skulle ha. 
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Därför har vi behövt gå in djupare på karaktärernas beteende och egenskaper, vilket i 
början kändes svårt, men i efterhand kan vi se hur mycket vi lärt oss genom detta.  

5.2.1 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2011) rör begreppet reliabilitet frågan om huruvida resultatet blir 
detsamma om undersökningen skulle utföras på nytt. Vi anser att resultatet skulle bli 
detsamma om vi skulle göra om studien eftersom vi har skrivit den utifrån våra 
erfarenheter och perspektiv, möjligtvis skulle resultatet vara mer fördjupat. Om studien 
skulle utföras av någon annan tror vi dock att resultatet kan bli annorlunda, eftersom 
detta beror på vilka böcker som barnen uttrycker intresse för. Böckerna byts med tiden 
ut och kan se annorlunda ut beroende på var i världen man väljer att göra studien. 
Begreppet validitet beskriver Bryman (2011) innebär frågeställningen om man i sin 
forskning (alltså mätinstrumentet) mäter det man vill mäta. Eftersom detta var andra 
gången någon av oss författare gjorde denna typ av undersökning, blir det svårt att mäta 
validiteten. Vi anser dock att vi haft dessa begrepp i åtanke när vi utfört denna studie. 

5.2.2 Reflexivitet 

Enligt Bryman (2011) är reflexivitet ett begrepp som brukas inom metodologin för att 
ifrågasätta sin egen påverkan, genom till exempel metod och värderingar, på den 
undersökning man utfört. Eftersom vi använt oss av tolkning som en del av vår metod, 
kan vi omöjligt ha gjort en studie där vi varit objektiva och neutrala. Eftersom vi, två 
förskollärarstudenter, är forskningsverktyg i den här undersökningen påverkas våra 
litteraturanalyser av våra värderingar och syn på det ämne vi studerat. Vi vill under den 
här rubriken förtydliga det och visa att vi i undersökningen utvecklat en medvetenhet 
om detta. 

5.2.3 Sanningskriterierna 

Vi anser att vårt resultat är rimligt eftersom det faller i linje med den tidigare forskning 
som bedrivits inom detta ämne. Vi har enligt korrespondenskriteriet försökt hålla 
resultatet så allmänt som möjligt, genom att göra tydliga kopplingar till dagens samhälle 
och analyserat utifrån vilka förväntningar och normer som råder i vår omgivning. 
Eftersom det finns relativt mycket forskning om detta, som fått ungefär samma resultat 
som vi, är frågan om vårt resultat är ”nytt” lite svår att svara på. Eftersom vi analyserat 
böcker som troligen inte blivit analyserade på det här viset förut anser vi, enligt det 
aletiska kriteriet, att vi genom detta skapat ny kunskap som kan användas som ett 
verktyg för reflektion och medvetenhet i förskolan. Genusmönstrena i böckerna är inte 
uppenbara om man som läsare inte är medveten om hur dessa kan yttra sig.  Genom 
hela texten har vi försökt hålla oss till undersökningens syfte, och på så vis är denna 
uppsats enligt oss koherent.  

5.3 Undersökningens relevans för vår framtida yrkesroll 

Vi har under vår utbildning insett hur viktigt det är att vara kritisk till det material som 
används i förskolan. Vi har förstått att många material och medel används utan någon 
vidare eftertanke eftersom leksaker och böcker funnits där så pass länge. I och med att 
vi båda tycker att litteraturläsning i förskolan är ett viktigt och interaktivt sätt för barn 
att både utveckla sitt språk men också sin fantasi blir det även viktigt att undersöka 
huruvida dessa böcker förhåller sig till våra styrdokument. Det räcker inte att vi 
förskollärare behandlar alla kön likvärdigt när vi interagerar med barnen, det handlar 
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om att granska de hjälpmedel vi använder oss i undervisningen och förstå vad dessa 
förmedlar. Forskning visar, som vi poängterat flera gånger, att barnen identifierar sig 
med karaktärerna i böckerna och på så vis utvecklar sin egen identitet.  

Vi hoppas att denna uppsats kan inbjuda till fler kritiska läsningar av barnböcker i 
förskolan och fler boksamtal med barnen där man ifrågasätter vilka normer som är 
framträdande i böckerna man läser. Vi hoppas också att denna undersökning sprider 
medvetenhet om att underliggande och osynliga strukturer finns på fler ställen än vi 
tror. Vi hoppas också att denna uppsats kan inspirera till att innefatta fler medel än bara 
böcker i den kritiska granskningen. Vad sjunger vi för sånger, vad har vi för samlingar 
och vad finns för leksaker i verksamheten? 

5.4 Fortsatt forskning 

Vi blev efter en konversation med en förälder inspirerade till att utforska de medier som 
är på väg att ta över barnlitteraturen, det vill säga de medier som nås genom IT. Vad 
finns för barnen där och hur förhåller sig det innehållet till rådande normer i samhället? 
Man kan i så fall göra en liknande insamling som vi gjort, men att istället för 
barnbokstitlar inkludera app-namn, barnprogramsnamn etc. Vi har inte sett någon 
sådan forskning innan, det skulle vara intressant att se hur dessa medel kanske påverkar 
barnen och deras identitetsskapande. Man kan även undersöka barnlitteratur eller 
appar genom ett mer fördjupat intersektionellt perspektiv, där fler normer och 
strukturer inkluderas i analysen, och också göra en större studie där fler böcker 
analyseras. En annan intressant fråga som kommit upp i denna undersökning är hur 
pedagogerna använder sitt ansvar för litteraturvalen i förskolan. Hur presenteras 
böckerna på förskolan och hur fritt är det för barnen att välja? Denna forskning skulle 
kunna bedrivas genom att komplettera observationer och intervjuer, och jämföra datan 
som insamlas.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Information om examensarbete – undersökning av genus i barnböcker. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Hej!  

Vi heter Elin Valfridsson och Sanna Palm Sjödin och vi studerar just nu vår sjunde och 
sista termin på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Nu är det 
dags för oss att skriva vårt examensarbete, som vi tänkt ska handla om genus i 
barnböcker. Eftersom det står i våra styrdokument att motverka stereotypa könsroller 
blir det intressant för oss att se huruvida barnböckerna motverkar eller upprätthåller 
stereotyper om vad som enligt normen är kvinnligt och manligt.  

Vi har tänkt samla in data genom att barn på några olika förskolor ska få ta med sig sin 
favoritbok hemifrån, och att vi sedan sammanställer en lista på titlarna. Vi kommer 
sedan att analysera dessa böcker utifrån ett genusperspektiv. Medverkandet är helt 
frivilligt. Om ni inte vill ta med boken till förskolan går det bra att skriva upp titeln på 
det här pappret.  

Som forskare har vi en skyldighet att informera er om de etiska forskningskraven som 
vi måste följa, där det första kravet är att informera om vår undersökning. Det andra 
kravet är att vi måste få samtycke från vårdnadshavare och barn om deltagande. Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig. Det tredje kravet är att materialet vi samlar in enbart får användas till vår 
forskning, och det sista kravet innebär att allt material vi får in hanteras med en sådan 
sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande uppgifter: 

Elin Valfridsson 
evn14003@student.mdh.se 
070–0474974 

Sanna Palm Sjödin 
spm14003@student.mdh.se 
070–4249077 

Handledare: Bengt Nilsson 
bno@hig.se 
073–2687513 

 

Med vänliga hälsningar, 
Elin och Sanna 
Västerås 2017-11-10 

 

mailto:evn14003@student.mdh.se
mailto:spm14003@student.mdh.se
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Bilaga 2 – Full tabell med barnböcker 

Prinsar och 
prinsessor 

Superhjältar Monster Djur/omänskliga 
figurer 

Vardag/Äventyr 

Frost – en 
förtrollande saga 

Super-Charlie 
och 
gosedjurstjuve
n 

Gruffalon Kicka och djuren Lillasyster på 
skidutflykt 

När prinsessor 
fyller år 

Super-Charlie 
och lejonjakten 

BUUUH! 
Sa spöket 
Laban 

Micke och Molle Djungelpiraterna 

Vill inte gå och 
lägga mig! 

  Bästa vänner Det är en gris på 
dagis 

Frost – Olofs 
perfekta 
sommardag 

  Vilda grannar Villes bästa vän 

När prinsar råkar 
i äventyr 

  Mumin räknar 
stjärnor 

Max kaka 

Frost   Bamse åker till 
månen 

Fia och djuren på 
dagis 

   Petter och hans fyra 
getter 

Ingrid och Ivar på 
badhus 

   En liten skär och 
alla tvärtemotiga 
brokiga 

Busiga bebben 

   Castor odlar Superhjälte 

   Castor syr Lasse-Maja 

   Babblarna: Dadda 
hälsar på 

Pelles ficklampa 

   Igelkotten klarar sig 
själv 

Nisse på stranden 

   Mamma mu simmar Är du feg, Alfons 
Åberg? 

   Djuren i skogen Gittan och 
fårskallarna 

   Bamse och jultrollen Pettson och Findus 

   Mamma Mu  
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   Pelle Svanslös 
börjar skolan 

 

   Bu & Bä i blåsväder  

   När alla sover  

 

 


