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Sammanfattning 

I uppsatsen undersöker jag ur ett queerteoretiskt perspektiv, och med diskursanalys och 
dekonstruktion som metoder, heteronormativitet i skönlitterära bilderböcker. Analysen 
stödjer sig dels på Michel Foucaults samt Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 
diskursteorier, dels på Judith Butlers beskrivningar av samhällets heterosexuella matris 
och identitet som en performativ processuell konstruktion.  

 Jag undersöker om och på vilka sätt heterosexualitet framställs som given 
sexuell identitet i de mest lånade bilderböckerna på Stockholms stadsbibliotek de 
senaste åren och i ett urval böcker som skildrar hur familjer får barn. Det innefattar 
granskning av såväl vilka relationer som representeras i böckerna som vilka 
subjektspositioner som böckerna erbjuder läsaren. Har läsaren möjlighet att identifiera 
sig med litterära figurer utan att först ta ställning till kön, undrar jag. Och om 
subjektspositionerna är knutna till genuspositioner i böckerna, vilka sätt att vara 
flicka/kvinna och pojke/man framställs? Det är avgörande i undersökningen, mot 
bakgrund av Butlers teorier, för att förstå i vilken utsträckning och på vilka sätt 
uppfattningen om könen som heterokulturellt komplementära – en uppfattning som 
naturaliserar heterosexualitet som given sexuell identitet – framställs i bilderböckerna.  

 Jag undersöker även vilken betydelse möjligheten att kunna göra olika 
läsningar av bilderböcker har för läsarens konstruktion av mening och innebörd i dem. 
Därtill avslutar jag uppsatsen med att diskutera dels vilka konsekvenser ett 
heteronormativt utbud i bilderböcker i förskolan kan få för barns skapande av identitet 
samt av uppfattningar om såväl hur flickor och pojkar kan vara som om normalitet i 
fråga om sexuell identitet, dels hur utbudet kan utgöra grund för diskriminering av 
regnbågsbarn.  
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Inledning 
Tommy får en liten flöjt av elfenben, som han kan blåsa melodier på. Annika får en brosch, som ser ut 

som en fjäril. 

Scenen, som är hämtad ur den klassiska bilderboken Känner du Pippi Långstrump, är lätt att 
kritisera ur ett genusmedvetet perspektiv: inskränkande positionerar den pojken som ett aktivt 
subjekt, en görare, och flickan till någon som närmast passivt skall vara behagande – ett 
objekt för såväl andras blickar som egen självuppfattning. Är uppfattningar om kön/genus de 
enda identitetsaspekter scenen uttrycker och förmedlar, undrar jag, eller kan det vara så att 
skildringen även har med (uppfattningar och normer om) sexuell identitet1 att göra? Att den 
bild som läsaren erbjuds av hur flickor och pojkar kan vara bidrar till att forma uppfattningen 
hos henne/honom om könen som fundamentalt olika och just därför som komplement till 
varandra? Det menar utbildningssociologen Kerry Robinson (2005); hon hävdar att barns 
värld heterosexualiseras i förskolan, genom bland annat litteraturen som används. 

 Utifrån denna ståndpunkt har litteraturen således inte bara funktionen att 
reflektera och förmedla kulturella värden och normer, den formar även vår förståelse av och 
inställning till organisation av såväl samhället som relationer mellan människor som befolkar 
det. Det är texter, inkluderat böcker för små barn,  

that surround us in our culture that tell us how to ’read’ the world. These texts tell us what it is to be a 

man or a woman in today’s society, that is, we are ‘positioned’ by the texts and hence begin to act 

accordingly. The texts go further and tell other people how to view us; hence, women are expected to 

act as women and men as men (1998: 99), skriver Janet Evans med hänvisning till Pam Gilbert. 

Litteratur, kort sammanfattat, bidrar alltså till att forma föreställningar hos läsaren om hur 
flickor och pojkar skall vara olika, såväl som uppfattningen att de skall vara det, vilken i sig 
är ett uttryck för föreställningen att kvinnor och män ovillkorligen tillsammans formar 
helheter. Det betyder med andra ord, konstaterar jag, att litteraturen i så fall bidrar till att 
forma en heteronormativ uppfattning om relationer mellan människor, det vill säga förmodan 
att alla människor är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Det 
måste i så fall även betyda att bilderböcker har en viktig funktion för identifikation hos små 
barn, för deras konstruktion av uppfattningar om såväl hur de själva kan vara och bli som 
individer som om hur andra människor är. Om det är så, hur ser bilderböcker som läses i 
förskolan ut? undrar jag. 

Självfallet kan vi inte förutsätta att alla bilderböcker är heteronormativa, det är 
något som måste undersökas. Att böcker dock har den identifikatoriska funktionen att (bidra 
till att) forma läsarens förståelse av relationer mellan människor är en premiss i min 
undersökning. Till följd därav blir det intressant att undersöka vilka identifikationsmöjligheter 
böckerna erbjuder läsarna. Vilka bilder av hur man kan vara flicka och pojke erbjuds? 
Erbjuder böckerna olika uppfattningar om kvinnlighet och manlighet? Får läsarna 
identifikatoriskt med figurerna i berättelserna möjlighet att på varierade sätt ”göra sig” till 
flickor och pojkar? Erbjuder böckerna alls läsaren möjlighet att konstruera identitet utanför 
subjektspositionerna 2  flicka och pojke? Och, inte att förglömma, vilka slags relationer 
gestaltas i böckerna? 
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Bakgrund 
Inom ramen för en genusvetenskaplig kurs på Lärarhögskolan i Stockholm3 gjorde jag en 
mindre undersökning av en handfull bilderböcker våren 2006, då vi hade som uppgift att 
formulera en likabehandlingsplan eftersom lagen om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever i skolan (SFS 2006: 67) precis hade trätt i kraft. 
Syftet med min studie var att se om familjer med både sam- och olikkönade föräldrar 
representeras i litteraturen, eftersom litteratur har identifikatorisk möjlighet att bekräfta 
läsaren/lyssnaren i hennes/hans livssituation och man regelbundet läser bilderböcker i 
förskolan. Jag konstaterade snabbt att beträffande relationer förmedlar bilderböckerna som jag 
undersökte uppfattningen att alla människor identifierar sig som heterosexuella (och det inom 
ramen för fabricerade (heterosexuella) kärnfamiljer hos djur4). Det fanns, helt enkelt, inga 
samkönade relationer representerade. Det slog mig sedan att avsaknaden av samkönade par 
kanske även berodde på att jag hade gjort heteronormativa läsningar5  av litteraturen och 
skapat relationer mellan (bi-) figurer i böckerna med kompis- istället för kärleksinnebörder.     

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka om bilderböcker är heteronormativa och i så fall på vilka sätt. Inom 
ramen för det ändamålet undersöker jag även: vilka möjligheter böckerna ger unga läsare att 
identifikatoriskt skapa såväl egna subjektspositioner som uppfattningar om andra människor 
med avseende på kön/genus och sexuell identitet; i vilken utsträckning olika familjeformer 
representeras i böckerna samt betydelsen av subjektiva läsningar för konstruktionen av 
mening och innebörder i berättelser.  

Mina frågeställningar lyder: 

- Konstrueras heterosexualitet som självklar sexuell identitet och i så fall hur?  

- Erbjuder böckerna möjligheter för läsaren att konstruera identitet utan primärt fokus 
på genuspositionerna flicka och pojke; erbjuder de olika och varierande bilder av hur 
man kan vara flicka och pojke och erbjuds subjektspositioner oberoende av kön? 

- Representeras samkönade relationer och regnbågsfamiljer6 i böckerna, och i så fall på 
vilka sätt?  

- Hur skildras hur barn blir till? (En av mina urvalsgrupper är ”att få barn-böcker”.) 

- Vilken betydelse för budskap i bilderböcker har möjligheten att göra olika läsningar?  

Tidigare forskning 
Det finns inte mycket skrivet om heteronormativitet i barnlitteratur, och i synnerhet inte 
beträffande bilderböcker. Forskning på bilderböcker görs i huvudsak om bildens och textens 
form, litteratur- respektive konstvetenskapligt. Min undersökning handlar dock om budskap 
och innebörder i berättelser; bilderböckers innehållsliga snarare än formmässiga aspekter, 
med andra ord (de överlappar dock, formspråk bidrar till att skapa innebörder). Av de forskare 
på bilderböcker som jag refererar till i teoriavsnittet gör Ulla Rhedin och Sonja Svensson inga 
genusanalyser, de övriga gör i stor utsträckning heteronormativa sådana7. Jag refererar ett par 
gånger till Bronwyn Davies forskning om konstruktion av kön/genuspositioner. Hon 
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diskuterar inte direkt heteronormativitet i berättelser, men konstaterar ändå att ”det stora 
flertalet sagor som barn får höra […] har en undertext som ger en sexistisk och klassbaserad 
bild av verkligheten” (2003: 69f), samt att barn genom sådana sagor ”lär sig se sig själva som 
antingen män eller kvinnor med de mönster för makt och längtan som hänger ihop med den 
könsmässiga tudelningen”8. Således menar Davies, likt Robinson, att barn genom berättelser 
lär sig att attraktion mellan kvinnor och män är den givna formen av sexuell identitet. 

 Belinda Louie har ett kapitel i en antologi om konstruktion av genus 9  i 
barnböcker. Hon analyserar inte heteronormativitet, hon rekommenderar dock ett antal böcker 
man kan använda för att sporra klassrumsdiskussioner i syfte att bekämpa genusstereotyper, 
bland andra Heather Has Two Mommies [Newman], om ”Heather som har två vårdande [!] 
mammor som är lesbiska” (2001: 145, min övers.). I samma antologi skriver Sylvia Vardell 
om föräldrafigurer i barnlitteratur. Hon beskriver, i avsnittet Parents who are ’different’, 
problematiken en tonårig pojke ställs inför i en bok då hans mamma kommer ut som lesbisk: 
hur samhälleliga normer måste konfronteras men främst hur sonen handskas med sina 
personliga känslor och sin relation till mamman (2001: 172f). Vardells citationstecken i 
rubriken kan vi förstå som en beskrivning av effekten av den låga frekvensen av samkönade 
relationer i barnlitteraturfloran – att det heteronormativa utbudet konstruerar dem som 
annorlunda – i övrigt diskuterar hon inte heteronormativitet. Hon nämner inte om boken hon 
beskriver reproducerar, eller möjligen utmanar, synen på homosexuella som avvikande. 
Därmed, menar jag, bidrar hon istället i sin analys till att återskapa den uppfattningen såväl 
som antagandet att homosexualitet enbart är förenat med problem.   

I hopp om att hitta undersökningar mer relevanta för mig, har jag sökt på 
Svenska barnboksinstitutets bestånd samt använt sökmotorn Google Scholar på Internet. Jag 
har sökt på olika böjningar av heteronorm (-ativitet) i olika kombinationer med barnböcker 
och barnlitteratur, på svenska såväl som på engelska. Det genererade ett visst utfall, men inte 
många direkt relevanta texter. I de få undersökningar av barnlitteratur som jag emellertid 
hittade, är det vanligt att man nämner heteronormativitet i teoriavsnitten utan att för den skull 
undersöka på vilka sätt litteraturen är heteronormativ och/eller att analyserna i sig är 
heteronormativa. Jag hittade dock en undersökning med ansats till analys av 
heteronormativitet i böcker, analysen begränsades dock till en beskrivning av ett 
heterosexuellt kärlekspar med traditionella genuspositioner: behagande flicka respektive 
händig pojke. En uppsats av Daniel Cohen om kärlek i ungdomsböcker gav dock mer. Dels 
konstaterar han att såväl kärlek och förhållanden som begär uteslutande finns mellan figurer 
av olika kön i de böcker han undersöker, med andra ord att sexualitet i böckerna 
heterosexualiseras. Dels beskriver han, med stöd i Judith Butlers teorier om samhällets 
heterosexuella matris, hur flickorna konstruerar kön som att vara söt, vacker eller behagande 
för pojkar och hur pojkarnas kön får mening i relation till sport och heterosexuell praktik. 

 Sökningen gav mig också tillgång till en artikel skriven av den (feministiska) 
Butler-influerade poststrukturalisten Kerry Robinson (2005), som jag såväl refererar till i 
inledningen som återkommer till senare i uppsatsen. Förutom heterosexualiseringen av 
barnens värld, med flickor och pojkar som olika och komplementära, skriver Robinson om 
hur heterosexuell attraktion naturaliseras (görs självklar) i olika lekar på förskolan samt om 
berättartekniska mekanismer i heteroromantiska barnfilmer. Hon skriver dock inte om hur 
böckerna bidrar till att barnen skolas in, så att säga, i en heterokulturell samhällsordning (den 
heterosexuella matrisen i samhället, som Butler kallar den10). 
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Teori  
Vad har sexuell identitet med barn att göra, kan vi fråga oss – barn har väl ingen sexualitet? är 
en vanlig uppfattning11. Oavsett om barn har sexualitet eller inte, och i vilken utsträckning 
den är riktad mot andra individer, omges de av samhälleliga normer om hur kärlek och 
relationer bör, kan och får gestaltas. Forskning, hos bland andra Robinson 12 , visar att 
förskolan är en arena på vilken uppfattningen att människor hör ihop i par om kvinnor och 
män konstitueras som självklar och hegemonisk13. Bidrar bilderböcker till denna process? 
undrar jag – denna konstruktion av identitet och uppfattningar om hur andra människor är. För 
att förstå litteraturens funktion i små barns identitetsskapande, och således vikten av att 
undersöka normer i bilderböcker (föreliggande studie), vill jag först diskutera några aspekter 
av identifikation: hur sociala/kollektiva identiteter konstrueras; vilken funktion bilderböcker 
har i denna process, bland annat genom de sätt på vilka kvinnliga och manliga figurer 
framställs, samt vad det betyder att identifikation är en performativ process. Denna diskussion 
om aspekter av identifikationsprocesser och litteratur inleder jag teoriavsnittet med. Därefter 
diskuterar jag begreppen heteronormativitet och queerteori, för att sedan avsluta teoriavsnittet 
med en diskussion om hur innebörder konstrueras i läsning av text och – framför allt för unga 
läsare – i bild. Det handlar om hur objekt, fenomen med mera i vår omvärld får mening och 
betydelse inom språkliga menings- och betydelsesystem i samhället, så kallade diskurser14. 

Hur konstruerar vi identiteter? 
Är det så att vi föds med en könsidentitet som måste korreleras med normer och värderingar i 
samhället om hur flickor respektive pojkar skall vara, så kallade könsroller, för att vi skall bli 
harmoniska individer, som utvecklingspsykologiska teorier15 i regel beskriver? Jag är inte så 
övertygad om det. Kan det inte vara som poststrukturalistiska samhällsvetenskapliga teorier 
om identifikationsprocesser gör gällande, att individer har flera olika subjektiviteter eller 
subjektspositioner (se, till exempel, Adams St. Pierre 2000 och Lenz Taguchi 2004) samt att 
identitetsskapande är en kontinuerlig, livslång process som individen har stora möjligheter att 
aktivt påverka? ”Being in the mode of becoming”, som Judith Butler beskriver loppet, ”and in 
always living with the constitutive possibility of becoming otherwise” (2004: 217). 

 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, vilkas teorier om diskurser i första hand 
ligger till grund för min analys i den här uppsatsen, beskriver subjektspositioner som platser 
av konkurrens (points of antagonism) och kampformer (forms of struggle) (2001: 11). Citaten 
belyser identitetsskapandets aktiva sida – som en praktik (Butler 1990) – såväl som dess 
sociala: identifikation som en kollektiv process, något vi gör tillsammans med andra och 
utifrån uppfattningen om och i befästande av olikheter. En annan grupps olikhet, som vi 
föreställer oss/accentuerar, utgör fundament – ”constitutive outside” (Mouffe 1994: 107) – för 
skapandet av hur ”vi” är. Varje individ konstruerar visserligen själv, i en psykologisk process, 
vad, exempelvis, subjektiviteten flicka är för henne/honom – uppfattningar om sig själv såväl 
som andra, alltså – det görs dock utifrån diskurser som hon/han har tillgång till. Subjektet, 
skriver Elizabeth Adams St. Pierre, ”exhibits agency as it constructs itself by taking up 
available discourses and cultural practices and […], at the same time, is subjected, forced into 
subjectivity by those discourses and practices” (2000: 502, min kurs., jfr Lenz Taguchi 2004: 
62f). Min undersökning handlar dock inte om psykologiska aspekter av identitetsskapande 
och endast indirekt om kollektiva. Den handlar om den sociala konstruktionen av normerande 
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innebörder (i bilderböcker) som utgör grund för individens identitetsskapande – hur diskurser 
konstituerar individers subjektspositioner, som Laclau och Mouffe skriver (1987: 82). 

  Individen ”plockar upp” och reproducerar sociala och kulturella normer i sitt 
subjektsskapande; genitalier, kromosomuppsättning eller mängden av ett visst hormon 
dikterar inte hur man kan vara som pojke eller flicka i ett visst samhälle i en viss tidsepok, 
visar såväl psykologerna Suzanne J. Kessler och Wendy McKenna i sin undersökning (1985) 
som biologiprofessor Anne Fausto-Sterling (1992). Innebär det att vi kan lägga bakom oss 
uppfattningen om kön som biologiskt fundament för individens ”könsidentitet” med genus 
som en social överbyggnad? Det finns, menar jag, endast en dimension i den här frågan: 
uppfattningar om hur vi kan vara som ”könade individer” i samhället (identitetsaspekten), 
såväl som kunskaper om biologins eventuella betydelse i frågan, är mänskliga, sociala 
konstruktioner (jfr Fausto-Sterling 2000: 3). ”Biological, psychological and social differences 
do not lead to our seeing of two genders. Our seeing of two genders leads to the ’discovery’ of 
biological, psychological and social differences.”, skriver Kessler och McKenna (1985: 163). 
Idén om att biologiskt kön (genitalier, kromosomer och hormoner) skulle ligga till grund för 
social organisation av kroppar, är i sig en effekt av den historiskt kulturella ”särhållnings-
apparaten”, systemet med institutionaliserade socialt konstruerade genuspositioner (jfr Butler 
1990: 7 och Laqueur16 1994). Vi lär oss vilka innebörder såväl köns- som sexuella identiteter 
skall ha, såväl som upprätthåller men även omformar dem utifrån de diskurser vi har tillgång 
till som kulturella individer (jfr Kulick 1997, Fausto-Sterling 2000, kap 9). Den dominerande 
diskursen – den heterosexuella matrisen – som vi alla omfattas av, heterosexualiserar alltså 
kön/genus genom den kulturella normaliseringen av heterosexualitet, menar Butler (1990).   

Olika subjektspositioner hos en individ – till exempel flicka, svensk, mamma, 
fackföreningsaktivist – får betydelse inom olika, till stor del sammanflätade, diskurser. 
Diskurserna anger normer för vad som är möjligt och meningsfullt för individen att göra i 
respektive subjektsposition. Diskurser ger, kan vi säga, individen i hennes/hans olika 
subjektspositioner olika och ibland motstridiga positioner att agera och tala utifrån (jfr Lenz 
Taguchi 2004: 71, Nordin-Hultman 2004: 166f); positionerna kan vara förknippade med olika 
intressen, helt enkelt. Jag vill understryka dels att olika subjektiviteter inte uppfattas som 
något psykologiskt problematiskt för individen, det är en ofrånkomlig aspekt av att leva i 
komplexa, senmoderna samhällen (se, t.ex., Giddens 1991, för beskrivningar av förändrade 
identifikationsprocesser i senmoderna samhällen), dels att identitetsskapande involverar 
aspekter av olika subjektspositioner, relaterade till exempelvis de sociala faktorerna etnicitet, 
kön och socioekonomisk position. Överlappnings- och samverkanseffekten benämns inter-
sektionalitet (se vidare de los Reyes och Mulinari 2005). ”Kön kan inte analyseras utan att 
sättas i relation till sexualitet”, slår Paulina de los Reyes och Lena Martinsson (2005: 17) fast.  

Förutom att identifikationsprocessen ständigt pågår, sker den i alla riktningar, så 
att säga. Det lilla barnet får, givetvis, stor tillförsel av idéer och möjligheter till hur hon/han 
kan forma subjektiviteterna flicka respektive pojke från föräldrar och andra närstående. Men 
även interaktionen med såväl kompisar och pedagoger på förskolan som med leksaker, kläder 
och media – till exempel litteratur – influerar barnet med nya uppfattningar samt bekräftar de 
hon/han redan har. Stuart Hall, professor i sociologi, skriver att identifikation, som 
konstruktionsprocess, är ofullbordad och alltid har materiella och symboliska källor som 
villkorar dess existens (1996: 2f), samt att ”identitet handlar om att använda historiska, 
språkliga och kulturella resurser i tillblivelseprocessen, inte om att vara” (ibid.: 4, min övers 
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och kurs.). Bilderböckerna jag undersöker utgör tydligt exempel på materiella källor för 
identifiering som Hall skriver om. De uppfyller även hans andra kriterium, eftersom figurerna 
i böckerna är just symboliska människor (vare sig de föreställer djur eller människor, som vi 
skall se) som barn identifierar sig med.  

Hur kan vi förstå läsning av bilderböcker som (performativ) konstruktion 
av egen identitet och av uppfattningar om andra? 
Flera forskare beskriver att litteratur utgör källa till, såväl som redskap i, konstruktion av 
identitet. Sharyl Bender Peterson och Mary Alyce Lach skriver, med hänvisning till M. H. 
Arbuthnot, att bilderböcker utgör den primära källan i barns utveckling av genusroller (1990: 
187). Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther är dock mer försiktiga. De skriver att 
”föreställningar om genus och genusordningen i samhället förmedlas i litteraturen för barn” 
(2005b: 115). Att barnlitteratur, innefattat bilderböcker, utgör en viktig kanal för förmedling 
av sociala värden, normer och regler om hur flickor och pojkar kan vara, kan vi nog slå fast. 
Som jag skriver ovan, handlar det även om uppfattningar om (hetero-) sexuell identitet. 
Robinson menar, med hänvisning till Cahill och Theilheimer, att ”children's literature widely 
used in early childhood education constantly reinforces a heterosexual narrative” (2005: 24). 
Med narrative (berättelse) åsyftar hon den sociala struktureringen av relationer med kön som 
primär (komplementär) faktor, alltså den heterosexuella matrisen i Butlers terminologi. I 
analysen beskriver jag förmedling av kulturella värden och normer i litteraturen som att olika 
diskurser eller diskursiva uppfattningar materialiseras – för att poängtera just att det finns 
olika teorier, antaganden, åsikter och normer i samhället (på olika områden), och att de 
systematiskt hänger samman i diskurser. Mitt citat av Evans i inledningen understryker en 
annan epistemologisk (kunskapsteoretisk) ansats (vilken jag nedan relaterar till lingvisten 
Ferdinand de Saussure): att språket konstituerar människans förståelse av omvärlden snarare 
än att spegla den. Bilderböcker fyller dock bägge funktioner, menar jag: de formar barns 
förståelse av världen genom språkliga uttryck i bild och text såväl som beskriver den, det vill 
säga förmedlar och reproducerar dess kulturellt definierade regel- och normsystem.  

Redan mycket unga barn konstruerar innebörder i kön/genuspositioner i samspel 
med bilderböcker. Barbara Chatton beskriver att små barn konstruerar genusinnebörder i 
berättelser utifrån bild-17 snarare än textmässigt innehåll (2001: 57ff), och ger exempel på hur 
barn tillskriver figurer könstillhörighet utifrån markörer i bild – till exempel färger på kläder 
eller ögonfransar – trots att personliga pronomen i texten anger annat. Att bildmässigt innehåll 
i böcker får barn att ta i bruk en genusdiskurs med feminina och maskulina kodningar18 av 
färger, objekt med mera trots att de samtidigt får textbudskap med motstridigt innehåll, vittnar 
om bilders kraft i att konstruera samt bekräfta/reproducera normerande uppfattningar. Bilder 
har, kan vi konstatera, konkret innehåll som barn tar intryck av, medan ord är abstrakta och 
kräver att läsaren (lyssnaren) själv skall fylla dem med innehåll. Fausto-Sterling redogör för 
olika studier som visar att barn innan tvåårsåldern inte har begrepp om könsskillnader och att 
de därefter lär sig könskategorierna flicka och pojke som socialt definierade samhällsgrupper 
(och börjar agera könsstereotypt [i relation till normer och förväntningar på dem som uttrycks 
i närmiljön, alltså] samt sedermera lär om genitala skillnader) (2000: 247f). Det innebär att 
barn som ännu inte kan läsa i formell mening konstruerar (normativa) genusinnebörder i 
berättelser även när de läser böcker på egen hand, det vill säga läser bilder; ett led i 
lärandeprocessen om subjektiviteterna flicka och pojke som Fausto-Sterling beskriver, 
således. (Jag tänjer alltså betydelsen i begreppet att läsa. Snarare än den tekniska 
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läshandlingen – ordidentifiering/avkodning med mera – åsyftar jag den kognitiva 
förståelseakten och den subjektiva konstruktionen av mening och innebörd i berättelser. Att ta 
i bruk diskursiva uppfattningar, och på så sätt reproducera sociala värden och normer, 
benämner Laclau och Mouffe att artikulera (uttrycka) diskurs, vilket alltid görs i mer eller 
mindre konkreta handlingar. Vilka diskurser man kan artikulera är, förstås, avhängigt vilka 
diskurser man har tillgång till som resultat av direkta eller indirekta erfarenheter.) Ulla Rhedin 
(2004) beskriver att när barn läser använder de bilderböcker som verktyg för att materialisera 
och bekräfta [diskursiva] uppfattningar de har från tidigare upplevelser. Även Brenda Parkes 
betonar samspelet mellan läsarens tidigare erfarenheter – det vill säga (diskursiva) 
uppfattningar läsaren bär på och artikulerar i läsningen, innehåll i bild och text i boken och 
läsningen som en avsiktlig aktiv handling hos barnet, för den mening som barnet skapar i 
berättelsen: ”[M]eaning is created through interactions involving the reader’s prior knowledge 
and experience with the book, the reader’s purpose for returning to the book and the sign 
complex formed by print and illustrations” (1998: 45). 

Även om barnet medvetet väljer att läsa en viss bok, är konstruktionen av 
identitet genom läsning av böcker inte det. Den är dock en performativ 19  effekt av 
återkommande läsning av bilderböcker i förskolan, såväl som av andra handlingar. ”There 
need not be a ’doer behind the deed,’ but […] the ’doer’ is variably constructed in and 
through the deed” (1990: 142, min kurs.), skriver Butler i ett ofta citerat stycke. Vi utför inte 
specifika aktiviteter för att vi är kvinnor eller män, vilket en empiristisk uppfattning om kön 
förfäktar, utan vi identifierar oss som kvinnor eller män på grund av att vi utför handlingar 
vilka vi uppfattar som uttryck för kvinnliga eller manliga sätt att vara, exempelvis läser 
karakteristiska bilderböcker. Genom att läsa och leva sig in i en berättelse om Alfons Åberg 
kan en pojke (omedvetet) bidra till konstruktionen av subjektiviteten pojke, till exempel då 
han fiktivt ”leker med” Alfons i hans lek med småbilar, det vill säga associerar sig med att 
göra en handling som förknippas med att vara pojke. Subjektiviteterna flicka och pojke 
(”könsidentiteter”), konstrueras alltså som en effekt av pågående, vardagliga aktiviteter i vilka 
man associerar sig med kulturellt könskodade uttryck för kvinnlighet och manlighet.  

Har djur som huvudgestalter i böcker något med identifikation hos läsaren att göra? 
Min granskning av bilderboksteoretiska texter gav vid handen att det inte finns mycket skrivet 
om läsarens förhållande till djur som huvudfigurer. Kåreland visar, bland annat, att ett 
könsstereotypt handlingsmönster hos grisar med olika kön i bilderböcker – Malla respektive 
Benny – blir tydligt när man jämför figurerna med varandra (2005). Att läsaren av böcker 
med dessa och andra djur influeras av olika normer som figurerna materialiserar i böckerna 
diskuterar hon dock inte, det tar hon för givet förstår jag det som. Inte heller de engelsk-
språkiga forskarna på barnlitteratur och genus som jag citerar ovan har skrivit om barns 
identifiering med andra figurer än människor i böcker. Sonja Svensson berör dock flyktigt 
identifikation i en artikel. Hon skriver att ”man kan hävda paralleller mellan det utsatta barnet, 
det försvarslösa djuret och det själlösa, ömkansvärda naturväsendet (som t.ex. näcken [)]” 
(1999: 85). Som jag förstår det, menar Svensson att barnet som läsare kan identifiera sig med 
”försvarslösa” djur i sagor. ”Framför allt”, skriver hon vidare om djuren i sagorna, ”har de 
visat sig oerhört användbara som ställföreträdare” (kurs. i orig.), /…/ ”men de kan också […] 
helt enkelt vara sig själva”. Vi skall se i analysen hur djur, mycket riktigt, har positioner i 
litteraturen från att vara symboliska människor – till exempel katten Findus och fåren Bu och 
Bä – till att vara ”sig själva”, det vill säga just olika djur – exempelvis Alfons Åbergs katt 
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Pussel och Mulle Mecks hund Buffa. Skillnaden är grundläggande, menar jag, för läsarens 
identifiering med figurerna. Jag menar inte att barn som läser om, exempelvis, kon Mamma 
Mu och hennes kompis Kråkan, uttalat identifierar sig med och ”vill vara” en ko eller en 
fågel. Jag påstår dock att figurer som pratar, gör saker och på andra sätt agerar förmänskligat, 
och därmed utgör aktivt handlande subjekt i bilderböckerna, förmedlar budskap (regler och 
normer) om hur människor är eller kan vara (djur som emellertid beter sig som djur i 
berättelserna – Pussel respektive Buffa – gör det självfallet inte). I hänvisning till en bok med 
ett träd som har mänskliga egenskaper och försetts med kvinnligt kön beskriver Charlotte 
Huck att genusstereotypering i bilderböcker involverar även andra figurer än människor 
(2001: viif). I min undersökning är, förstås, signaler och budskap om hur vi kan vara som 
individer med avseende på kön och sexuell identitet i fokus. 

Vad är heteronormativitet? 
Jag definierar heteronormativitet kortfattat i inledningen som ett antagande om att alla 
människor är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Tiina 
Rosenberg, professor i genusvetenskap, skriver att heteronormativitet ”handlar om den 
heterokulturella dominans som inte ger plats för andra sociala gruppers erfarenheter och 
perspektiv” (2002: 244). Heteronormen, kan vi således förstå, är mer än en ”oskyldig” mall i 
samhället som skapar förväntningar på att vi skall inordna oss i relationer till människor av 
det andra könet (och som därmed framställer relationer mellan människor av samma kön som 
avvikande). Den utgör en normgivande ordning i samhället, med osynliggörande och 
marginalisering – olika former av diskriminering – som mekanismer; den materialiseras i 
praktiker som medvetet eller omedvetet syftar till att reproducera heterosexualitet som 
självklar och naturlig. Kan bilderboksläsning utgöra en sådan praktik? 

Jag har även infört begreppet den heterokulturella ordningen, som tillägg till 
Butlers begrepp den heterosexuella matrisen – den (hegemoniskt) diskursiva organiseringen 
av kroppar, kön/genus samt attraktion, åtrå och begär i samhället i ett värde- och maktsystem i 
vilket positioner definieras oppositionellt och hierarkiskt genom/utifrån obligatorisk 
materialisering av heterosexualitet (1990: 151) 20 . Vad betyder då det? Butler vill med 
begreppet synliggöra att vi till biologiska kroppar21 knyter föreställningar om hur kvinnliga 
respektive manliga individer skall vara. Vi konstruerar två sociala kategorier av människor, 
vilka förväntas utesluta varandra. Individer med ”kvinnligt kön” förväntas växa upp till 
kvinnliga individer, och individer med ”manligt kön” till manliga. Innebörder och värden som 
knyts till dessa kategorier får endast innebörd i relation/kontrast till varandra (ibid.: 9). 
Innebörden i att vara kvinnlig definieras, med andra ord, i motsats till manlig. Även åtrå och 
begär definieras oppositionellt och hierarkiskt. För att definieras som manlig man måste man 
således även attraheras av individer i den andra kategorin, det vill säga (kvinnliga) kvinnor, 
och vice versa. Den som inte gör det ses som avvikande och dennes sexualitet som onaturlig.  

Allt som inte riktigt stämmer överens med denna normerande mall får, alltså, 
lägre status och måste ibland även utsättas för sanktioner: från den lille pojken som blir retad 
för att han har en rosa tröja (feminint kodad färg) till den äldre som sexuellt attraheras av 
andra pojkar. Föreställningar om hur män skall vara upprätthålls genom att den man som 
anses ge uttryck för feminint kodade sätt att vara ”’oskadliggörs’ genom att kopplas ihop med 
avvikelser från heterosexualitetsnormen. Han homosexualiseras och parodieras som 
’omanlig’”, skriver etnologen Marie Nordberg, som forskar om maskulinitet (2003: 81, jfr 
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2005: 89f och Connell 1996: 98). Homofobi är alltså en mekanism som upprätthåller gränser 
för konventionell maskulinitet. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson (2004) beskriver på 
motsvarande sätt hur heterosexualitet som norm samt gränsen mellan kvinnlig och manligt 
upprätthålls bland gymnasietjejer hon följt; uttalat maskulint kodade kläder associeras till en 
lesbisk tjej. Förutom att inte för kraftigt associeras med maskulint kodade uttryck konstrueras 
femininitet bland tjejer även som att ”inte ta för stor plats” samt vara lagom sexuell – hotet 
om stigmat hora, den dåliga kvinnligheten, är ständigt närvarande (Dahlén 2006a: 60).   

Mannen har historiskt utgjort norm i samhället och maskulint kodade områden 
har således högre status, beskriver historikern Yvonne Hirdman (2001, jfr Connell 1996: 97). 
Denna könsmässiga över/underordning refererar jag i analysen till som fallocentristisk22. Det 
innebär att pojkar/män inte kan associeras med feminint kodade värden/områden utan att 
tappa status, men att flickor/kvinnor har tillgång till maskulint kodade områden 23. Intervjuer 
Nordberg har gjort med sex-sjuåringar bekräftar att detta förhållande etableras tidigt hos barn 
(föreläsn. 070323). Flickor måste dock förhålla sig underordnade till pojkar, för att deras 
femininiteten inte skall ifrågasättas. ”[F]lickor kan vara flickor på ’rätt’ sätt genom att göra 
allt som pojkar gör och vara allt som pojkar är”, skriver psykologen Ylva Elvin-Nowak, ”så 
länge de inte gör eller är det mer eller bättre än pojkar” (2003: 115). 

Vi kan, alltså, konstatera att heterosexuell attraktion konstrueras som normal, 
naturlig och självklar i detta kulturella system av föreställningar om hur människor är, denna 
dominerande heterodiskurs. Följaktligen formas uppfattningen om samkönad kärlek och åtrå – 
såväl homo- som bisexualitet, med andra ord – som avvikande och onormal, kanske främst i 
osynliggörandet av den. Michel Foucault betonar att diskurser formar vårt tänkande såväl i 
vad som uttrycks såväl som vad som utelämnas/tystas (2002: 28). Vi kan även konstatera att 
särartstänkandet – att könen förutsätts vara (essentiellt) olika – ligger till grund för 
heteronormaliseringen av subjektspositionerna flicka och pojke, det vill säga uppfattningen att 
olikheter attrahera varandra. I den heteronormativa samhällsmodellen, skriver de los Reyes 
och Martinsson, är (subjekts-) positionerna man och kvinna konstruerade så att ”människor 
förväntas identifiera sig i kontrast men också som komplement till det andra könet” (2005: 17, 
min kurs.). ”Den som definieras som kvinna förväntas känna åtrå för dem som definieras som 
män. Genom att känna lust för en man blir en kropp kvinnlig.” Olikheten antas alltså fylla en 
funktion, förutom sexuell komplementaritet antas kvinnor och män även socialt bidra med 
olika värden, perspektiv, egenskaper och kunskaper (ibid.: 12f). Föreställningar om könens 
komplementaritet innebär, således, att traditionellt feminint respektive maskulint kodade 
(könsstereotypa) områden i samhället är heterokulturellt kodade. Att något skulle vara 
”tjejigt” och något annat ”grabbigt” får betydelse endast inom ett värde- och betydelsesystem 
av uppfattningar, en diskurs, som utgår ifrån och tar för givet könens olikhet och 
komplementaritet. Att könen socialt konstrueras som olika är, alltså, dels ett uttryck för 
föreställningen om kvinnliga och manliga individer som olika och komplementära, dels en 
inskolning av individer i denna ordning. ”Gender is heterosexualised through heteronormative 
daily practices and interactions with peers, family, and in schooling and other institutions 
working with children”, skriver Robinson (2005: 24). Min undersökning syftar till att visa om 
och hur bilderböcker man läser i förskolan utgör ett redskap i denna process. 

Och vad menas med att anlägga ett queerteoretiskt perspektiv? 
Queerteori är inte en teori per se utan, som socialantropologen Don Kulick skriver, ”ett antal 
olika perspektiv – ett antal olika sätt att tolka samhälle, kultur och identitet”, vilka förenas 
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genom ”att de alla betraktar den normativa heterosexualiteten som ett problem som borde 
förklaras” (1996: 9). Vi kan således förstå den queerteoretiska ansatsen som ett avslöjande av 
dels att uppdelningen av människor efter sexuell åtrå – i två ömsesidigt uteslutande grupper: 
hetero- respektive homosexuella – är socialt och historiskt konstruerad (jfr Foucault 1990 och 
Katz 1996), dels att den samhälleliga maktöverordningen hos heterosexuella grupper inte är 
given utan i sig beroende av att föreställningen om ordningens naturlighet och självklarhet 
ständigt upprepas (jfr Butler 1993: 125f). Ett queerteoretiskt perspektiv utmanar således, som 
Robinson skriver, andrefieringen (othering) av icke-heterosexuella, vilken konstitueras inom 
det kulturella binärparet vi heterosexuella – de homosexuella (2005: 26) (inom samhällets 
heterosexuella matris, med andra ord).  

 Jag beskrev inledningsvis att samkönade relationer inte representeras i de 
bilderböcker jag tidigare undersökte. Berättelserna i böckerna som jag undersöker i den här 
uppsatsen handlar dock inte uttryckligen om relationer, det finns heller ingen argumentation 
för att människor inte kan tycka om varandra fast de har samma kön. Därför måste jag ha en 
annan ingång i undersökningen – ett queerteoretiskt perspektiv, således. Istället för att primärt 
undersöka det som osynliggörs, undersöka normaliseringsprocesser, som Kulick beskriver. 
Hur konstrueras relationer mellan individer av olika kön som självklara i böckerna? Hur 
skapas uppfattningen att flickor och pojkar skall vara (heterokulturellt) olika? Genom att 
undersöka hur litteraturen framställer heterosexualitet och heterokulturella uttryck som givna 
– att sätta fingret på det som vanligtvis ses som självskrivet och som inte problematiseras – 
kan vi förhoppningsvis förstå och dra slutsatser om hur uppfattningar om de sätt att vara flicka 
eller pojke på som osynliggörs – de uttryck som inte representeras – konstrueras. Därmed kan 
vi förhoppningsvis även bättre förstå litteraturens roll i konstruktionen av normalitet och dess 
ställning som källa till identifikation.  

 Om innebörder som läsaren konstruerar i läsningar delvis är avhängiga vilka 
diskurser hon/han omfattas av, som jag skriver ovan, och således till viss del är subjektiva, 
innebär inte det att också tolkningsförfarandet i analysen är avhängigt forskarens eventuellt 
heteronormativa läsningar? Visst är det så, vill jag poängtera, vilket vi återkommer till i 
metodavsnittet. ”Kulturen är alltså inte heterosexuell”, skriver Kulick, ”den är mycket rikare 
och mer nyanserad än så” (1996: 16). Vi måste, med andra ord, undersöka i vilken 
utsträckning bilderböckerna möjliggör queera läsningar. Som avslutning på teoriavsnittet skall 
vi nu emellertid se hur mening – betydelser och innebörder – skapas i diskurser.   

Hur skapas mening, till exempel när barn läser 
bilderböcker (diskursteori)? 
Det här avsnittet handlar inte om läsförståelse och relaterade aspekter av läsprocessen, vill jag 
betona. Min avsikt är att förenklat reda ut semantiska och semiotiska aspekter av läsning – hur 
de betydelser som läsaren interaktivt skapar i mötet med en berättelse hänger samman med 
systemet av tecken – ord och bilder – i boken samt med system av uppfattningar, teorier och 
normer i samhället, så kallade diskurser. Innan jag går in på hur innebörder konstrueras i 
diskurser, enligt Laclaus och Mouffes (poststrukturalistiska) teorier, gör jag en resumé över 
min avgränsning av begreppet samt en distinktion till dess användning i strukturalistiska 
teorier. Begreppet definieras nämligen på olika sätt i olika vetenskapsteoretiska paradigm och 
inom olika akademiska discipliner, vilket får stor betydelse för dess användningsområde.  
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Hur använder jag diskursbegreppet?  
”Når man som resultat af en artikulatorisk praksis er blevet i stand til at konfigurere et system 
af præcise forskellige placeringer, betegnes dette system af forskellige placeringer diskurs”, 
säger Laclau (intervju, citerad i Åkerstrøm Andersen 1999: 89). Diskurs, enligt honom, är 
alltså ett system i vilket positioner konstrueras som olika och åtskiljda som konsekvens av en 
artikulatorisk praktik. Om vi ser på (återkommande) läsning av bilderböcker på förskolor som 
en sådan praktik, i vilken uppfattningar och föreställningar om (olika aspekter av) omvärlden 
artikuleras, kan vi förstå praktiken som konstituerande en diskurs med särskiljda 
subjektspositioner beträffande genus såväl som sexuell identitet, menar jag. Mitt syfte kan 
således beskrivas som att undersöka vilket underlag bilderböcker utgör i denna konstruktion 
av uppfattningar. Innan vi går händelserna i förväg, måste vi bättre förstå dels vad som menas 
med att diskurser är system av betydelser, dels relationen mellan kunskap, sanning och makt. 

Saussure konstaterade att innebörder inte är inneboende i ord, utan är produkter 
av relationen mellan tecken (betecknare/signifier) – till exempel ett skrivet eller uttalat ord – 
och det objekt eller fenomen som refereras till (betecknad/signified). Snarare än att spegla 
världen så konstruerar språket den (vår uppfattning och förnimmelse av den), förklarade han. 
Begreppsinnehållet för djuret hund finns inte i ordet ”hund” i sig – termen för djuret är som 
bekant olika på olika språk – och förmedlingen av begreppsinnehåll när vi säger hund (att vi 
refererar till ett fyrbent djur som skiljer sig från andra fyrbenta djur, och så vidare) är resultat 
av den språkliga sammankopplingen mellan ett tämligen godtyckligt valt språkligt uttryck och 
objektet som betecknas (se, vidare, Laclau 1993 och Adams St. Pierre 2000, för 
sammanfattningar av Saussures teorier). 

Saussures modell togs under 1960- och 70-talen upp inom marxistisk 
samhällsanalys och -kritik. De respektive förklaringsmodellernas beskrivningar av samband 
som strukturer, språkliga respektive sociala, förde dem samman. Man talade om att 
människans förståelse av världen är knuten till menings- och betydelsesystem, så kallade 
diskurser24. Diskurs kom att beskriva att idéer och teorier om hur världen ”är beskaffad” inte 
är lösryckta uppfattningar hos olika individer utan att det finns en systematik i människors 
föreställningsvärldar och att de determinerar hur människor uppfattar sin omvärld. Bland 
andra Roland Barthes och Foucault var inflytelserika i utvecklingen av strukturalistiska 
diskursteorier 25 . Från slutet av 1960-talet frångick de bägge dock strukturalismen i sina 
analyser och utarbetade teorier som idag räknas som poststrukturalistiska. Barthes betonade 
att en text går att läsa på flera olika sätt 26  och Foucault, som diskursbegreppet främst 
förknippas med i dag, presenterade sin beskrivning av diskurser som: ”namn på hela den 
praktik som frambringar en viss typ av yttranden” (1993: 57). Så beskriver Mats Rosengren 
”Foucaults alldeles särskilda bemärkelse” av diskursbegreppet. ”There was an increasing 
realization that ’discourse’ did not refer to a particular set of objects, but to a viewpoint from 
which it was possible to redescribe the totality of social life”, skriver Laclau (1993: 433). 

I poststrukturalistisk mening är diskurser inte autonoma strukturer, som i 
strukturalistiska teorier, utan beskrivs som flytande och föränderliga. Det, menar man, beror 
på att diskurser reproduceras genom och tack vare att människor tar dem i bruk – artikulerar 
dem – i sociala handlingar. Det innebär, därmed, att individen är ett subjekt – hon/han har 
(viss) möjlighet att påverka sina livsval och är alltså inte helt determinerad av, till exempel, 
materiella förhållanden eller kulturella traditioner. Det innebär också att diskurserna de facto 
förändras, det är en ofrånkomlig effekt av mänsklig praktik och interaktion. I strukturalistiska 
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teorier är individen snarare reducerad till ett objekt, en diskursernas marionett (Lenz Taguchi 
2004). Förklaringen är att man enbart tar fasta på språkstrukturer (la langue), inte utövandet 
(la parole), skriver Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000: 131), hänvisande 
Saussures modell. Ett poststrukturalistiskt perspektiv lyfter också fram att diskurser, som 
betydelsesystem, hänger samman i sammanflätade formationer. Individen omfattas därmed av 
flera konkurrerande diskurser (med olika, i viss utsträckning ideologiskt, innehåll), vilket 
beror på att individer har olika subjektspositioner. ”[E]very subject position is a discursive 
position” (2001: 115), skriver Laclau och Mouffe. Det innebär att (utsnitt av) världen till viss 
del får mening, blir begriplig, inom olika diskurser i olika subjektspositioner, exempelvis 
flicka, mamma och fackföreningsaktivist. Betyder det att poststrukturalistisk diskursteori är 
relativistisk? Inte alls, vill jag understryka. Som jag skriver ovan använder individen de 
resurser som är tillgängliga – det gäller även diskurser. Laclau och Mouffe poängterar att 
innebörder konstrueras inom diskurser och är meningsfulla endast inom dem – ”things only 
have being within a certain discursive configuration” (1987: 85) – och givetvis kan man 
endast skapa mening och sammanhang utifrån de betydelsesystem man omfattas av (man kan, 
kort sagt, inte fritt välja diskursiva positioner). (Med being avser Laclau och Mouffe den 
sociala dimensionen hos, exempelvis, ett objekt. Det vill säga det objekt med någon form av 
(diskursivt konstituerad) innebörd som människor ofrånkomligen alltid möter (ibid.: 86ff).) 

Strukturalistiska teorier övergavs dock inte på 1970-talet, de har fortlevt 
parallellt med poststrukturalistiska. Låt mig ge ett exempel för att synliggöra skillnaden i 
faktisk verkan, vilken kunskap respektive angreppssätt kan generera. Jag tog under våren 
2006 del av en synnerligen strukturalistisk analys av maktstrukturer i klassrum. Föreläsaren 
menade att flickor och pojkar ingår i olika hierarkiska grupper och om läraren vill ha kontroll 
i klassrummet gäller det för henne/honom att hitta och konfrontera ”the queen bee” [!] 
respektive ”the king bee” i grupperna. Den statiska och uniformerande analysen synliggör 
tydligt svagheten med strukturalistiska teorier. Den förutsätter dels att maktstrukturen förblir 
oförändrad över tid, dels att varje flicka och pojke är del av endast en av två ömsesidigt 
uteslutande hierarkiska grupper vilka inte på något sätt påverkas av maktförhållanden i den 
andra gruppen. Modellen räcker inte ens till att förklara hur makt kanaliseras i tillfälligt 
könssegregerade idrottsomklädningsrum, menar jag. Antagonism, som uttryck för kamp 
mellan olika diskurser, tar sig nämligen uttryck i dominansförhållanden mellan etniska 
grupper såväl som mellan individer med olika sexuella identiteter, olika och olika ”grad av” 
funktionsnedsättningar, socioekonomisk position såväl som beroende på resultat och 
prestationer i olika skolämnen samt den mer svåråtkomliga faktorn utseende – förutom kön. 
Det uppträder alltså en intersektion mellan olika maktordningar, som dessutom förändras över 
tid. Vi har således inte att göra med en enkel och oföränderlig statushierarki bland individer i 
två ömsesidigt uteslutande könsgrupper. Situationen är, till synes, för komplex för att kunna 
förstås med en strukturalistisk analysmodell av maktförhållanden och -utövning (som uttryck 
för diskurser). En analys av maktutövning i en klass med utgångspunkt i poststrukturalistiska 
teorier, som betonar att individer har flera olika subjektspositioner, strävar istället efter att 
synliggöra hur olika maktordningar uppkommer och förändras beroende på olika elevers 
tillfälliga såväl som återkommande positioneringar och grupperingar. 

Foucault betonade att diskurser är sanningsregimer, de dikterar vad som är 
möjligt att säga samt vem som kan uttala sig (2002). Det som sägs, sägs med andra ord ur en 
specifik position – en maktposition med privilegiet att definiera ”hur det är” på ett 
kunskapsområde/utsnitt av världen, det vill säga producera kunskap samt definiera vad som 
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betraktas som kunskap. Personen på en sådan överordnad position [– till exempel en 
förskolepedagog –] får funktionen som en ”apparatus of truth”, skriver Foucault (1980: 132). 
Makten att definiera hur något ”är”, har även konkreta konsekvenser för människor, visade 
Foucault. Han undersökte hur diskursivt specifika definitioner av – ”sanningar” om – 
individer som institutionaliseras i fängelser, psykiatriska anstalter och skolor inte bara 
legitimerar och bevarar dessa institutioner utan även (indirekt) producerar individer/kroppar 
som svarar mot de kriterier som stipuleras27. Ett tydligt exempel på hur diskurser konstituerar 
subjekt i skolvärlden är diagnosförfarandet de senaste årtiondena. Med varje ny 
neuropsykiatrisk diagnos som ”kommer ut på marknaden” hittar vi allt fler barn, företrädesvis 
pojkar, som svarar mot agerandet som beskrivs. Figurer i bilderböcker kan på motsvarande 
vis, håller jag för sannolikt, utgöra definitioner av hur flickor och pojkar ”är”, vilka unga 
läsare kanske inte direkt problematiserar utan snarare tar till sig som modeller i enlighet med 
vilka man gör kön/genuspositioner.  

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) visar med tydliga exempel att (uppfattningar 
om) barn i förskolan konstrueras på olika sätt utifrån olika diskursiva teorier om hur ”barn 
är”, och att det får reella konsekvenser för hur barnen bemöts såväl som för hur den 
pedagogiska praktiken iscensätts socialt och rumsligt. Pedagoger uttrycker förväntningar på 
barnen utifrån de diskursiva sätt att förstå barn som de tar i bruk, och många barn, vilket nog 
är bekant, är duktiga på att förverkliga förväntningar de upplever att vuxna har på dem. Det 
har gjorts några studier av hur dominerande genusdiskurser artikuleras i pedagogisk praktik 
och följaktligen bidrar till att konstruera könsstereotypa flickor och pojkar (se, till exempel, 
Svaleryd 2003 och utredningen Jämställd förskola (SOU 2006: 75)). Normaliserings-
processen är samtidigt heteronormativ, vill jag betona. Undersökningen Det osynliga 
regnbågsbarnet i förskolan (Hulth och Ingelson 2005) visar att barn till samkönade föräldrar 
marginaliseras om inte helt osynliggörs i förskolan. Min undersökning kan, därmed, sägas 
syfta till att visa bilderböckers eventuella funktion i denna diskrimineringspraktik. Relationen 
mellan kunskap och makt (över tanken)28 som Foucault betonar är, för att summera styckena 
ovan, ett fundament i postfoucauldiansk diskursteori, exempelvis hos Laclau och Mouffe. Vi 
skall nu studera diskursers inneboende logik närmare, hur mening uppstår och förändras.    

Hur konstrueras innebörder och betydelser i diskurser?  
”In our interchange with the world”, skriver Laclau och Mouffe, “objects are never given to 
us as mere existential entities; they are always given to us within discursive articulations” 
(1987: 85). Det innebär att vi aldrig kan förnimma ett objekt eller ett fenomen i dess “nakna 
existens”, det gäller inte bara hur vi förstår mänsklig social interaktion utan även hur vi 
uppfattar fysiska objekt, till exempel träd. Vi möter alltid objekt och fenomen inom en viss 
diskursiv ram, ett meningssystem av kunskap och betydelser. På tal om träd, naturobjekt är 
också diskursiva fakta, skriver Laclau och Mouffe (ibid.: 84), eftersom själva idén om natur – 
konceptet natur – ”is not something that is already there, to be read from the appearances of 
things, but is itself the result of a slow and complex historical and social construction”. 
Diskurser är system av ”differential entities”, understryker Laclau och Mouffe (2001: 111), 
det vill säga skillnader och olikheter. Det innebär att ”natur” och vad som uppfattas som 
”naturligt”, endast kan förstås i relation till ”kultur” och till att något är ”framställt/påhittat av 
människor”, det vill säga ”onaturligt” i bokstavlig mening. Så ser den diskursiva logiken ut, så 
skapas innebörder i, till exempel, identiteter. 
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 För att förstå hur innebörder skapas som produkter av skillnader mellan tecken 
och dess relation till varandra i diskurser, kan vi beakta trädet i exemplet ovan. Det språkliga 
tecknet ”träd” får betydelse i relation till andra tecken som betecknar andra objekt (element) 

29. Vi kan tänka oss elementen: blad, stenar, mossa, fågelkvitter, bär med mera, som del av en 
språklig konstruktion av ett sammanhang i vilket trädet ingår. Likt strukturalistiska diskurs-
teorier konstrueras betydelser, i till exempel ett ord eller en del av en bild (som vi skall se i 
min analys nedan), även i poststrukturalistiska teorier genom att skilja sig från andra tecken. 
En viktig distinktion är dock den poststrukturalistiska uppfattningen om pluralistiska texter. 
Man betonar att innebörder kan ändra sig alltefter vilket sammanhang tecknen används i 
(Laclau 1993: 433f), att det inte finns några cementerade samband mellan språkliga 
betecknare och betecknade fenomen/objekt. Texter, såväl som sociala handlingar, kan därmed 
få olika innebörder beroende på vilka diskurser som betraktaren/läsaren artikulerar. 
Betydelsen hos trädet i mitt exempel ovan var, beroende på om jag lyckades väcka de 
associationer hos dig som jag avsåg, en kropp i en fridfull vy över en skog. Det är dock ingen 
neutral eller objektiv beskrivning av objektet träd. Det ”nakna” objektet i sig existerar blott, 
det har ingen inneboende, essentiell innebörd. Trädet en människa möter har dock being, det 
vill säga en social tillvaro med kulturellt och diskursivt konstruerade innebörder. 

 Innebörder är, alltså, sociala konstruktioner, ibland produkter av historiskt långa 
kulturella processer. Med being separerat från existens följer att den ”teoretiska horisonten” 
från vilken being konstitueras – det vill säga innebörden i objekt/fenomen/händelser – inte går 
att separera från någon annan aspekt av verkligheten (Laclau och Mouffe 1987: 86). Ingen 
människa kan möta ”nakna” objekt/fenomen/händelser eftersom hon/han ofrånkomligen alltid 
bär på förkunskap. All innebörd, all förståelse, all kunskap är således diskursiv, det vill säga 
konstruerad inom diskurser. Eller, som Jacques Derrida skriver: ”There is nothing outside of 
the text [there is no outside-text; il n’y a pas de horstexte]” (1976: 158, kurs. och text inom 
parenteser i orig. (översättarens)). Denna vetenskapsteoretiskt poststrukturalistiska ståndpunkt 
– att all förståelse/kunskap är skapad av människor (”i texter”) samt att all förnimmelse/ 
upplevelse och förståelse som vi gör av världen sker genom tidigare skapad kunskap (genom 
diskurser) – kallas ibland den språkliga vändningen (the linguistic turn)30. Horisonten, som vi 
kallar diskurs, kan vi, med andra ord, förstå som ett kulturellt konstruerat förståelsefilter 
genom vilket vi möter världen. Diskurser – olika på olika kunskapsområden/utsnitt av världen 
och knutna till olika (ideologiska) ställningstaganden – kan vi följaktligen beskriva som olika 
”teoretiska filter” skapade av människor i syfte att begripa världen och göra den meningsfull: 
”så här är det …”. Det är olika aspekter av mänsklighetens samlade kunskap, genom vilka vi, 
för det mesta helt omedvetet, erfar och upplever vår omvärld. 

 Läsning av texter – såväl av vuxna som av små barn av bilderböcker – sker likt 
andra sociala handlingar således diskursivt, genom förkunskaper som artikuleras i läsakten. 
Den innebörd du som läsare skapade i tecknet ”träd” i min beskrivning ovan, är beroende av 
sammanhanget i två hänseenden: dels de andra tecknen i texten, dels den diskurs du som 
läsare tar i bruk i läsakten – den diskurs inom vilken du i sammanhanget gav objektet träd 
mening. Innebörden som jag avsåg att förmedla i min beskrivning av trädet ovan, skapades i 
en ”naturidylldiskurs” – i inbördes relation mellan tecknet ”träd” och de andra tecknen 
(orden) som betecknar andra objekt. I andra sammanhang kan dock objekt/fenomen få andra, 
måhända distinkt skilda innebörder utifrån andra språkliga betydelsesammanhang (diskurser). 
Träd, för en biolog, är ett ekosystem; för en skogsägare: kapital (en ekonomisk investering); 
för en möbelsnickare är det råvara/material för tillverkning av stolar och för landskapsmålaren 
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är träd förhoppningsvis estetiska objekt. Dessa olika innebörder beror, alltså, på att tecknet 
”träd” står i relation till olika andra tecken i de olika sammanhang inom vilka respektive 
innebörder skapas. Tecknen ingår i olika ekvivalenskedjor i respektive sammanhang, för att 
använda Laclaus och Mouffes begrepp. I biologens diskurs kan vi tänka oss tecknen: 
”organismer”, ”boplats”, ”barklager” och ”föda”; i skogsägarens: ”investering”, ”avkastning”, 
”hektar” och ”antal enheter”. Och så vidare. Att ett objekt eller fenomen får en viss innebörd 
beror, förutom att objektet/fenomenet knyts till andra objekt/fenomen som betraktas som 
betydelsefulla och således ges högt värde inom diskursen, alltså även på att det ”förklaras” ur 
ett specifikt perspektiv. Olika diskurser ger olika förklaringar, kan vi förenklat säga. 

 Derrida menar att betydelser varierar i olika sammanhang inte bara som resultat 
av skillnader (différence) mellan tecken, utan att de även uppkommer genom uppskjutningar 
(déférence) (Kulick, 1996: 17f). Innebörden/betydelsen uppskjuts, så att säga, ju närmare vi 
studerar diskursen, eftersom kedjorna av tecken är oändliga. För att, exempelvis, förstå 
innebörden i genuspositionen flicka, måste man förstå vad en mamma är. För att komma åt 
betydelsen av mamma måste vi förstå innebörden i barnlös kvinna såväl som vad en pappa är, 
vilket leder oss till man, som i sin tur kräver att vi förstår innebörden i pojke. Et cetera. ”The 
presence of something always has the traces of something else which is absent” (1987: 89), 
skriver Laclau och Mouffe ”derridaiskt”. Därmed kan vi också förstå hur en diskurs förändras 
beroende på vilka element som ”ingår” i den, det vill säga varierar med olika människors 
individuella artikuleringar av en diskurs samt konstruktion (förståelse) av dess innebörd. 

 Winther Jörgensen och Phillips (2000: 16f) liknar helheten av möjliga 
diskursformeringar vid Internet, det vill säga ett mångdimensionellt nät med oändligt antal 
knytpunkter (individuella servrar) och inbördes kopplingar som vartefter tillkommer och 
avlägsnas, vilket således hela tiden förändrar strukturen. Knytpunkterna i nät-metaforen 
motsvarar språkliga element. När en diskurs strävar efter att ge något en specifik innebörd – ta 
objektet träd i mitt exempel ovan – reducerar den nätets komplexitet till att ”innehålla” 
utvalda element, knytpunkter i nätet. Andra element samt kopplingar till dem elimineras, så 
att säga, de är inte relevanta för den specifika diskursen. Det hypotetiskt mångdimensionella 
nätet reduceras alltså i varje diskursiv förklaring till ett ”tvådimensionellt fisknät”. 

 Laclau och Mouffe poängterar att dessa ”låsningar” (closure) av möjliga 
diskursformationer dock är tillfälliga (contingent) och partiella: ”the relational logic [is] 
incomplete och pierced by contingency” (2001: 110).  Beskrivningar av hur något ”är”, kan 
således aldrig vara slutliga, kompletta eller totala. Det finns alltid en utsida på diskursen, 
framhåller Laclau & Mouffe (1987: 89), ett diskursivt fält med ”överskott av mening” (2001: 
111). Andra diskursiva förklaringar har, med andra ord, alltid möjlighet att ”komma in på 
banan”, och det fortgår en antagonistisk kamp mellan olika diskurser (ibid.: xiii) om makt-
positioner utifrån vilka de kan föra ut sina perspektiv på världen. Därmed kan vi sluta oss till 
att beskrivningar aldrig kan vara helt objektiva. Objektivitet är en föreställning, eller illusion, 
som uppstår när en diskurs är så dominerande – hegemonisk – att andra diskurser har svårt att 
göra sina alternativa ”berättelser” hörda; ”objectivity and power become indistinguishable”, 
skriver Laclau (1993: 435). När en dominerande diskurs låser fast olika möjliga betydelser i 
ett språkligt element blir det ett moment, i Laclaus och Mouffes terminologi (2001: 105), 
vilket vi kommer att se exempel på i min undersökning.    
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Vilka diskurser undersöker jag i bilderböckerna? 
Jag har identifierat och avgränsat två diskursordningar – områden med antagonism mellan 
olika diskurser – i mitt material, vilket jag återkommer till i metodavsnittet. I respektive 
ordning finns dominerande diskurser: en särskiljande genusdiskurs och en heteronormativ 
diskurs om sexuell identitet. Självfallet diskuterar jag diskurserna i analysdelen, jag vill dock 
först ge en kort historisk bakgrund till diskurserna om sexuell identitet som jag refererar till. 

 Historikern Jonathan Ned Katz beskriver (1996) hur man mot slutet av 1800-
talet vetenskapligt definierade sexuella handlingar mellan individer av samma kön som 
homosexuella och mellan individer av olika kön heterosexuella. Vid tiden beskrev begreppen 
handlingar som inte syftade till att avla barn. Trots strävan sedan Upplysningen efter 
(naturvetenskapligt) vetande som skiljt från tro, är innebörderna i begreppen religiöst 
anstrukna i den teleologiska beskrivningen av de sexuella praktikerna som perverterade (ibid.: 
12ff), det vill säga moraliskt avvikande från Guds ändamål med individer av olika kön. 
(Diskursen fortlever i dag som bekant, företrädesvis knuten till monoteistiska religioner.)  

Innebörderna i begreppen började revideras under senare 1800-tal. 
Naturvetenskapen och psykologin gjorde samfälld sak och konstruerade, essentialistiskt, 
normalitet i frågan om kärlek och sexuell attraktion mellan individer. 1870 förvandlades 
sodomiten, från temporär avvikare i sina handlingar, till en homosexuell särart, skriver 
Foucault (1990: 43), och anför en artikel i vilken homosexualitet definieras som motsats till 
heterosexualitet. Heterosexualitet kom att beteckna begär mellan individer av olika kön som 
naturlig och homosexualitet fick beskriva avvikande attraktion mellan individer av samma kön 
(Katz 1996: 83ff). Begreppen kom under 1900-talet att beskriva identiteter/personer och inte 
längre handlingar (ibid.: 98ff). Diskursen är i stort sett oförändrad i dag och dominerar i Väst 
konstruktionen av förståelse av sexualitet och sexuella identiteter. Innebörden i den skapas 
med kvinna och man som biologiskt komplementära individer som utgångspunkt. Kön är den 
strukturerande faktorn och det förutsätts att det endast finns två, ömsesidigt uteslutande 
grupper. Med begreppen heterosexuell matris och obligatorisk heterosexualitet syftar Butler 
(1990) till att synliggöra logiken i denna diskurs (inom vilken kunskap om kön och biologi 
struktureras och görs begriplig). I analysen (främst av böcker om hur barn blir till) refererar 
jag till denna diskurs som den underliggande dominerande diskursen om sexuell identitet. 

 Gayle Rubin skildrar en samhällshierarki mellan bra/normala/naturliga sexuella 
praktiker och dåliga/avvikande/onaturliga (förenklat återgiven). Frivilligt samlag mellan 
personer av olika kön i hemmet i syfte att alstra barn återfinns överst i den förstnämnda 
klassen, medan ensamsex och sex mellan individer av samma kön tillskrivs plats i den 
”fördömda” (1993: 11ff). I den selektiva framställningen i bilderböckerna av hur barn blir till, 
som vi skall se, framträder ett metabudskap som anspelar på denna diskursivt moraliska 
rangordning, menar jag. Jag refererar i analysen även till en utesluten ”mångfaldsdiskurs”, en 
diskurs som inte materialiseras i böckerna, i vilken sexuella praktiker (mellan vuxna, 
samtyckande människor) inte har en tydlig hierarkisk ordning. Den innebörden framträder 
mot bakgrund av en implicit klassificering av individer i kategorier av attraktion. De outtalade 
kategorierna kan rubriceras: ”attraheras av både individer med kvinnligt och manligt kön”, 
”attraheras enbart av individer med kvinnligt kön” samt ”attraheras enbart av individer med 
manligt kön”. Åtrå (sexuell identitet) är, med andra ord, den strukturerande faktorn i denna 
diskurs. Det finns ingen heterosexistisk normalitet i den; känslor och åtrå mellan individer av 
samma kön ses som blott mindre vanliga än mellan individer av olika kön.  
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Metod 
Foucault-inspirerad diskursanalys används i allmänhet för att undersöka olika aspekter av 
makt. Man undersöker relationer och antagonism mellan olika diskurser – hur vissa diskursers 
maktställning överordnas och upprätthålls och hur andra diskurser underordnas och utesluts – 
samt diskursers inneboende logik, så att säga, vilka premisser de bygger på. Mitt empiriska 
material har inte till syfte att vara normerande som, till exempel, politiska beslut och program 
vilka manifesteras i argumenterande eller agiterande texter; budskap om genus och sexualitet 
är inte explicit uttryckta i böckernas händelseförlopp. Empirin är skönlitterära berättelser om 
utflykter, barnlekar och husbyggen, inte om hur människor skall vara – på ytan, vill jag 
framhålla. Bilderböcker har, menar jag, underliggande budskap om mänskliga relationer och 
sätt att vara, vilka har normativ effekt på läsaren. Med diskursanalys som metod undersöker 
jag därför hur och i vilken utsträckning heteronormativa budskap konstitueras i bilderböcker 
(och hur de således bidrar till att reproducera en heteronormativ maktordning).  

Det empiriska materialet och hur urvalet har gått till 
Min tanke var till en början att undersöka barnlitteratur som förskolor lånar ofta, böcker som 
många barn på förskolor kommer i kontakt med. Jag valde Stockholms stadsbibliotek med 
tanke på deras stora bokbestånd. Barn- och ungdomsavdelningen visade sig dock inte föra 
statistik över förskolors lån. De för dock statistik över de mest frekvent utlånade barn- och 
ungdomstitlarna varje år, sålunda beslöt jag att undersöka de tjugo mest lånade 
bilderböckerna 2005 respektive 2006. Jag valde att ta med relativt många böcker i urvalet, 
eftersom jag bedömde att det annars kunde ha blivit problematiskt att identifiera och avgränsa 
olika diskurser. Empirin är trots allt bilderböcker, flera av dem är förhållandevis korta. 

 ”Lånetoppen” domineras av ett fåtal författare som har flera titlar var med sina 
populära figurer: Alfons Åberg, Mamma Mu, Bu och Bä, Pettson och Findus samt Mulle 
Meck. Tillsammans med dem hittar vi 2005 Max Napp, den enda ”småbarnsboken” i urvalet 
enligt en klisterlapp på omslaget, samt bägge år klassikerna Pricken och Känner du Pippi 
Långstrump?. Då några av titlarna bland de tjugo mest lånade barn- och ungdomstitlarna 
respektive år inte är bilderböcker, strök jag dem på de statistiska listorna och plockade in 
nästkommande bilderböcker i motsvarande antal. Se bilaga 1 för bibliotekets sammanställning 
över lånetoppen (och min första urvalsgrupp). Två bibliotekarier har, vid olika tillfällen, 
studerat listorna och bekräftat dels att samtliga titlar på lånetoppen ofta lånas av förskolor, 
dels att listans utseende i sig är ett resultat av att förskolor frekvent lånar dessa titlar (vilket i 
sig möjliggörs av att biblioteket tillhandahåller flera exemplar av varje titel).  

Eftersom jag undersöker heteronormativitet i barnlitteratur är det intressant och 
berättigat att även undersöka vilka diskurser som materialiseras, och hur, i böcker som 
explicit handlar om familjer. Barnbibliotek erbjuder ofta böcker tematiskt till förskolor och 
jag hade förväntat mig att hitta temat ”(jag och min) familj” på Stadsbiblioteket. De erbjuder 
emellertid inte det temat, dock ”att få syskon”. Merparten av böckerna som ingår i det handlar 
om familjeliv efter att en bebis har fötts; olika situationer centrerade runt den nye 
familjemedlemmen porträtteras, i synnerhet relationer och känslor mellan syskon utifrån det 
nyblivna storasyskonets perspektiv. Jag bestämde mig för att begränsa urvalet till böcker som 
handlar om hur ett nytt syskon blir del av en familj. Sådana böcker utgör därmed ett 
komplement till böckerna i lånetoppen, eftersom jag får möjlighet att undersöka dels hur 
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familjer som får barn ser ut i böckerna, dels om heterosexualitet naturaliseras genom 
skildringar av fortplantning och barnafödsel. Det har inte varit helt oproblematiskt att 
fastställa ramen för denna urvalsgrupp, då biblioteket inte har någon förteckning över vilka 
böcker som ingår i temat ”att få syskon”. Endast klisterlappar på omslagen på de böcker som 
valts ut till temat bekräftar det. Jag har därför vid upprepade tillfällen under vintern – våren 
2007 lånat de böcker som funnits i temalådan på biblioteket. Följande böcker som jag vid 
olika tillfällen funnit i temalådan, skildrar emellertid på olika sätt hur ett barn blir till eller blir 
ny medlem av en familj: Kan man beställa en bror; Mamma, pappa och jag; Paradisets mage; 
Pyret får en lillebror och Så blev jag till. Dessa böcker utgör, således, min andra urvalsgrupp.  

Hur går diskursanalysen till? 
För att kunna visa hur mening skapas diskursivt måste man dels identifiera och avgränsa 
diskurser – visa vilka diskurser i olika diskursordningar som ”kämpar om” att göra sig hörda – 
dels reda ut diskursers interna strukturer. Det senare innebär att urskilja olika komponenter 
som tillsammans – i ekvivalenskedjor – utgör premisser för budskapen i respektive diskurs. 
Då Laclau och Mouffe är ”diskursteoretiker”, och inte explicit har formulerat en metod för 
analys av diskurser31 , har jag tagit hjälp av Winther Jørgensen och Phillips (2000) samt 
Bergström och Boréus (2005) för att sätta ihop en lista över faktorer/komponenter, utifrån 
Laclaus och Mouffes teorier och begrepp, för att identifiera, avgränsa samt ”dissekera” 
diskurser: 

- element (tecken med mera som bygger upp diskusers innebörd och mening) 
- flytande signifikanter (områden det råder kamp om att definiera, vilka indikerar 

diskursordningar, jag har redan identifierat kön och sexuell identitet som signifikanter) 
- noder (särskilt betydelsefulla element i diskurserna kring vilka de är centrerade) 
- ekvivalenskedjor (hur olika element hänger samman och ”bygger upp” diskurserna) 
- subjektspositioner (som litteraturen erbjuder läsaren via dess figurer) 
- gruppbildning (hur individer grupperas, vilket möjliggör olika subjektspositioner som 

läsaren kan identifiera sig med) 
- antagonism mellan olika diskurser i/mellan böckerna 
- relationer och familjebilder (vilka i sig är diskursiva element) 
- utestängningsmekanismer (procedurer som begränsar människors handlingsutrymme) 
- vetande (synliggöra hur kunskap är sammankopplat med makt) 

De sistnämnda två faktorerna har fokus på makt, och är tydligt Foucault-inspirerade. Bägge 
metodböcker framhäver man att man konstruktivt bör kombinera metoder för att utforma en 
analysmetod som passar ens empiri; ”forskningsfrågan avgör metoden” (2005: 358), skriver 
Bergström och Boréus. Jag vill poängtera att det inte är ett självändamål att identifiera olika 
element i diskurserna, det är en hjälp för att förstå hur innebörder konstrueras i dem. 

Winther Jørgensen och Phillips betonar, vidare, vikten av att sträva efter 
tillförlitlighet i avgränsning och definition av diskurser (2000: 137). Därför har jag, bland 
annat, benämnt en konkurrerande diskurs om sexuell identitet till mångfaldsdiskursen, vilket 
synliggör dess budskap om olika identiteter. Det är alltså inte en homodiskurs, vilket den 
skulle kunna benämnas ur ett homofobiskt perspektiv, utan en diskurs om demokratiska och 
mänskliga rättigheter utifrån villkoret att människor har olika sexuella identiteter. 

 Laclau och Mouffe betonar dekonstruktion av diskurser, vilket syftar till att 
”avslöja deras outvecklade antaganden och inre motsägelser” (Winther Jørgensen och Phillips 
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2000: 31). Till följd därav ser man, förhoppningsvis, vad som utesluts och osynliggörs i en 
diskurs för att dess budskap skall framstå som trovärdigt eller självskrivet. Att dekonstruera 
innebär, för mig, även att göra olika läsningar av materialet – en strategi som syftar till att 
synliggöra hur olika betydelser i samma material skapas utifrån olika diskurser (jag 
återkommer strax till det). Analysavsnittet har dock inte utrymme för fortlöpande diskussioner 
om diskursers komponenter eller inre motsägelser. Diskussionerna jag för i analysen har dock 
föregåtts av dessa steg. Jag ger här istället ett analysexempel som visar: några komponenter i 
en diskurs, antaganden och utelämningar som utgör dess premisser samt konsekvenser av 
diskursen för budskap om (hetero) sexualitet. 

Den dominerande diskursen om sexuell identitet i böckerna, som jag beskriver i 
slutet på teoriavsnittet, förfäktar att ”alla är heterosexuella”. I denna ”heterodiskurs” har jag 
urskiljt två diskurser om samlaget, främst i böckerna om att få barn. Den ena med budskapet 
att vuxna ”gör det” för att få barn, aktiviteten likställs alltså med dess reproduktionsfunktion – 
en definition med moraliska övertoner som vi känner igen från religionsdiskurser (jfr Foucault 
1980: 191). Budskapet i den andra är att samlaget självfallet kan generera barn, men det är 
även en form av fysisk och sinnlig stimulans mellan vuxna människor av olika kön. Denna 
diskurs, vågar jag påstå, är den dominerande i samhället. Samlaget är, i detta hänseende, en 
flytande signifikant – ett element som olika diskurser (om sexualitet) har olika definitioner av 
och som de inbördes kämpar om att föra fram. Den förstnämnda diskursen materialiseras i den 
fantasifulla och poetiskt skrivna Paradisets mage; den senare i Mamma, pappa och jag, även 
om njutningsaspekten inte explicit nämns. Vi skall se hur diskursen materialiseras i boken och 
vilka uppfattningar om sexuella identiteter det medför.   

Jag har identifierat följande betydelsebärande element: befruktning, barn, 
biologisk komplementaritet, kärlek och det väntande ägget. Knutna till varandra utgör 
elementen en ekvivalenskedja som skapar samlagets innebörd i boken.   

En mamma och en pappa kan mötas på jobbet […]. Just din mamma och pappa träffades i en skola. 

När läraren skulle tala om jätteviktiga saker hörde dom inte och såg inget heller, förutom varandra. 

Beskrivningen knyter kärlek till samlaget. Element i bild – stora, klarröda hjärtan ovanför 
personerna som ligger nakna i en säng och hålla om varandra – förstärker kopplingen. 
Framställningen är diskursiv eftersom en kvinna och en man inte behöver vara kära för att ha 
samlag (skildringen skulle kunna se annorlunda ut32).   

När man är liten skulle man ju aldrig kunna tänka sig att vara så nära en pojke eller flicka. Då kunde 

man ju bli smittad av tjej- eller killbaciller. När man är stor, som mamma och pappa, är det dom bästa 

baciller som finns. Oj, vad dom försökte ge varandra tjej- eller killbaciller. Med munnarna, med 

händerna och när dom var nakna i sängen, med snoppen och springan. Det är en lek vuxna leker när 

dom blir så där pirriga av varandra, som kallas kärlek (min kurs.).   

Förutom att samlag görs till synonymt med kärlek, och inte ett eventuellt uttryck för den, 
framställs det som en biologiskt ofrånkomlig etapp i alla människors liv. ”Tjej- och 
killbaciller” ger, således, upphov till budskapet om biologisk könskomplementaritet – att 
alla vuxna kvinnor attraheras av män och vice versa. Att ”bacillerna” är en kulturell 
föreställning som åtskiljer flickor och pojkar socialt uppfattas eller anses inte och 
undanhålls således läsaren.  

När dom låg i sängen och bara kramade och pussade varandra, och pappas snopp var i mammas 

springa, så hände något. Det simmade massor av frön, eller spermier, från pappas snopp. Flera 
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miljoner små spermier var det, som simmade hela vägen från pappas pung, upp genom mammas 

springa och in i mamma. Där inne letade spermierna efter en och samma sak, ett ägg. Ägget väntade 

på att en spermie skulle komma. 

Bilden till texten visar hur spermierna – förmänskligade med frisyrer, ögon och glada miner – 
tävlar om att komma först till det glada ägget. Spermien som kommer först är framställd med 
en pratbubbla i vilken vi läser: ”jag vann!”. På efterföljande sidor beskrivs hur fostret växer, 
kvinnan blir varse sin graviditet och paret tillsammans utbrister: ”ett litet barn, vad KUL!”. 
Innebörden som framträder i berättelsen på sidorna är, således: kärlek mellan en kvinna och 
en man motiverar dem att ha samlag, vilket per automatik leder till barn.  

Skildringen av ägget som väntande33, skapar, tillsammans med att information 
om njutningsaspekten undanhålls, innebörden om samlaget som liktydig med reproduktion 
(eftersom ägget alltid ligger och väntar framställs barn som en ofrånkomlig konsekvens av 
samlag). Samlaget positioneras på så vis i toppen av den dominerande diskursens moraliska 
sexhierarki som Rubin (1993) beskriver, vilket jag skildrade i teoriavsnittet. Berättelsen har 
således ett metabudskap, menar jag: ”om sex fungerar så, vad fyller i så fall andra former av 
sex, exempelvis mellan personer av samma kön, för funktion?”. Förmänskligandet av ägg och 
spermier i bild och text tillskriver, vidare, befruktningen som avsiktlig och medveten på 
cellnivå. Spermierna beskrivs inte som biologiska organismer som reagerar på surhetsgrad i 
”springan” och på enzymer som ägget skickar ut, utan med verb som beskriver mänskliga 
medvetna handlingar, de simmar och letar. Effekten av skildringen är att befruktningen 
framstår som mänskligt agerande, det vill säga att cellerna är kognitiva individer som ”vet 
något” som människor kulturellt har att förhålla sig till på rätt eller inkorrekt sätt.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att heterosamlaget framställs som synonymt 
med kärlek och fortplantning, vilket, tillsammans med det essentialistiska resonemanget om 
tjej- och killbaciller, bidrar till att normalisera heterosexualitet. Andra former av sex, såväl 
ensamsex som mellan individer av samma kön, framstår metanarrativt som ”meningslösa” 
eller ”felaktiga”, eftersom de inte syftar till att alstra barn. Förutom att kvinnor och män 
kategoriskt påstås attrahera varandra i boken, förstärker dess berättarform med tilltal i andra 
person ytterligare den heteronormativa effekten, menar jag. Texten vänder sig direkt till 
läsaren/åhöraren – ”din mamma och pappa träffades i en skola” – vilket implicerar att alla 
barn de facto har en mamma och en pappa. Barn till ensamstående föräldrar och, framförallt, 
regnbågsbarn exkluderas därmed, eftersom det normerande understryker att barn skall vara 
produkten av ett heterosexuellt samlag som apex i en romans mellan en kvinna och en man. 
Att texten därtill inledningsvis beskriver personerna som ”mamma” och ”pappa” innan de 
blivit föräldrar är inte bara märkligt, det knyter subjektspositionerna mamma och pappa till 
heterosexuellt tvåsamma kärleksrelationer.  

Strategin att dekonstruera berättelser i analysen innebär, som sagt, att jag även 
gör olika läsningar av dem (eller undersöker i vilken utsträckning bilderböckerna erbjuder 
möjligheten att artikulera olika diskurser i läsning av dem). För att se och förstå andra 
betydelser måste jag ”find a way to read ’otherwise’ (autrement)”, som Derrida säger, “in the 
name of the incoming of the other (l’invention de l’autre)” (1997: 76). Dekonstruktion, 
således, handlar om att vara öppen för andra innebörder än de man skapar i dominerande 
(diskursiva) läsningar. Jag kan inte, med andra ord, se/skapa andra än heteronormativa 
innebörder i bilderböckerna utifrån en läsning som i sig är heteronormativ. För att undersöka 
om och hur böckerna är heteronormativa, prövar jag därför vilka innebörder böckerna har att 
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ge i läsningar ur andra – queera – perspektiv genom att byta subjektspositioner på figurer i 
böckerna, såväl vad gäller kön som presumtiv sexuell identitet. På så vis ämnar jag synliggöra 
om olika sätt att vara flicka/kvinna och pojke/man på är ”uttalbara” i böckerna, och inom 
vilka diskurser dessa positioner får mening. Om de inte är det, får jag dock perspektiv på vad 
som vanligtvis tas för givet i läsningar av kvinnliga och manliga figurer. Jag gör inte anspråk 
på att göra uttömmande läsningar av berättelserna. Som Laclau och Mouffe betonar är 
beskrivningar alltid tillfälliga, och bilderböcker, menar jag, har alltid diskursiva utsidor, så att 
säga, med andra förklaringar – berättelser – vilka har olika stora utsikter att bli hörda. 

Analysens disposition 
Jag har, som sagt, identifierat en diskursordning om kön/genus och en om sexuell identitet i 
bilderböckerna. För att göra analysen överskådlig delar jag upp den i motsvarande avsnitt. 
(Jag vill dock betona att människor i vardaglig interaktion inte konstruerar olika positioner 
(kön/genus respektive sexuell identitet) separat; hur vi kan vara som flickor och pojkar 
innefattar konstruktion och kulturell kodning av sexuell identitet.) På dessa sammanflätade 
områden finns dominerande samt konkurrerande diskurser (med olika budskap) som i olika 
utsträckning materialiseras i böckerna. I analysen refererar jag även till alternativa diskurser 
som är uteslutna i böckerna – för att ge läsaren perspektiv på hur innebörder konstrueras samt 
påvisa andra berättelser som utestängs.  

Avsnittet om kön/genusdiskurser i böckerna har två delar. Den första delen 
handlar om skillnadsskapande mellan kvinnliga och manliga individer i böckerna. Den är döpt 
efter noden som bär upp den dominerande diskursen i genusdiskursordningen: könen är olika 
och måste hållas isär. Delen är, vidare, indelad i fyra sektioner efter de områden på vilka jag 
har identifierat att budskapet i diskursen manifesteras. Den andra delen handlar om hur 
maskulinitet/manlighet konstrueras i böcker med manliga figurer utan andra (kvinnliga) 
mänskliga eller förmänskligade figurer, vilket till viss del innefattar böcker om Alfons Åberg 
och Findus. De ”ensamma” huvudfigurerna är i samtliga fall fallocentristiskt manliga. 

Analysens andra avsnitt, om diskurser om sexuell identitet, är indelat i tre 
sektioner efter noder jag har identifierat som bidrar till att skapa den dominerande diskursens 
logik och budskap – att ”alla” människor är heterosexuella. Efter analysavsnittet följer en 
slutdiskussion i vilken jag besvarar de inledande frågeställningarna mot bakgrund av 
analysavsnittets rön, samt lägger fram ett antal följder jag håller för sannolika. 

Analys 
Analysens övergripande syfte är att synliggöra i vilken utsträckning samt hur föreställningen 
om heterosexuell identitet som självklar konstrueras i bilderböcker. Jag analyserar löpande 
diskurser i anslutning till beskrivande exempel ur böckerna. Förutom att diskutera hur 
dominerande diskursers budskap konstrueras, diskuterar jag även andra innebörder i böckerna 
och inom vilka alternativa, konkurrerande diskurser de betydelserna får mening. Av 
utrymmesskäl undersöker jag i det första avsnittet endast diskurser i böckerna i den första 
urvalsgruppen, med undantag av avsnittets sista sektion om relationer vilken självfallet 
omfattar bägge urvalsgrupper. I det andra avsnittet ger jag även exempel på diskurser som är 
uteslutna i böckerna, för att ge perspektiv på den dominerande diskursen och på så vis 
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synliggöra att innebörder aldrig är absoluta utan just konstruktioner inom specifika menings- 
och betydelsesystem. Protagonisterna – huvudpersonerna/figurerna – är i samtliga böcker, 
med undantag av Mamma, pappa och jag i den andra urvalsgruppen, könade i text med 
personliga pronomen i tredje person (hon, han). 

I. Diskursordningen om kön 
Det här avsnittet har, som sagt, två delar: den ena om skillnadsskapande mellan kvinnliga och 
manliga individer i bilderböcker, den andra om hur ”ensamma” manliga figurer framställs. 
Den första delen har fyra sektioner, vilka var för sig beskriver hur diskursen manifesteras på 
områdena jag har identifierat: yttre markörer (kläder med mera); intresseområden och 
aktiviteter; personliga egenskaper och karaktär samt relationer och umgängeskrets. I 
respektive sektion diskuterar jag först dominerande diskurser och därefter konkurrerande. 

Könen är olika och måste socialt hållas isär  
Olikheter mellan könen konstrueras, i såväl bild som text, genom att figurerna framställs som 
kontrasterande på olika sätt. En figur som representerar kvinnligt kön associeras med vissa 
områden medan den figur som representerar manligt kön, således, associeras med andra men 
definitivt inte med samma områden som den kvinnliga figuren tillskrivits. 
Subjektspositionerna flicka och pojke skapas således som socialt, ömsesidigt uteslutande 
kategorier genom att figurerna tillskrivs olika yttre utseenden, intresseområden, personliga 
egenskaper och karaktär – sätt att vara, så att säga – samt umgängeskretsar. Elementen som 
bygger upp innebörder är förutom personliga pronomen i text otal små bildelement som 
föreställer olika objekt eller sammantaget ger innebörden att en figur representerar ett visst 
kön. Skillnader och olikheter i bilderböcker skapas, givetvis, även genom närhet och avstånd, 
till exempel mellan olika figurer eller till specifika objekt. Olikheter i positionerna kvinnlig 
individ respektive manlig individ konstrueras, alltså, främst genom att skillnader mellan 
figurerna accentueras, snarare än att, exempelvis, specifika personlighetsdrag (personliga 
attityder och sinnelag) i sig knyts till den ena eller den andra figuren. Vissa berättelser 
materialiserar dock även stereotypa föreställningar om kvinnlighet och manlighet. 

Olika yttre markörer 
[Det kvinnliga fåret] Bä har på sig sin röda kjol. Hon har även en rosett i samma färg på huvudet. 

Bakom den har hon satt upp håret i en boll. Bä bär också sitt långa halsband med stora pärlor. Bu [, 

det manliga fåret,] har sina mellanblå kortbyxor med korslagda hängslen på sig och en svart fluga. Bä 

håller honom i händerna, hon lär honom hur han skall röra sina fötter. Det ska bli dans. Bu måste öva. 

Så här skulle texten på ett uppslag i boken Bu och Bä på kalashumör kunnat se ut. Det gör 
den emellertid inte, endast citatets två avslutande korta meningar står i boken34. Klädesplagg, 
frisyrer med mera som figurer i böckerna framställs med är, genomgående i urvalet, inte 
beskrivna i text. Hur figurerna ser ut tar läsaren enbart del av genom böckernas bilder. Jag har 
därför liten möjlighet att citera, utan tvingas beskriva hur figurerna ser ut – hur olikheterna 
konstrueras – vilket jag ber läsaren ha överseende med. 

Klädesplagg, färger, mönster och material samt frisyrer, attribut och accessoarer  
Åtskiljda genuspositioner konstrueras genom att individer i en genuskategori i bilderböckerna 
associeras med vissa frisyrer, attribut och accessoarer, klädesplagg, färger och mönster på 
samt material i kläder, medan individer i den andra kategorin associeras med andra 

 24



kännetecken, dock inte med samma. Några exempel: Fåret Bä, Annika i boken om Pippi 
Långstrump samt Alfons kompis Milla och hans farmor och faster Fiffi har kjol eller 
klänningar; Bu, Annikas bror Tommy samt Alfons och hans kompis Viktor har kortbyxor. 
Alfons kusiner och hans pappa har långbyxor. Färgerna på kläderna de kvinnliga figurerna har 
är rosa, röda, gröna och lila, medan de manligt figurerna framställts med mellan- eller 
mörkblå samt bruna kläder. Könskodningen av färger i Pippi-boken är dock inte samma som i 
de övriga böckerna35. Färgerna på Tommys och Annikas plagg, skiljer sig dock inbördes åt – i 
varenda scen. Den diskursiva konstruktionen av olikheter mellan individer av olika kön 
kvarstår alltså, budskapet om social åtskillnad materialiseras.   

 Mönster på kläder är, som sagt, ett annat bildelement som konstruerar skillnad 
mellan figurer av olika kön: smårutigt och slingrigt framställs i Pippi-boken som feminint. 
När Annikas kläder har endera mönster har Tommys i kontrast raka linjer. I böckerna om 
Alfons är material i kläder ytterligare ett skillnadsskapande element. De manliga figurernas 
byxor och tröjor har försetts med små streck, bildelement som konstruerar innebörden att de 
är gjorda av ”tjocka” material, typ ylle. Avsaknaden av streck på de kvinnliga figurernas 
kläder skapar, i kontrast till de manliga figurernas kläder, dem som gjorda i tunnare material. 
Även attribut och accessoarer skapar olikheter mellan figurer av olika kön i böckerna. De 
äldre kvinnorna i Alfons-böckerna har smink och örhängen medan pappa Åberg har rak pipa. 
Bä och andra kvinnliga individer på festen som fåren går på har rosetter och halsband, Bu och 
de andra manliga figurerna bär fluga. Frisyrer, slutligen, skapar också skillnad mellan 
individer av olika kön – tydligt uttalat i böckerna om Alfons, men även mellan Bu och Bä. 
När fåren har badat i Bu och Bä i städ-tagen syns streck i nacken på Bä, vilket indikerar att 
tackan har satt upp håret på huvudet (!)  

Kulturella stereotypa skillnader appliceras på djur 
I böcker med mänskliga figurer är olikheterna som framställs till stor 
del reproduktion av kulturella stereotyper. Beträffande Bu och Bä 
appliceras dock kulturellt konstruerade könsolikheter mellan 
människor på djur. Därmed naturaliseras, i bokstavlig mening, den 
diskursivt konstruerade olikheten, med följden att läsaren kan ta olikheten hos djuren i 
böckerna till intäkt för uppfattningen om biologiskt förankrade skillnader. Denna uppkomst 
av innebörder hos förmänskligade djur återkommer vi till i diskussion om sexualitet i en 
Findus-bok. Även Mamma Mu skapas som kvinnlig individ på mänskligt vis, genom tydligt 
svarta – det vill säga sminkade – ögonfransar36. I linje med Butlers resonemang kan vi förstå 
framställningen av figuren som en heterokulturell konstruktion av kvinnlighet. Förutom 
hennes förmänskligade agerande, är detta således ett element som gör henne till förmedlare av 
mening om hur flickor/kvinnor är och kan uppföra sig, det vill säga av femininitet. 

Kvinnliga individer särskiljs från den manliga normfiguren samt en insikt om läsning 
Accentueringen av Mamma Mus ögonfransar är också exempel på en annan mekanism i 
konstruktionen av olikhet, nämligen att kvinnliga figurer tilläggsmärks med något som 
särskiljer dem från de manliga normfigurerna (jfr Kåreland & Munther 2005b: 125). Det finns 
flera andra exempel i böckerna på denna princip. Kaninflickan Rosi i Pricken har en rosa 
rosett, vilket är det enda plagg eller attribut som någon av alla kaninerna har, med undantag 
av glasögonen Tant Lisa bär. Annika bär haklapp samt förkläde i två olika scener, Bä har en 
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sjal på huvudet när hon och Bu städar och de kvinnliga fåren på festen de går på har rosetter 
vid öronen. De manliga figurerna har i respektive scen inga motsvarande kläder eller attribut. 

Enligt samma princip kan läsaren konstruera könsskillnader mellan två möss i 
nedre kanten på ett uppslag i Mulle Meck bygger ett hus. Den ena musen är framställd med 
förkläde och står framför en öppning i en hög med tegelstenar som kan förstås som en bostad. 
I denna läsning kan klädattributet konstituera musen som hona och hemmet därmed som en 
kvinnlig domän (jfr Kårelands analys av Benny och Malla, i vilken hon beskriver hur 
kvinnliga figurer sammankopplas med hemmet och manliga med det yttre samhället, 2005: 
25ff). I dekonstruktion av denna läsning kan vi dock se att innebörden skapas endast genom 
att bildelementet (förklädet) artikulerar en heterokönsdiskurs i läsningen. Det finns inga andra 
element än förklädet som bidrar till att konstituera musens könstillhörighet såväl som ett 
heterosexuellt förhållande mellan mössen. Läsningen utgår, med andra ord, ifrån samt 
befäster förklädet som ett feminint kodat attribut. Konstruktionen av (komplementära) 
olikheter har, likväl, utgångspunkt i att en av mössen 
framställts med attributet på bilden. Om vi emellertid 
läser föremålet som ett murarförkläde och objektet i 
handen som en hink med murbruk, skapas helt andra 
innebörder i figurernas subjektspositioner. 

Överträdelse av gränsen mellan markörer för kvinnligt och manligt måste beivras 
I Flyg! sa Alfons Åberg klär Alfons och pappa ut sig; den sistnämnde till början till tant. 

”Hämta tok-hatten, Alfons” ber han. Och sen ropar han: ”Och ta med dig faster Fiffis läppstift som hon 

glömde kvar på hallbyrån!” /…/ [Pappa] struttar och dansar och tantar sig med hatt, slöjor och läppstift 

på mun. /…/ [Efter leken] så ser Alfons något som pappa inte kan se: att läppstiftet sitter kvar. Pappa 

ser för stollig ut. Men det vet han inte själv än … 

Scenen förmedlar budskapet om vikten av att bevara en gräns mellan könen genom yttre, 
könskodade markörer, menar jag. Den uppvisar därmed en utestängningsmekanism, och utgör 
ett exempel på utövning av negativ, repressiv makt. Scenen markerar också tydligt att det är 
önskvärt att bestraffa överträdelse av gränsen. Den mest uppenbara utestängningsmekanismen 
i scenen är givetvis beskrivningen av pappa i slutet av texten, vilken jag menar förlöjligar 
honom. Beskrivningen av hans utseende som stolligt markerar, i vart fall, att han överträtt en 
gräns och är därmed en beivran av normbrottet.  

 Berättarsekvensen innehåller även andra element som bidrar till att konstruera 
den negativa innebörden i pappas association med de feminint kodade attributen (vilka 
därmed skapas som just sådana i berättelsen). Epitetet tok-, som bestämning på hur hatten som 
Alfons hämtar skall uppfattas – läsaren ser honom bära på en orange hatt med stort brätte – 
markerar att modellen (och kanske även färgen på hatten) inte är acceptabel för manliga 
individer under normala omständigheter. Det förstärker även budskapet att utklädningen är 
just en lek, en lek med könsmarkörer som måste sanktioneras på något sätt. En manlig individ 
kan egentligen inte ha på sig något som är feminint kodat, lyder budskapet, men genom att 
smäda det upprätthålls – konstrueras för läsaren – överenskommelsen att associationen med 
femininitetssymbolen bara är på låtsas. Vi läser, några meningar senare, att pappa ”struttar 
och dansar och tantar sig med hatt, slöjor och läppstift på mun” (min kurs.). De tre 
kursiverade delarna bidrar till scenens sammantagna utestängningseffekt, menar jag. De har 
en nedvärderande ton i syfte att håna närheten mellan den manlige individen och de feminint 
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kodade attributen, och på det sättet avväpna situationen potentiella hot mot den dominerande, 
särskiljande genusdiskursens ordning. Det finns alltid hot mot diskursers maktställning, som 
Laclau och Mouffe beskriver, från andra diskurser ”på utsidan”. Hotet i boken är att de 
distinkt feminint kodade attributen skulle kunna omkodas, att de skulle tappa sina låsningar 
som moment och kunna uppfattas som könsneutrala.  

Markeringen av att faster Fiffi glömde kvar läppstiftet befäster, vidare, dels 
uppdelningen av olika sociala sfärer – här ett kroppsnära attribut – enligt de socialt upprättade 
kategorierna kvinnliga och manliga individer, dels att läppstift i sig är exklusivt feminint 
kodat. Förklaringen till varför de manliga individerna Alfons och Pappa har ett läppstift i 
hemmet befäster uppdelningen av socialt kodade kläder och attribut som kategoriskt och 
uteslutande tillhörande en av de socialt upprättade kategorierna kvinnliga respektive manliga 
individer. Om förklaringen hade stått för sig i en scen, hade innebörden reducerats till att 
bevara gränsen: manliga individer har inte läppstift. Som del av en kedja med element som 
tydligt materialiserar gränsupprätthållande makt, framstår dock en undertext med en starkare 
innebörd i hotbilden av mannen med feminint kodade attribut, menar jag: föreställningen om 
honom som homosexuell, som jag diskuterade i teoriavsnittet. Drag/transvestism, skriver 
Butler, är subversivt eftersom det pekar ut den ”imitativa strukturen” (processen) genom 
vilken den hegemoniskt dominerande genusdiskursen produceras (1993: 125). Drag erinrar, 
så att säga, den dominerande heterokulturella genusdiskursen att den alltid behöver (den 
föreställda) ”utsidan” att identifiera sig emot för att upprätthålla föreställningen om sig egen 
naturalitet. Robinson beskriver just att pojkars utklädning i ”kvinnokläder” i hemvrån på 
förskolan synliggör den obligatoriska heterosexualiseringsprocessen eftersom handlingen 
utgör ett oacceptabelt brott mot normerna: ”fear is […] conveyed by parents who are 
concerned about their male child becoming gay as a result of dressing in women's clothes in 
the home corner” (2005: 25). /…/ ”It seems that it is through such transgressions [över-
trädelser] that children learn lessons about what is acceptable and what is intolerable” (ibid.). 
I linje med Robinsons resonemang kan vi, således, se berättarsekvensen i Alfons-boken som 
ett normativt åskådliggörande tillika vidmakthållande av gränser för en manlighetsdiskurs, en 
redogörelse för acceptabelt heterosexualiserat könsuttryck hos manliga individer. 

Alternativa, konkurrerande diskurser 

Hur man ser ut är ett individuellt val 
Vi finner dock några exempel på konkurrerande diskurser om kläders funktion i böckerna. 
Genom kläderna Pippi har samt – motstridigt med vad vi sett ovan – även i en scen med 
Alfons pappa, framträder budskapet att val av såväl plagg som färger och motiv på dem inte 
är helt könsbundet (och således inte skulle vara en mekanism i social konstruktion av kön). 

 Pippis klädstil med färgblandade plagg och strumpebandshållare är minst sagt 
idiosynkratisk, och kan läsas som uttryck för en individdiskurs. I en scen ser vi dock att hon 
har ett livstycke under sin tröja. Plagget i sig kan, givetvis, läsas som del av objektifiering av 
kvinnokroppen. I relation till andra element – exempelvis Pippis karaktär – framträder den 
innebörden dock inte självklart. Plagget är motstridigt med de övriga intrycken vi får av Pippi, 
och framhäver snarare hennes självbestämmande. Budskapet kan bli, menar jag, att Pippi 
struntar i normer och konventioner och har på sig vad hon vill. Även om man läser fantasi-
/önskefiguren Pippi som en relief till de mer realistiskt skildrade barnen Tommy och Annika, 
materialiseras genom henne likväl en alternativ diskurs till särskiljningsdiskursen. 
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 Scenen med Alfons pappa finner vi God natt Alfons Åberg. Han har ett vitt 
förkläde med rosa blommor på sig när han lagar mat. Även om man vill se det som att 
attributet följer med matlagningssysslan, är den manlige figuren likväl skildrad med ett 
förkläde med ett feminint kodat motiv (elementen rosa färg i kombinationen med motivet 
blommor), vilket förmedlar ett budskap om likhet i klädesplagg med individer i kategorin 
kvinnor. Det diskursiva budskapet är, med andra ord, att vad man har på sig är ett individuellt 
val och inte förknippat med sociala könsnormer37. 

Flickor och pojkar kan se lika ut så länge stilen inte är ”tjejig”  
I några böcker om Mamma Mu materialiseras en snarlik individdiskurs, dock med tillägget 
”på maskulinitetens villkor”. Budskapet är att val av kläder är individuellt så länge manliga 
individer inte bär något som är feminint kodat. Det materialiseras genom några lekande barn 
vi skymtar i bakgrunden i Mamma Mu bygger koja samt i Mamma Mu åker rutschkana. 
Eftersom ett av barnen har längre hår än de andra två, mer neutralt könskodade färger på 
kläderna samt bikini när de badar i den sistnämnda boken läser jag figuren som kvinnlig och 
de andra två som manliga. Bortsett från bikinin är barnen framställda med snarlika 
ekiperingar: t-shirt och byxor i olika färger. Min poäng med tillägget är att såväl beträffande 
plaggen som beträffande färgerna på dem har de manliga figurerna inte på sig något som är 
uttalat feminint kodat (vilket gäller även om vi väljer att läsa figuren med längre hår som en 
pojke i Mamma Mu bygger koja). Plaggen, och färgerna på dem, är sannolikt inte uttalat 
maskulint utan snarare förhållandevis könsneutralt kodade idag, de är likväl inte feminint 
kodade. Här materialiseras, alltså, fallocentrismen i samhällets dominerande genusdiskurs. 
Budskapet materialiseras även på andra områden, som vi skall se. 

Olika intressen och förmågor 
Den diskursiva logiken är samma även på detta område. Kvinnliga och manliga individer 
konstruerar som olika genom att de framställs med skilda aktiviteter och intressen. 

Kvinnor och män har olika intressen 
Intressena Mamma Mu och Kråkan framställs med ger form åt ett tydligt, och könsstereotypt, 
mönster av olikheter. Han gillar maskiner, verktyg och invecklade tekniska lösningar. Det 
återkommer i samtliga böcker, från färgsprutan och fläkten han använder när han försöker 
städa i Mamma Mu städar – en, för övrigt, feminint kodad aktivitet som han stereotypt utför 
på ett slarvigt sätt – till den professionella byggfirma han visar sig förfoga över i Mamma Mu 
bygger koja och de tekniskt avancerade lösningar han planerar i Mamma Mu åker rutschkana. 
Planeringen innefattar pump- och vinschtekniska detaljer, en elektrisk motor samt att han 
skall köra en stor byggkran och en jättelik tandemrotorhelikopter. Kontrasten till intressena 
den kvinnliga individen, Mamma Mu, framställs med är bländande: hon gillar blommor, 
naturen och dess färger samt ombonad (hon har krukväxt, gardin och bordduk i sin koja).  

I Pippi-boken befäster traditionellt könskodade (lek-) saker Tommy och Annika 
får av Pippi olika intresseområden. Förutom scenen som jag citerar i uppsatsens inledning, 
läser vi i berättarsekvensen då barnen sakletar att: ”Tommy hittar en fin, fin anteckningsbok 
med en liten silverpenna till. Och Annika hittar ett rött korallhalsband.”. De respektive 
intresseområden som framställs för flickor respektive pojkar genom objekten är tydligt riktade 
mot ett aktivt görande för pojkar – att spela musik och att skriva – respektive ett mindre aktivt 
varande för flickor – att utsmycka den egna kroppen med brosch respektive halsband, det vill 
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säga vara fin. Kåreland och Lindh-Munther refererar till en artikel från 1962 i vilken denna 
könspolarisering kritiseras (2005b: 113f). Unga läsare idag tar likväl del av budskapet, 
eftersom boken är en av de mest utlånade barn- och ungdomsböckerna (se bilaga 1). 

Han är aktiv, hon passiv  
I Känner du Pippi Långstrump? finns alltså en aktiv-passiv-dualism mellan Tommy och 
Annika, vilken även uttrycks i bokens inledningsscen: han spelar krocket medan hon tittar på. 
Även i Pricken och berättelserna om Bu och Bä återfinner vi denna könsskillnad. Pricken 
beslutar sig för att lämna sin familj efter att ha blivit särbehandlad, han rymmer. Han skriver 
dessförinnan ett uttrycksfullt avskedsbrev. Vidare diskuterar han som en vuxen med såväl 
Herr Brun som Mamma Kanin då de bägge familjerna sedermera möts – han argumenterar 
för sin sak. Lill-Vit konstrueras i kontrast som ett passivt objekt främst genom att hon inte gör 
saker: hon säger inget utan verkar mest gömma sig för sin familj (jfr Kårelands och Lindh-
Munthers analys, 2005b: 142). Att Pricken för Lill-vits talan betonar än mer hennes avsaknad 
av agens. Figurerna framställs, alltså, med tydligt åtskilda sätt att konfrontera sitt utanförskap 
i respektive familj. Han agerar utåt, och lämnar sin familj; hon är inbunden och tystlåten. 
Aktiv-passiv-dualismen mellan könen är till del ett arv från den uppfostringsmodell som 
upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau formulerade (se, t.ex., Laqueur 1994: 228).  

Bu och Bä gör visserligen samma aktiviteter. När de dock stöter på problem, 
vilket de återkommande gör, är det han som är den aktive problemlösaren: han lossar båten 
när de går på grund; han styr sparken när de åker nedför den långa backen till affären; han tar 
fram en kniv och täljer dem en stav så att de kan hoppa stavhopp över bäcken i skogen och 
han öppnar dammsugaren när den inte fungerar för att hitta vad som felas. Hon har inga 
verktyg och löser inga problem, hon tittar faktiskt passivt på i samtliga situationer38. Visst 
skulle man kunna kritisera sparkåkandet, i Bu och Bä i blåsväder, ur feministiskt perspektiv, 
ifall rollfördelningen hade varit omvänd. Om vi dock betraktar aktivitetens nöjesaspekt (ur ett 
”barnperspektiv”), är det mer givande att styra sparken nedför backen än att (mer passivt) åka, 
menar jag. Att styra sparken innebär också att ha makt över aktiviteten, vill jag betona, och 
det är den manlige individen som är positionerad med den i berättelsen. Bus och Bäs ålder är, 
för övrigt, obestämd. Element som bidrar till vår förståelse av dem som vuxna är dels att de 
bor tillsammans utan andra individer, dels aktiviteterna de gör tillsammans: de beger sig till 
matvaruaffären och handlar, de lagar grönsakssoppa och de gör utflykter till sjöss och skogs. 
Alternativt kan man läsa dem som barn som rolleker att de är vuxna; figurerna gestaltar i så 
fall en vuxenrelation utifrån ett ”barnperspektiv”. I vart fall materialiserar de budskap om 
relationer mellan vuxna kvinnliga och manliga individer. 

Flickor och pojkar har olika intressefokus och är socialt komplementära 
Milla och Viktor hjälper, i Hurra, för pappa Åberg!, Alfons 
ordna en present till pappa. 

Viktor släpar ner tomkartonger från sin vind. Milla störtar hem och letar 

upp vackra band och rosetter. 

Subjektspositionerna flicka och pojke konstrueras här som tydligt åtskilda genom kontraster 
mellan olika objekt som barnen associeras med, samt att objekten i sig skiljer sig beträffande 
såväl material och hårdhet som färg. Scenen framställer/bekräftar uppfattningen att flickor 
gillar vissa objekt, material, färger och ytstrukturer, och pojkar andra, vilka skiljer sig från de 
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som flickor associeras med (på alla områden). Budskapet som materialiseras är social 
komplementaritet: flickor och pojkar bidrar med olika intressen och kunskaper. Detta 
formuleras som mångfald i 1990-talets dominerande jämställdhetsdiskurs, beskriver 
Nordberg. Kontentan är att män och kvinnor skall ”bidra med olika bitar men är lika mycket 
värda” (2003: 83). Det är en jämställdhet med innebörder om ”komplementär skillnad mellan 
könen” och deras ”positiva särart” (2005: 84ff), med andra ord (jfr, även, Hirdman 2001: 
180ff). 

Pojkar/män är bättre än tjejer/kvinnor och/eller har specialintressen 
Olikheter mellan könen skapas också genom att manliga figurer framställs som bättre på en 
aktivitet, som jag diskuterade i teoriavsnittet med hänvisning till Elvin-Nowak, eller genom 
att de har något specialintresse. Kojan Mamma Mu bygger och lagningen hon gör av 
rutschkanan är bägge funktionsdugliga, Kråkan förfogar dock över specialkunskaper på 
respektive område som hon inte har. Även om Mamma Mu är fullt nöjd med sina lösningar, 
kvarstår budskapet att manliga individer – måhända elitistiskt och skrytsamt – är så mycket 
bättre på (maskulint kodade) aktiviteter, vilket tydligt manifesteras i kojan han bygger med 
flera våningar. Att han dessutom gör det enbart för att visa henne hur man ”på riktigt” bygger 
en koja och använder en mängd specialverktyg som hon inte tar i bruk förstärker budskapet. 
Som jag beskriver ovan är även Bä framställd med intresse för verktyg och maskiner. 

Alternativa, konkurrerande diskurser 

Flickor och pojkar kan göra samma saker, så länge det inte är något ”tjejigt” 
I några berättelser gör figurerna samma saker vilket materialiserar den diskursiva innebörden 
att flickor och pojkar är (socialt) lika. Jag måste dock lägga in samma brasklapp som i frågan 
om kläder ovan: likheten mellan könen framställs ”på maskulinitetens villkor”. Flickan och 
pojkarna som skymtar förbi i Mamma Mu-böckerna badar och bygger en koja tillsammans 
och Pippi leker ”inte stöta golvet” tillsammans med Tommy och Annika. De gemensamma 
aktiviteterna är traditionellt könsneutrala eller maskulint kodade – rörliga lekar tillskrivs i för-
skolan traditionellt pojkar, utifrån essentialistiska föreställningar och teorier om pojkars behov 
(jfr Nordberg 2005: 86). Skildringen av Tommy och Annika med skilda attityder till leken, 
vilket vi skall se i nästa sektion om personligheter, medför också att scenen skapar olikheter 
snarare än skillnader mellan könen. Jag återkommer till den i sektionen om kompisrelationer. 

Flickor och pojkar kan göra samma saker, så länge de är i olika lag 
Findus brukade retas med hönorna ibland […] Och sen jagade de varann39. 

Findus lek med hönorna i Tuppens minut materialiserar diskursen om könsblandat umgänge. 
Den bidrar även till att förhållandet mellan individer av olika kön som åtskiljda men 
attraktionsmässigt komplementära reproduceras som självskrivet och naturligt, menar jag. 
Visst kan vi förstå scenen som att han utmanar ett kollektiv, men just gruppbildningen som 
skildras – att det är två lag med individer av olika kön – konstituerar i kombination med 
lekens innehåll – jakten har ett outtalat löfte att man kroppsligt skall fånga den andre – ett 
budskap om könskomplementaritet. Jag håller därför inte för osannolikt att lekens innehåll 
och könshomogena gruppindelning bidrar till att konstruera en emotionell spänning mellan 
flickor och pojkar. Mia Thorell, som empiriskt har undersökt lekars funktion, skriver att barn 
“förvärvar” kärlek och känslor i lekar (1998: 77), samt: ”not only words […] but also gestures 
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(i.e. […] chasing somebody) work as affect keys” (ibid., min kurs.). I linje med Thorells såväl 
som Robinsons resonemang (om heterosexualisering av barn i lekar), kan vi förstå jaga-leken 
med könshomogena lag som en ”inskolning” i samt naturalisering av heterosexuell attraktion 
– att det är självskrivet att flickor och pojkar skall jaga varandra eftersom ”de senare skall 
bilda par”. Lekens förekomst i bilderboken normaliserar detta förhållande, menar jag.   

Olika personliga egenskaper och förmågor 
Den här sektionen överlappar till viss del föregående, eftersom vad figurer gör i böcker till 
stor del ligger till grund för hur läsaren uppfattar dem som personer. Även miner och uttryck 
som läsaren ser i bild bidrar till att skapa intryck av figurernas egenskaper och karaktärer. 

Kvinnor och män är fundamentalt olika 
Han sa inte så mycket. Beda Andersson förstod att han inte var glad. ”Du skulle ha en fru som piggar 

upp dig lite”, sa hon. ”Nä”, sa Pettson. ”Det skulle jag i så fall ha skaffat för länge sen. Nu är jag för 

gammal. Jag har vant mig vid att klara mig själv. Det skulle bli för mycket med en hel tant”. 

Ordväxlingen är hämtad ur en scen i När Findus var liten och försvann, i vilken Pettson 
dricker kaffe med sin granne Beda Andersson. Den materialiserar lätt ett budskap om att 
kvinnor och män är ovillkorligt och fundamentalt olika och således inte kan leva med 
varandra (samt att äldre män är dogmatiskt konservativa), menar jag. Uttalandet av Pettson, 
vilket han gör i egenskap av manlig figur, handlar ju inte om någon särskild kvinna utan är ett 
kategoriskt avfärdande av kvinnor.  

 I böckerna om kon Mamma Mu framställs genom henne och den manlige 
huvudfiguren Kråkan en schablonbild över föreställningen om kvinnor och män som polära 
motsatser: hon är snäll och altruistisk – tänker på barnens bästa – samt tar med glädje fasta på 
olika möjligheter. Han är missunnsam, irriterad och elitistisk samt ser hinder i Mamma Mus 
idéer. Vi kan även läsa Mamma Mu som stolt och beslutsam; hon låter sig inte underordnas 
Kråkans försök att styra och göra narr av henne. I en sådan läsning är hon närmast ett 
feministiskt föredöme: hon gör motstånd mot den manlige figurens fåfänga ansatser till att 
kontrollera henne genom att normerande diktera vilka aktiviteter hon kan göra samt hur. Den 
diskursiva innebörden om könens olikhet framträder likväl tydligt, figurerna har närmast 
diametralt olika attityder, förhållningssätt och temperament. Hon är lugn och glad medan han 
är hetsig och ilsken. I detta hänseende är positionerna ombytta jämfört med den traditionella 
diskursen om kvinnan som emotionell och mannen som behärskad och rationellt resonerande. 

Pojkar/män behöver flickor/kvinnor som tar hand om dem 
Fåren Bu och Bä kan förefalla vara tämligen lika som individer. Vid 
närmare läsning framträder dock återkommande könsskillnader mellan 
individernas karaktärer. Bu gnäller såväl i skogen över hunger eller är 
skräckslagen över myror på matsäcken, som på sjön över sin kurrande 
mage eller undrar över tiden. Bä tar hand om honom både i handling och 
med förnuftiga råd. En innebörd blir att Bu, trots att figurerna för övrigt 
förefaller vara lika gamla, agerar som ett barn. I relation till hans agerande 
kan vi se Bä som en (ställföreträdande) vuxen som ger omsorg – som en 
moder. Vi kan därmed förstå Bä som ansvarstagande, och som primärt agerande subjekt i 
sådana situationer (vilket legitimerar Bus barnsliga agerande). Om vi dock läser figurerna 
som unga vuxna, framstår Bus osjälvständighet snarare som ynklig och förarglig. Bäs minspel 
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i situationerna kan vi förstå som uttryck för indignation (vilket lätt materialiserar den 
utvecklingspsykologiska diskursen om pojkar som mindre mogna än flickor). I en sådan 
läsning, vill jag betona, har vi ingen orsak att knyta Bäs agerande till en ”modersposition”. 
Istället för omvårdande, kan vi läsa hennes agerande som ändamålsenligt: hon är ett aktivt 
handlande subjekt som tar itu med situationerna. Figurernas handlande har dock olika karaktär 
i böckerna, vilket får effekt på hur vi uppfattar dem som personer. Bus agerande är, som vi 
sett, orienterat mot tekniskt problemlösande, Bäs agerande är dock kraftigt begränsat till 
föregående handlande och känslotillstånd hos Bu, samt inskränkt till deras inbördes relation.  

Flickor/kvinnor är osäkra och försiktiga, det är inte pojkar/män 
Jag vet inte vad jag ska göra, sa Mamma Kanin olycklig. Jag tycker så synd om Pricken. /…/ Han har 

bruna prickar på hela kroppen och blå ögon. Stackars, stackars lilla Pricken! Jag är så rädd att morfar 

inte kommer att tycka om honom. 

Som vi ser, hämtat ur Pricken, är Mamma Kanin orolig, ängslig och osäker. Hon tar intryck 
av Tant Lisa om hur hon skall leda sin familj. Herr Brun är i kontrast lugn och trygg i sin 
föräldraposition. Könsmönstret går igen bland barnen. Trots att Pricken diskrimineras i sin 
familj och känner sig tvingad att lämna den, är han orädd, självständig och hjältemodig – ett 
tydligt agerande subjekt – medan Lill-Vit framställs som blyg och tafatt, närmast ett objekt 
som de andra barnen förhåller sig till (jfr Kårelands och Lindh-Munthers analys, 2005b: 142).  

Annika och Tommy, Pippi Långstrumps två syskonkamrater, 
framställs med klara kontraster till varandra: hon som osäker och försiktig; han 
som modig och oförskräckt. Såväl när de spelar krocket som när de leker ”inte 
stöta [nudda] golv” hemma hos Pippi står Annika med ett finger i sin mun – ett 
bildelement som bidrar till att skapa innebörden av henne som osäker. I den 
sistnämnda scenen står hon på ett bord. Ett budskap som framträder är att hon 
tvekar och möjligen är höjdrädd. Tommy, i kontrast, klättrar med ett leende på 
läpparna högt över golvet på en väggfast hylla. Andra element som bidrar till 
förståelsen av Annika som försiktig är, som jag beskriver ovan, en haklapp hon 
har på sig när de äter pannkaka och förklädet hon har på sig när de leker 
”sakletare”. Varken Tommy eller Pippi har något av dessa klädattribut. 

Kvinnor är dummare än män  
Hönorna blev lite oroliga, för de kände sig också tvungna att stå och titta på klockan, fast 

de inte visste varför. 

Texten, ur Findus-boken Tuppens minut, konstruerar kvinnliga individer med lägre kognitiv 
förmåga än en manlig. I scenen som citatet är hämtat ifrån sätter Pettson upp en klocka på 
ladugårdsväggen, vilken skall reglera tuppens galande. Tuppen förstår utan tvivel hur den 
fungerar och förhåller sig till dess gång. Hönorna gör det uppenbarligen inte, trots att de 
fortlöpande hade följt dispyten om tuppens galande. 

Alternativa, konkurrerande diskurser 
I den dominerande diskursen, med de olikheter som konstrueras mellan könen som vi sett 
ovan, finns underförstått överensstämmelse inom respektive könskategori. Enligt en 
konkurrerande diskurs som materialiseras i några böcker kan kvinnliga och manliga figurer 
emellertid visst ha liknande personliga kvaliteter och figurer av samma kön vara olika. 
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Personlig karaktär har inte med kön att göra 
Berättelserna om Alfons materialiserar det diskursiva budskapet att hur ”man är” – i synnerhet 
mot andra människor – är individuellt och inte relaterat till vilket kön man har. Berättarfokus 
på Alfons medför att kompisarna Viktor, som figurerar i flera böcker, och Milla, att döma av 
det lilla vi ser av henne i Hurra, för pappa Åberg!, framstår som glada om än lite tystlåtna i 
jämförelse med Alfons. Alfons och pappa, vilka jag även återkommer till i diskussionen om 
”ensamma figurer”, är överlag snälla, glada och välmenande individer, vilket även gäller för 
faster Fiffi och farmor, som visar omsorg om sina barnbarn. Att vara glad och snäll är 
personliga kvaliteter såväl kvinnliga som manliga figurer i böckerna har och värderar, 
konstaterar jag. Alfons manliga kusiner förefaller dock vara lite lömska och missunnsamma, 
att döma av hur de behandlar Alfons i Listigt, Alfons Åberg!. I en jämförelse av dem med 
Alfons, framträder innebörden att personlig karaktär inte är könsbundet eller -homogent. 

Flickor och pojkar kan vara lika, eller så är flickor bättre 
Även i boken om Pippi Långstrump materialiseras diskursen om att personlighet inte är 
könsbundet utan beroende på personliga, individuella egenskaper. Pippi är modig, stark, rolig 
och självständig, och gör närmast uppror mot etablerade konventioner. Enligt traditionella 
genusdiskursiva normer om hur flickor och pojkar är/skall vara, har hon en personlighet och 
attityd med maskulint snarare än feminint kodade värden. Annika, i jämförelse, uppvisar inte 
de personliga egenskaperna, hon är ”feminint” försynt. Pippi och Tommy är dock inte alls 
snarlika; han är inte självständig och självbestämmande. Jämfört med den rebelliske Pippi är 
han präktig, ordentlig och väluppfostrad likt sin syster (jfr Kårelands och Lindh-Munthers 
analys, 2005b: 136ff). Vi kan, självfallet, även göra en radikalfeministisk läsning, med 
innebörden att flickor, befriade från patriarkalt tvång, ”är bättre än pojkar”. Att Pippi dock 
utmärker sig på områden som överlag är maskulint kodade, förstärker den fallocentristiska 
ordningen (uppvärderar maskulint kodade områden på bekostnad av feminina). 

Olika umgängeskretsar 
Rubriken beskriver den dominerande diskursen i samhället om umgänge mellan barn, det vill 
säga att flickor respektive pojkar i stor utsträckning umgås i separata, könshomogena 
grupper40. Som vi skall se har den diskursen dock inte dominerande ställning i bilderböckerna 
i urvalet (varför litteraturen ser ut som den gör kan den här undersökningen självfallet inte 
besvara). Som vi skall se framträder dock olika innebörder i kompisrelationerna i böckerna, 
både i sam- och olikkönat umgänge. 

Individer av samma kön delar en djup social gemenskap 
I flera böcker umgås Alfons och Viktor. I Osynligt med Alfons är deras lek uttalat innerlig: 
”De har roligt! Länge, länge!”. Ett budskap om att pojkar leker bäst i könshomogena grupper 
(med traditionellt könskodade aktiviteter) artikuleras lätt i läsningen. Läsaren får således den 
socialt konstruerade uppfattningen att individer av samma kön delar något djupare gemensamt 
bekräftad, vilket därmed bidrar till att såväl (performativt) skapa identitet som uppfattningar 
om hur pojkar är (och lätt uppfattningen att flickor inte är på just det sättet).  

Individer av olika kön ska hållas isär till följd av biologiskt essentiella olikheter  
Ett essentialistiskt budskap om samhörighet mellan individer av samma kön framträder i 
boken Mamma, pappa och jag i den andra urvalsgruppen, som jag beskriver i analysen i 
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metodavsnittet. Flickor och pojkar konstrueras i texten som två ömsesidigt uteslutande 
kategorier som socialt måste upprätthålla avstånd till varandra, genom skildringen av ”tjej- 
och killbaciller” (vilken dessutom ger en metanarrativ innebörd om inter- och transsexuella 
personer som per definition patologiskt avvikande). Om Alfons-boken materialiserade en 
diskurs om social samhörighet konstrueras här en innebörd om biologisk samhörighet. Texten 
materialiserar, dessutom, diskursen om barn som sexuellt oförstående41. 

Alternativa, konkurrerande diskurser – könsblandade kamratrelationer 
Att figurer av olika kön leker med varandra innebär dock inte nödvändigtvis att scenen 
förmedlar ett budskap om gemensamma intressen eller social samhörighet. I förra sektionen 
beskrev jag dels ett budskap i en Alfons-bok om barn med olika kön som socialt 
komplementära, dels att jakten mellan Findus och hönorna har en undertext av heterosexuell 
komplementaritet.  

Tjejer och killar kan leka tillsammans, så länge leken inte är ”tjejig” 
Vi har även sett budskapet att flickor och pojkar faktiskt är/kan vara lika, på premissen att 
barnen inte gör feminint kodade aktiviteter – den diskursen materialiseras även i umgänget 
mellan barnen i Känner du Pippi Långstrump?, i Bu och Bä i städtagen samt i böckerna Pyret 
får en lillebror och Kan man beställa en bror i den andra urvalsgruppen. Tommy och Annika, 
umgås ju ”trots att de är syskon”, men det är självfallet deras umgänge med Pippi som 
konstituerar budskapet att könstillhörighet är irrelevant i kompisrelationer. De många 
traditionellt maskulint kodade personliga uttrycken som Pippi har – mod, styrka, 
självständighet – sammantaget med den ”feminina” osäkerhet som Annika framställs med kan 
förmedla innebörden att Tommy möjligtvis trivs bättre med Pippi än vad Annika gör, 
eftersom Pippi ”är som en pojke” (en subjektsposition som traditionellt benämns pojkflicka).  

Bu och Bä, positioneras effektivt i boken som barn genom en våningssäng som 
syns i bild (våningssängar har i hemmiljö innebörden ”barnmöbel”, vågar jag påstå). Objektet 
ligger alltså till god grund för en läsning av figurerna som syskon. Deras relation i allmänhet, 
och scenen i vilken de badar nakna tillsammans i badkar i synnerhet, avväpnas därmed från 
”hotande” innebörd om kärlek/sexualitet. Innebörden konstrueras i artikulering av diskursen 
om barn som ”innocent, asexual and too young to understand sexuality, thus rendering 
sexuality as irrelevant to their lives” (2005: 19), som Robinson skriver.   

Pyret och hennes kompis Oskar bygger i början av boken en snögubbe, i slutet 
rymmer de hemifrån per buss efter att Pyret haft en konflikt med sin mamma. I den 
sistnämnda boken möter vi Mårten som tror att han skall få en lillebror. Han blir först 
besviken – hans nyfödda syskon ”hade ingen snopp” (vilket i sig konstituerar flickor som en 
manlig negation, inte som individer med ett annat könsorgan (jfr Elvin-Nowak 2003: 100)) – 
men ändrar sig sedan efter att han har umgåtts med och tagit hand om lillasyster Miranda, som 
han övertalat föräldrarna att döpa efter ett fotbollsfabrikat (!). Han dagdrömmer att när hon 
blir äldre kommer de att kunna spela fotboll ihop (ett intresse Mårten delar med sin pappa).  

Barn kan umgås tillsammans och dessutom fysiskt intimt oavsett könstillhörighet  
Alla kaninungarna kysste varandra och sa ”vad heter du”, och alla skrattade och dansade och sjöng. 

Två olika innebörder kan skapas i det könsblandade umgänget mellan barnen i Pricken, menar 
jag, beroende på vilka (diskursiva) läsningar vi gör. Den ena ger en innebörd om intimt 
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umgänge mellan barn av olika kön som chosefritt och självskrivet, den andra att barn kan 
känna kärlek till andra barn oavsett kön (vilket, beroende på vilka diskurser om sexualitet vi 
artikulerar i läsningen, skulle kunna betyda att barn är ”bisexuella”). Scenen utspelar sig efter 
att de två familjerna har sammanstrålat, Pricken har berättat vad han har varit med om vilket 
får de vuxna att tänka om, och Mamma Kanin har gett Herr Brun en kyss (vilket jag 
återkommer till i avsnittet om heterodiskursen nedan). Två ord i meningen utgör element som 
öppnar för de olika diskursiva läsningarna, menar jag: ”kyss” samt ”alla”. Det första öppnar 
för en läsning med innebörden att också barn blir kära i andra personer, och kan således 
utgöra en flytande signifikant i en diskursordning om sexualitet hos barn; det andra för 
innebörden att kyssarna – om vi väljer att läsa dem som kärleksbetygelser – är uttryck för 
kärlek utan hänsyn till kön hos individen. Läser vi istället scenen som att barnen utväxlar 
passionslösa kompisbetygelser förmedlar den likväl en innebörd om att det självklart kan 
göras på ett intimt sätt oavsett om kompisen är pojke eller flicka. Den efterföljande dansen 
förstärker budskapet att kön är irrelevant för kompisrelationer.  

Så här är pojkar/män 
I berättelser med ”ensamma” manliga huvudfigurer skapas innebörder, givetvis, inte i kontrast 
till kvinnliga figurer, utan enbart i relation till olika genusdiskurser i samhället om pojkar 
är/kan vara som artikuleras i läsningen. Det vill säga till uppfattningar läsaren har från tidigare 
erfarenheter i livet, och/eller skapar i interaktion med andra barns erfarenheter och åsikter i 
förskolan, vilka hon/han får introducerade/bekräftade eller möjligtvis utmanade i läsakten. 
Läsaren konstruerar, så att säga, innebörder i genuspositioner utifrån ”recognizable standards” 
(Butler 1990: 16). Figurerna associeras i hög utsträckning med traditionellt/stereotypt masku-
lint kodade områden i böckerna, vid några tillfällen gör sig dock alternativa diskurser hörda. 

Yttre markörer: pojkar/män har traditionellt maskulint kodade kläder 
Mulle Meck är framställd med rostbrun skjorta, blå hängselbyxor samt plommonstop. De 
sistnämnda två plaggen är tveklöst maskulint kodade, skjortan möjligen könsneutral. Findus 
och Max har bägge olika slags randiga hängselbyxor, grön-gula respektive blå-vita. 

Intressen och förmågor: pojkar/män har traditionellt maskulint kodade intressen 
Det dominerande budskapet är att manliga figurer skall hålla på med traditionellt maskulint 
kodade aktiviteter och intresseområden. Såväl Pettson som Mulle Meck, och i synnerhet den 
sistnämnde, konstitueras i böckerna som män genom de ”maskulina” intressen relaterade till 
teknik, verktyg och byggande som de framställs med. Även Alfons pappa återges med 
traditionellt maskulina intressen. I Flyg! sa Alfons Åberg ”tar han [den tunga] motorcykeln till 
besiktning” samt ”passar noga måltipset på radion” – en aktivitet med intresse för fotboll och 
dobbel kombinerat. Alfons själv leker i böckerna med verktyg, bollar, leksakssoldater, 
småbilar samt Lego och andra sorters ”bygg-bitar”, som det står i Osynligt med Alfons. I 
Raska på, Alfons Åberg drömmer han att ”han ska […] bli brand-man när han blir stor”. 

Alternativa, konkurrerande diskurser 

Pojkar/män kan ha feminint kodade intressen och leksaker (de är ej könskodade) 
I några scener i Alfons-böckerna materialiseras dock en konkurrerande diskurs om aktiviteter 
och intressen manliga individer kan ha, en diskurs med budskapet att manliga individer även 
kan göra saker och ha objekt som är feminint kodade. Vi kan även formulera det som att 
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intresseområdena är socialt könsneutrala, och att val av dem således är individuellt och fritt. 
Därmed konstitueras även innebörden om likheter mellan individer av olika kön, istället för 
social åtskillnad av dem. Alfons pappa har tapeter och gardiner vilka kan klassificeras som 
”feminina” – tapeterna har blommor i ljusa färger och gardinerna volanger – dessutom så 
städar han och lagar mat. Aktiviteterna kan tyckas självklara eftersom han är ensamstående 
förälder, det är likväl historiskt feminint kodade aktiviteter i hemmen som han skildras utföra 
(jfr Kåreland och Lindh-Munther 2005b: 140). Aktiviteter som Alfons utför är dock av större 
intresse, dels eftersom de är mer gränsöverskridande, dels för att han som barnfigur utgör 
identifikatoriskt objekt i större utsträckning för unga läsare. I Hur långt når Alfons? passar 
Alfons det yngre barnet Småtting och i Raska på, Alfons Åberg har han en docka med rosa 
kläder som heter Lisa. Budskapet är, så klart, att även pojkar kan passa småbarn (ha intresse 
av det) samt leka med dockor – en leksak med historiskt tydligt uttalad feminin kodning. 

”Jag ska bara … klä Lisa också”, svarar Alfons och klär dockan. Sedan sätter han Lisa i leksaks-skåpet. 

Låt oss dröja oss kvar vid dockan Lisa. Den möjliggör en överskridning för den manlige 
läsaren av (socialt konstruerade) könspositioner i lek, menar jag – ”det är okej för pojkar att 
leka med dockor, jag kan leka med dockor” – såväl som för kvinnliga läsare att få möjlighet 
att skapa en nyanserad bild av vad pojkar kan leka med. Dockan är, alltså, en mycket stark 
genussymbol i berättelsen och det är intressant att den har fått kvinnligt kön (bortsett från att 
klänningen Lisa har är könsstereotypt rosa till färgen). Det signalerar implicit att pojkar kan 
leka rollekar i vilka de positionerar sig som omvårdande. Det beror på att en flickdocka 
sannolikt reducerar pojkars benägenhet att identifiera sig med dockan (som subjekt). Därmed 
utestängs traditionella ”pojklekar”, i vilka dockan positioneras som ego, exempelvis 
Spiderman eller annan superhjälte (lekar som visserligen behövs även de, men det är en annan 
diskussion). Istället möjliggörs lekar i vilka dockan positioneras som barn eller yngre syskon 
(objekt) och den lekande pojken – imaginärt via Alfons – som vårdande, exempelvis i roll 
som pappa, storebror eller barnvakt.  

I scenen materialiseras budskapet att pojkar, via Alfons, har tillgång till såväl 
feminint som maskulint kodade leksaker. Dockan förekommer dock endast i en scen i 
böckerna i urvalet, vilket kraftigt reducerar dess potentiella könsneutralitet. Den kan därtill få 
lägre status i relation till maskulint kodade leksaker i berättarsekvensen; bilden ger dessutom 
unga ”läsare” på egen hand mindre möjlighet att förstå den som en könsneutral leksak. Det 
första beror på att Alfons snabbt byter intressefokus då han ”hittar däcket till Mercedesen, 
som han letat efter så länge”. Bilden visar hur Alfons med glad min närgranskar däcket till 
småbilen, vilken han håller i sin andra hand. Sådan fysisk närhet mellan Alfons och dockan 
visas inte alls i bild, Lisa sitter i ett skåp i bakgrunden. Detta sakförhållande ger sannolikt en 
annan innebörd än textbudskapet i läsning av enbart bilden (budskapet att Alfons verkligen 
leker med dockan, hade givetvis blivit tydligare om det hade framställts även i bild). 

Personliga egenskaper 
I Max napp samt i böckerna om Mulle Meck och Findus materialiseras en manlighetsdiskurs, 
dvs en genusdiskurs om hur pojkar/män kan vara, med traditionellt maskulint kodade värden. 

Pojkar/män är modiga och stolta, men även retsamma och våldsamma, samt nyfikna 
Den lille pojken Max uppvisar såväl positiva som negativa kvaliteter förknippade med pojkar. 
Ute på promenad med självsäker min och kroppshållning suktar han först en hund med sin 
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napp men behåller den själv. När han gör samma sak med en anka tar den dock nappen ifrån 
honom. Max slår då ankan i huvudet och springer sedan skrattande därifrån. Detta agerande 
kan läsas som uttryck för stolthet och mod, men även som uttryck för retsamhet, skadeglädje 
och våldsbenägenhet. Det sistnämnda beskrivs inte sällan essentialistiskt som en psykologisk 
egenskap hos pojkar/män som de har behov av att uttrycka (jfr Elvin-Nowak 2003: 119). 

 Findus agens, och i synnerhet hans undersökande av gården i När Findus var 
liten och försvann, kan visserligen förstås som agerandet hos en katt. Hos en förmänskligad 
figur av manligt kön vi även läsa det som uttryck för, tillika förmedling av, en essentialistisk 
föreställning om pojkars förhållningssätt till omvärlden. Pojkar men inte flickor förväntas 
vara aktiva och nyfikna (och det tas som intäkt för inneboende kunskaper), skriver Valerie 
Walkerdine (1998), professor i psykologi.    

Pojkar/män resonerar rationellt och berörs inte emotionellt 
Antingen kan man vara ledsen för att ens hus krossats av stormen […] eller också kan man vara glad 

åt att få bygga ett nytt hus! 

Detta eftertänksamma konstaterande, ur Mulle Meck bygger ett hus, är symptomatiskt för den 
lugne mannen Mulle Meck som lever ensamt med sin hund Buffa och förefaller ta allt med 
jämnmod. Han gör uttalandet när han upptäcker att hans hus har krossats av ett nedfallet träd. 
Således materialiseras, genom honom som figur, den historiskt genusdiskursiva uppfattningen 
att män resonerar lugnt och rationellt och i hög utsträckning inte låter sig beröras emotionellt. 

Alternativa, konkurrerande diskurser – en alternativ maskulinitet/manlighet 
Alfons och hans pappa materialiserar i detta hänseende en konkurrerande manlighetsdiskurs 
med företrädesvis (traditionellt) feminint kodade värden. De har båda lugnt temperament och 
är snälla och välvilligt inställda (Alfons slår dock Viktor i ansiktet, i Hur lång når Alfons?. 
Att det bara nämns som en bisak, utan kommentarer, kan uppfattas problematiskt. Det kan 
förstås essentialistiskt, menar jag, som en bekräftelse på inneboende aggression och 
våldsamhet hos pojkar som de ibland måste ge uttryck för.) Pappa är ”nästan för snäll”, som 
han presenteras i God natt, Alfons Åberg. Han är närmast undergiven, allt annat än auktoritär, 
vilket görs tydligt i Näpp! Sa Alfons Åberg. Han ger även återkommande omsorg och i God 
natt, Alfons Åberg visar även Alfons omvårdande kvaliteter då han stoppar om pappa som har 
somnat på golvet. Sammantaget framställs de bägge med personliga kvaliteter/egenskaper 
som inte förknippas med traditionellt maskulin manlighet. Sociologen och genusforskaren 
Robert Connell (1996) talar om hegemonisk och underordnade maskuliniteter. I den svenska 
kontexten i dag – i vilken Alfons-böckerna ges mening – känns de begreppen inte helt 
adekvata. Lyckligtvis har vi, vågar jag påstå, en något mer diversifierad uppfattning av hur 
pojkar/män kan vara. Figurerna erbjuder läsaren, i det här avseendet, istället (bilden av) en 
alternativ manlighet. 

Relationer – behöver pojkar/män sällskap? 
Eftersom figurerna, i stor utsträckning, saknar umgänge (med andra mänskliga individer) 
konstrueras ingen innebörd om relationer till andra individer, utom möjligen att pojkar/män, 
exemplifierade med Max och Mulle Meck, ”klarar sig själva” utan socialt umgänge, vilket i 
sig är en genusdiskursiv schablon om män.   
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II. Diskursordningen om sexuell identitet 
Det här avsnittet handlar om relationer mellan vuxna individer i böckerna 42 . Jag har 
identifierat tre noder, som bär upp den dominerande heterodiskursen, vilka jag gett varsin 
sektion: vuxna av olika kön hör (heterosexuellt) ihop; familjer är mamma, pappa och barn 
samt man har heterosexuellt samlag för att få barn – ett budskap som i första hand framträder 
i böcker i den andra urvalsgruppen. 

Budskapen är inte lika framträdande i bägge urvalsgrupper av böcker. Flera av 
berättelserna i den första urvalsgruppen är trots allt fantasifulla, snarare än ”socialrealistiska” 
skildringar av mänskliga relationer och boendeförhållanden. Berättelserna förmedlar likväl 
uppfattningar om mänskliga relationer, menar jag, även om protagonisterna är barn som bor 
för sig själva eller fabeldjur, det vill säga symboliska människor. Således bidrar de till att 
skapa en viss omvärldsuppfattning hos läsarna; de bjuder läsaren att reproducera diskursiva 
sätt att skapa mening i tillvaron på. Som i föregående avsnitt diskuterar jag i respektive 
sektion först läsningar utifrån dominerande diskurser, därefter alternativa. Till följd av brist på 
relationer faller böckerna om de ”ensamma” manliga figurerna här bort ur analysen. 

Vuxna hör heterosexuellt ihop 
I den andra urvalsgruppens berättelser är samtliga relationer heterosexuellt tvåsamma. Det 
förekommer inga ensamstående vuxna figurer eller samkönade par, varken som bi- eller 
huvudfigurer. Den sammantagna skildringen av enbart heterosexuella par som skaffar barn, 
normaliserar obestridligt kärnfamiljen som familjekonstellation samt heterosexualitet som 
sexuell identitet. 

Kvinnor och män kompletterar varandra till och med på cellnivå 
Heterokulturell komplementaritet – att kvinnor och män socialt är olika och därför utgör 
komplement till varandra – framställs därtill essentialistiskt som biologisk på cellnivå i några 
böcker. I Mamma, pappa och jag, som jag beskriver i metodavsnittet, samt i Så blev jag till, 
framställs spermier, representerande mannen, som aktiva, och ägget skildras som passivt. 
Mannens könsceller beskrivs med verb som skildrar aktivitet – spermierna simmar – men inte 
kvinnans, vilket återskapar (uppfattningen om) könen som olika i fråga om aktivitet. (Att 
ägget skickar ut sekret som fångar in en spermie beskrivs inte, vilket socialantropologen 
Emily Martin (1991) visar är vanligt även i naturvetenskapliga skildringar.) 

Möjliggör berättelserna olika läsningar av relationer och sexuella identiteter?  
I böckerna i den första urvalsgruppen är alla förhållanden mellan individer inte lika tydligt 
angivna. Status på såväl relationer som sexuell identitet hos individerna beror till dels på 
läsarens tillgång till alternativa diskurser som hon/han kan artikulera i icke-heteronormativa 
läsningar, och till dels på i vilken grad berättelserna möjliggör det. Jag har identifierat tre 
nivåer av öppenhet för tolkningar, så att säga, i böckerna. 

Berättarsekvensen i Känner du Pippi Långstrump? när barnen går på cirkus, är 
den enda gången vi möter vuxna individer som vi inte får någon information om. Texten 
beskriver inte personerna på läktaren, betydelsen av individernas eventuella relationer till 
andra vuxna samt hur olika familjer ser ut är inte fastlåst utan skapas av läsaren. Det innebär 
dock inte, vill jag understryka, att olika familjebildningar eller former av relationer är 
representerade i boken, för att läsningar med sådana innebörder är möjliga att göra. Det är 
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trots allt bifigurer som skymtar förbi på läktaren, de är inga subjekt i berättelsen. Jag 
återkommer med queera läsningar av bilden, låt oss först se vilka innebörder som kan skapas 
utifrån den dominerande heterodiskursen. 

Kvinnor som sitter 
tillsammans på bilden med barn men 
utan manligt vuxet sällskap, kan vi 
förstå som ”hemmafruar”, barnlediga 
föräldrar, morföräldrar eller 
dagmammor vars män ”är på jobbet”. 
En grupp med en kvinna, en man och 
två barn kan självfallet läsas som en 
heterosexuell kärnfamilj, bilden 
erbjuder dock även en möjlig läsning av gruppen som två ensamstående föräldrar med varsitt 
barn. Vi kan i så fall läsa de vuxna som heterosexuella som har inlett ett nytt förhållande och 
kanske bildat ny familj. Samma förhållande gäller för gruppen av personer med två kvinnor, 
en man och tre barn. I en heterodiskursiv läsning framträder innebörden om en kärnfamilj 
med en barnvakt/hemhjälp. Jag bedömer den som mest sannolik, eftersom kvinnan som sitter 
bakom den andra kvinnan och mannen dessutom har klädsel som avviker från de andra 
vuxnas, vilken indikerar lägre socioekonomisk position.  

I Pricken och Findus-boken Tuppens minut är utrymmet att ta i bruk olika 
diskurser i läsningarna av relationer mindre, vilket vi strax återkommer till. I Pricken är det, 
förstås, kyssen som Mamma Kanin ger Herr Brun som effektivt materialiserar budskapet att 
vuxna kvinnor och män av olika kön ”hör ihop”. En kyss är i sig en pregnant symbol, den bär 
på en historiskt definierad innebörd av kärlek som skiljer den från en puss. Det språkliga 
tecknet är dessutom förstärkt i texten. Som jag citerar på uppsatsens framsida så ”gav 
[Mamma Kanin] Herr Brun en riktig kyss” (min kurs.). Adjektivet, håller jag för sannolikt, 
stänger ute andra betydelser i scenen än en spirande kärleksrelation mellan de vuxna. 

”Titta! Vi har fått en tupp! Vad stilig han är”, kacklade [hönorna]. ”Det var på tiden Pettson. Precis vad 

vi behövde.” /…/ Hönorna applåderade och samlades beundrande runt tuppen. Han blev smickrad och 

sträckte på sig och gol en gång till. /…/ [A]lla hönorna svansade efter tuppen. 

I boken om Findus materialiseras tydligt heterodiskursen om olikkönade relationer genom 
förhållandet som skildras mellan hönorna och den nyanlände tuppen på gården. Meningarna i 
citatet ovan har många språkliga satsdelar som bidrar till att skapa innebörden att de kvinnliga 
figurerna åtrår den manlige individen och att uppmärksamheten inte är honom oäven: 
adjektivet stilig, verben applåderade och blev smickrad, adverbialet beundrande. Et cetera. 
Även bildelement bidrar till att konstruera innebörden. I en scen kastar hönorna lystra blickar 
mot tuppen, en betydelse som konstrueras genom att hönorna har framställts med klotrunda, 
uppspärrade ögon som är riktade mot tuppen. Attraktionen förstärks med fartstreck som 
förtydligar en närmast desperat åtrå till den manlige tuppen hos en höna som flyger som en 
projektil tvärs över bilden i riktning mot honom. 

Vi får aldrig se honom igen. Vi saknar honom … Snyft. Men han tog adjö på ett mycket trevligt sätt. 

Uttalandet, som en av hönorna gör om tuppen i bokens slutscen, hänsyftar till att tuppen har 
bestigit dem innan han lämnade gården. Jag återkommer i nästa sektion till innebörden i 
händelsen, jag vill här kort poängtera att beskrivningen ”mycket trevligt” samt kursiveringen 
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av adverbialet mycket i texten, vilket förstärker innebörden, är språkliga element som 
tillsammans bidrar till att skapa den heterodiskursiva innebörden om hönornas sexuella 
identitet – de gillade såväl tuppen som man, som den ”heterosexuella” sexualakten i sig.   

 Relationen mellan Bu och Bä exemplifierar den tredje nivån: utrymmet att tolka 
relationen och deras sexuella identiteter är helt låst. Som jag skriver ovan bedömer jag utifrån 
figurernas gemensamma boende, och aktiviteterna de gör, att det är mest sannolikt att läsa 
dem som vuxna. Förutom att figurerna lever tillsammans ser vi på omslaget till Bu och Bä i 
blåsväder att de håller varandra i hand och ler – element som konstituerar deras förhållande 
som heterosexuellt. I Bu och Bä på kalashumör kan vi dock betrakta dem även som barn (alla 
festdeltagarna har glas med sugrör). Bordsplaceringen på festen som figurerna går på, är 
varannan ”kvinna”, varannan ”man”. Den modellen för organisering av individer är förankrad 
i idén om könskomplementaritet. Då Bu och Bä har kommit på festen som ett (heterosexuellt) 
par och sitter tillsammans, kan vi förstå scenen som att de andra individerna runt bordet också 
är liknande par eller har placerats varannan kvinna, varannan man för att måhända kunna bli 
sådana par. Med undantag för födelsedagspersonen Bo, vars korta längd i förhållande till 
gästerna kan styrka en läsning av honom som det enda barnet, dansar även figurerna sedan två 
och två i par om kvinna och man. Även om vi här läser figurerna som (asexuella) barn, 
framträder i dansen en innebörd om könens komplementära funktion. Pardans är dock en 
kulturellt vuxenkodad aktivitet, så att säga. 
Läser vi figurerna som barn kan man därför se 
pardansen som en aktivitet i vilken barn – 
innefattat läsaren, givetvis – lär sig normen för 
social organisation av relationer: tvåsamt, en 
kvinna tillsammans med en man. 

Alternativa, konkurrerande diskurser 
Två konkurrerande diskurser om relationer mellan vuxna materialiseras i böckerna, eller 
åtminstone potentiellt kan artikuleras i läsning av dem. Den första är att vuxna kan ha 
kompisrelationer, den andra att kärleksrelationer mellan vuxna även kan vara samkönade, det 
vill säga att individer kan ha bi- och homo- såväl som heterosexuell identitet. 

Vuxna har även kompisrelationer 
I scenen i vilken Pettson och Beda Andersson från granngården dricker kaffe tillsammans 
samt i böckerna om Mamma Mu och Kråkan materialiseras explicit ”kompisdiskursen”. Även 
Tant Lisa och Mamma Kanin kan vi läsa som kompisar och/eller släktingar. Vidare såg vi 
ovan att det går att göra olika läsningar av individerna på läktaren i Pippi-boken. Utifrån 
kompisdiskursen kan vi förstå paret, som jag föreslog kan vara två ensamstående föräldrar 
som har inlett ett nytt (heterosexuellt) förhållande, som, exempelvis, arbetskamrater som går 
på cirkus tillsammans – en läsning som därmed också möjliggör olika läsningar av 
personernas sexuella identiteter.  

Finns det samkönade relationer representerade bland figurerna i böckerna? 
Den andra konkurrerande diskursen ger uppenbart en helt annan innebörd åt relationerna 
mellan vuxna individer i berättelserna. Gruppen av personer på läktaren i Pippi-boken som 
består av två kvinnor, en man samt barn, kan läsas som att kvinnorna har ett förhållande 
(mannen kan vara kompis eller bror till någon av dem). Jag har dock visat ovan att några 
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bildelement reducerar möjligheten att artikulera den diskursen i läsningen. Även Mamma 
Kanin och Tant Lisa skulle kunna ha haft en kärleks/sexuell relation43. Kyssen minimerar 
dock möjligheten att artikulera mångfaldsdiskursen om sexuell identitet, och betydelsen av 
Mamma Kanins sexuella identitet är därmed också tämligen fastlåst (vi kan dock hävda att 
hon är bisexuell). Heterodiskursen (som del av den dominerande genusdiskursen) får således 
närmast hegemonisk position.  

Vilka möjligheter till olika läsningar av förhållanden mellan figurer av samma 
kön ger de andra böckerna? Kan man läsa Mamma Mus boendesituation med de övriga korna 
som ett lesbiskt kollektiv? Visst är det möjligt, men inte så sannolikt, tror jag, vilket förutom 
samhällets dominerande heterodiskurs beror på att böckerna i mycket liten utsträckning 
erbjuder den möjligheten. De andra korna är nämligen inga subjekt i berättelserna, de utgör 
närmast en fond i böckerna. Innebörden blir att Mamma Mu inte har någon relation till, och 
än mindre med, dem. (Eftersom korna inte är subjekt i berättelserna, är de inte heller 
förmänskligade, de är djur. De förmedlar därför inte heller budskap om hur människor kan 
organisera åtrå, begär och relationer, menar jag.) Vad om hönorna i Findus-böckerna? Det är 
möjligt att förstå dem som boende i ett lesbiskt (tillika närmast radikalfeministiskt) kollektiv i 
När Findus var liten och försvann. När Pettson öppnar dörren till hönshuset möter läsaren 
hönorna som bland annat dricker te och läser dagstidningen – bildtecken som etablerar 
läsningen av dem som vuxna individer. En av dem drar för en gardin framför sin kropp, som 
om hon vore en naken människa som skyler sin kropp för utomstående (mannen!). I tillägg till 
det kan vi läsa: ”’Pettson har inga byxor!’ kacklade alla hönorna på en gång.”. Hönorna visar 
sig, med andra ord, upprätthålla en pryd sexualmoral. Frågan som en av hönorna adresserar 
till Pettson – ”är det du som tar våra ägg varenda dag?” – kan, dessutom, uppfattas som ställd 
i en anklagande ton, vilket styrker läsningen av hönornas sexuella identitet och relation till 
varandra. Händelseförloppet i Tuppens minut stänger väl dock ute denna konkurrerande 
diskurs? Hönornas initiala uttalande – ”Det var på tiden Pettson. Precis vad vi behövde.” – är 
öppet för en queer läsning. Innebörden blir att lesbianerna vill ha barn och välkomnar tuppen i 
rollen som ”befruktare/spermadonator”. Hönornas påföljande trånande efter tuppen samt 
tårarna de fäller över hans sorti i slutet av berättelsen utestänger dock effektivt en queer 
läsning. (Om den tycks besynnerlig, beror det främst på att budskapet utmanar samhälleliga 
heteronormativa åskådningar. Att applicera normer om åtrå mellan samt organisering av 
boende hos människor på djur är dock vanligt i bilderböcker med djur, som sagt. Som jag 
beskriver i inledningen bor djur i många berättelser ihop som heterosexuella kärnfamiljer.) 

Samkönade relationer i bilderböcker 
På natten sov lilla björn hos lilla tiger, för det hjälper också. 

Eftersom denna konkurrerande diskurs om relationer mellan vuxna personer uppenbart är 
utesluten ur böckerna i urvalet, vill jag ge några exempel på barnböcker i vilka den inte är det, 
för att ge läsaren perspektiv på egna läsningar av bilderböcker. Det första exemplet är 
berättelserna om de manliga figurerna lilla Björn och lilla Tiger som bor och umgås ihop. I 
berättelsen ”våra drömmars land” håller de såväl hand som om varandra, i ”kom så hittar vi en 
skatt” håller lilla Björn om lilla Tiger när de sover under bar himmel och i ”Lilla Tiger får ett 
brev” skickar lilla Tiger ett brev till lilla Björn som han avslutar med: ”Puss och kram, din 
kära vän Tiger.”. När lilla Tiger är sjuk, i Jag gör dig frisk, sa lilla Björn, sover de ihop i en 
soffa. Citatet ovan återger texten till bilden. ”Det” öppnar för olika diskursiva läsningar. I en 
heteronormativ läsning syftar det på asexuell kroppslig närhet. Tillsammans med bilderna av 
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figurerna som håller om varandra med mera framstår dock en innebörd av kärleksfull/sexuell 
kroppslig närhet. Med andra ord att figurerna har en samkönad, homosexuell kärleksrelation.  

Det andra exemplet är Lill-Zlatan och morbror raring. Den är, så vitt jag känner 
till, den enda bilderbok med mänskliga individer i vilken en samkönad kärleksrelation 
representeras på samma premisser som olikkönade par i andra böcker, det vill säga som ett 
par bland andra. Tommys och Steves relation är inte berättelsens centrum, det är flickan Lill-
Zlatans svartsjuka över att inte få ha morbror Tommy för sig själv. Männens förhållande 
bejakas inte i text, den avslutande bilden på vilken de sitter i en soffa och håller armarna om 
varandra är den enda bekräftelse av det som ges. 

Barnfamiljer är mamma, pappa, barn 
Budskapet är ett narrativ som genomsyrar böckerna i den andra urvalsgruppen, en undertext 
så framträdande att jag bedömde det vara en nod i den dominerande heterodiskursen som 
materialiseras i böckerna. Om vi för ögonblicket definierar en familj som minst en vuxen 
individ och ett barn som bor tillsammans, förekommer inte många familjer överhuvudtaget i 
böckerna i den första urvalsgruppen. Det beror, givetvis, på att flera böcker handlar om barn 
som klarar sig själva utan föräldrar. Det beror även på att böckerna har individfokus i stor 
utsträckning. Gruppbildningen av personer på cirkusläktaren i Pippi-boken är faktiskt den 
enda materialisering av kärnfamiljsdiskursen i den första urvalsgruppen. Även grupperna med 
personer utan män kan sannolikt läsas – av såväl barn som vuxna, vill jag understryka – som 
familjer i vilka ”pappa är på jobbet och mamma går på cirkus med barnen”, i artikulering av 
den dominerande heterodiskursen. 

I den andra urvalsgruppen materialiseras dock kärnfamiljsdiskursen i samtliga 
böcker. Ligger inte det i sakens natur, så att säga, eftersom böckerna i urvalsgruppen handlar 
om ”att få syskon” (eller, i den poetiska Paradisets mage, om ett växande fosters 
funderingar)? kan vi fråga oss. Inte alls, vill jag understryka. För det första finns det inget 
givet samband mellan befruktning och social organisation av individer och boende – hur 
familjer konstitueras. För det andra finns det olika sätt på vilka en kvinna kan bli havande, hur 
ett ägg kan befruktas. Innebörderna som förmedlas i böckerna av hur en familj ser ut är alltså 
diskursivt förankrade i idén att en familj består av en mamma, en pappa och ett alternativt två 
barn. Eftersom familjer reellt ser ut på olika sätt, skulle de självfallet kunna se ut på andra sätt 
även i barnlitteraturen. 

Alternativa, konkurrerande diskurser 
Även här kan vi läsa böckerna utifrån två konkurrerande diskurser: en med budskapet att 
familjer kan ha ensamstående heterosexuella föräldrar, den andra – en mångfaldsdiskurs om 
sexuell identitet – med innebörden att familjer ser ut på många olika sätt, vilket innefattar 
regnbågsfamiljer (barnfamiljer med samkönade föräldrar). 

Familjer med ensamstående heterosexuella föräldrar 
Böckerna om Alfons såväl som Pricken materialiserar explicit diskursen om ensamstående 
föräldrar, och som jag konstaterade i förra sektionen kan vi skapa olika innebörder i 
relationerna mellan personer på cirkusläktaren i Pippi-boken. Utan större ansträngning kan vi 
betrakta kvinnan med barn utan vuxet sällskap som en familj med en ensamstående 
(heterosexuell) förälder. Även kvinnan som jag tidigare läste som barnvakt/hemhjälp, kan 
med barnet hon håller i famnen utgöra en sådan familj. 
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Regnbågsfamiljer och ensamstående homosexuella föräldrar 
Den andra konkurrerande diskursen kan även den artikuleras i läsningen av personerna på 
läktaren i Pippi-boken. Det kräver dock att läsaren har tillgång till en alternativ mångfalds-
diskurs om familjer. Likväl som att kvinnorna utan vuxet sällskap är medlemmar i 
kärnfamiljer, som jag skriver ovan, kan de ingå i regnbågsfamiljer. ”Mamma är på jobbet och 
den andra mamman går med barnen på cirkus”, skulle innebörden då kunna formuleras. 
Gruppen med två kvinnor och en man har dock, som jag har konstaterat, olika element – 
klädesplagg och i synnerhet placering – som talar emot en läsning med en kärleksrelation 
mellan kvinnorna och således av gruppen som en regnbågsfamilj.  

Att innebörder som konstrueras i läsning ibland är produkter enbart av de 
diskurser som artikuleras av läsaren, innebär att Alfons pappa kan positioneras som bi- eller 
homosexuell, likaväl som heterosexuell. Förutom upprätthållandet av gränsen mellan olika 
heterokulturellt kodade genusmarkörer i kläder, som jag diskuterar ovan, vilket kan tolkas 
som en medveten eller omedveten heteronormering, finns det i Alfons-böckerna i urvalet inga 
moment som utestänger artikulering av olika diskurser i läsningen. Pappa Åbergs sexuella 
identitet är således inte entydigt konstituerad, vilket öppnar för olika definitioner av och 
framtidsscenarion om familjen.   

En bok som dock explicit materialiserar diskursen om olika familjeformer är 
Malins mamma gifter sig med Lisa. Den handlar om flickan Malin och hennes två mammor. 
Boken har samma upplägg som Kan man beställa en bror? – ett barn som skall få ett syskon 
och därför ställer frågor om fortplantning och graviditet – och skulle således mycket väl 
kunna ha varit med i den andra urvalsgruppen. Boken förefaller dock inte ingå i temat ”att få 
syskon” på biblioteket. Det sluter jag mig till då boken dels aldrig funnits tillgänglig i 
temalådan, dels inte har ”syskon” inlagt som ämnesord i bibliotekskatalogen44. Är det så, är 
urvalet i temat ”att få syskon” onekligen heteronormativt. 

Man har heterosexuellt samlag för att få barn 
I inledningen till analysexemplet i metodavsnittet beskriver jag två olika diskurser om 
heterosamlagets ändamål som materialiseras i bilderböckerna, vilka bägge bidrar till att ge 
tyngd åt den dominerande diskursen om sexuell identitet. Vi skall se hur den dominerande 
diskursen om samlaget materialiseras i böcker i urvalet. En alternativ, utesluten diskurs i 
böckerna, ger emellertid det heterosexuella samlaget innebörden av ett av olika sätt att ge sig 
själv eller andra (vuxna människor) sexuell njutning samt att det är en reproduktionsmetod. 
Denna pluralistiska diskurs om sexualitet materialiseras, i min bedömning, i Malins mamma 
gifter sig med Lisa.  

Den dominerande diskursen materialiseras på olika sätt i urvalsgrupperna; 
gemensamt är att samlaget i olika grad framställs som synonymt med reproduktion. 
Tillsammans med att assisterad befruktning inte skildras som metod för lesbiska kvinnor, 
naturaliserar det därmed heterosexualitet. Som jag skriver i metodavsnittet uppstår således en 
undertext om andra sexuella handlingars ”meningslöshet”, vilket sannolikt kan få negativ 
effekt för den mening läsaren skapar i samkönad kärlek, åtrå och relationer. Vi återkommer 
till böckerna i den andra urvalsgruppen, låt oss först ta en titt på vilken innebörd fortplantning 
har i en bok i lånetoppen, hur den konstrueras och vilken effekt det får.  
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Hur heterosamlaget får en upphöjd innebörd i en bok om katten Findus 
Boken är Tuppens minut. Elementen som ger innebörd till det mänskliga heterosamlaget är en 
glidning mellan diskurser om människors och djurs sexualitet samt att framtida avkommor 
prisas. Det ger en överförd upphöjd betydelse till heterosamlaget som barnavelsfunktion, 
menar jag. Heterosamlaget får därmed en upphöjd position i relation till andra former av sex, 
såsom jag beskrev i metodavsnittet med referens till Rubins beskrivning (1993) av en 
moralisk hierarkisk ordning i den dominerande diskursen om sexualitet.    

 [H]an tog adjö på ett mycket trevligt sätt. /…/ ”[Det] kommer att bli annat ljud här i hönshuset”, sa 

Pettson. ”Nämligen kycklingpip” 

Citaten hänvisar till att tuppen bestigit hönorna. Det första, reflekterande uttalandet, som 
hönorna med eftertryck gör, anspelar på det heterosexuella människosamlagets funktion att 
stimulera fysisk och sinnlig njutning (vilket här alltså likställs med penetrering), vill jag 
betona. Innebörder i sexuella praktiker hos människor, vilka är såväl avsiktliga som medvetet 
aktiva handlingar, appliceras i boken alltså på programmatiskt bestigningsbeteende hos djur.  

När vi […] talar om homosexualitet eller heterosexualitet, eller sexualitet överhuvudtaget, så menar vi 

inte bestigningsbeteende. När vi talar om sådana saker, talar vi om känslor, livsstilar, upplevelse och 

förälskelser, om besvikelser, osäkerhet, lust och längtan, barndomsminnen – om tusen saker. Förutom 

kanske just bestigningsbeteende (Don Kulick, 1997: 223). 

Tendensen hos naturvetare att använda sexualitets- ”begrepp som har utvecklats och som 
används för att beskriva relationer mellan människor samt identiteter hos människor […] för 
att förklara djurs beteenden” är problematisk, beskriver Kulick vidare, eftersom då 
”försvinner dessa dimensioner. Begreppet töms på allt som gör det socialt och kulturellt 
meningsfullt”. Även om just begreppen om mänsklig sexualitet inte används i bilderboken är 
överföringen av mening problematisk, hävdar jag. Djurens beteende i boken får, som sagt, 
innebörd från betydelser i mänskliga sexuella handlingar och dessa jämställs därmed med 
djurens driftbeteende. Kulick skriver, vidare, om vad som händer sedan: 

Det tömda begreppet används för att förklara människors beteenden och liv. Eftersom alla sociala och 

kulturella dimensioner – alla mänskliga sådana – har blivit bortskalade framstår fenomenet som ett 

biologiskt sådant som ska förklaras i termer av naturens lagar, inte av samhällets eller kulturens. 

Att mänsklig sexualitet får betydelse utifrån en diskurs om djurs, är precis vad som sedan 
händer i berättelsen, menar jag. 

”Jag misstänker att det snart kommer att bli annat ljud här i hönshuset”, sa Pettson. ”Nämligen 

kycklingpip”. ”Ja, det tror jag med”! sa Sofia-Fia ivrigt. ”Jag med”! sa Gull-Ros och alla de andra 

hönorna kacklade med. ”Det är vi säkra på allihop”, sa Prillan och såg nöjd ut. 

Bestigningens ofrånkomliga konsekvens – framtida avkommor – som vi ser här i citatet, 
överförs i och med sammanblandningen av diskurser om människor och djur med stor 
sannolikhet i läsningen till det mänskliga heterosamlaget och ger således upphov till den 
felaktiga uppfattningen 45  att även det alltid leder till barn och att barnavel således är 
heterosamlagets raison d'être. Det får dessutom mycket hög (överförd) status genom det höga 
värde som de kommande kycklingarna tillskrivs i boken.  

”Då får du hjälpa till att vakta dem, så att det inte kommer nån annan katt hit och äter upp dem.” Då 

var det som om det lyste om Findus, och han visste alldeles säkert att det skulle han göra om han så 

skulle sitta utanför hönshuset både natt och dag. 
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Utöver hönornas förtjusning bidrar den andäktiga minen som 
Findus uppvisar vid tanken på uppdraget att – mot sina djuriska 
instinkter – få vakta kycklingarna, samt förstärkningen i bild: det 
riktigt lyser om honom. 

Kärlek, giftermål och andra element i ”att få barn-böckerna” 
Förutom njutning, befruktning och barn, konstrueras det heterosexuella samlagets innebörd i 
böcker i den andra urvalsgruppen genom att även kärlek, det väntande ägget och assisterad 
befruktning som reservmetod (för heterosexuella par) knyts till varandra. I Så blev jag till är 
även giftermål ett element. I ett par böcker utgör vetande därtill ett betydelsefullt element.  

Kanske går det omkring en mamma […] och tänker att det nog vore trevligt med en bebis. Till det 

behöver hon en pappa som hon tycker om och som hon kan få frön av. [Och vice versa] skuttar det 

runt en pigg liten pappa [som] också [är] sugen på bebisar. Det viktigaste är att de tycker om 

varandra. Det är det som gör att de vill ha en bebis ihop (min kurs.). 

Kärlek beskrivs, som i boken jag analyserade i metodavsnittet, i Så blev jag till som en 
nödvändig förutsättning vilket skapar en, bokstavligt, romantiserad innebörd i samlaget. I Kan 
man beställa en bror? finns ett rött hjärta med strålar i bild mellan mannen med erigerad 
penis och kvinnan på sidan som beskriver samlaget. Samlaget framställs, med andra ord, som 
en kärleksbetygelse. I den sistnämnda boken beskrivs, vidare, att ”det finns många sätt att 
skydda sig på” om man vill ”slippa att bli med barn”. Det är en implicit markering, av att 
vuxna ”gör det” inte bara för att få barn, vilken lyfter fram samlagets njutningsaspekt. I den 
förstnämnda boken nämns den dock endast, vilket accentuerar en annan innebörd: att få barn 
är utgångspunkten och samlaget endast ett medel för att uppnå detta mål.  

I mamma ”ligger ett ägg och väntar” 
Det väntande ägget bidrar, som jag beskriver i metodavsnittet, till diskursens innebörd. I Så 
blev jag till beskrivs hur det ”inuti hennes mage ligger ett litet ägg och väntar på ett frö”. Det 
är, givetvis, ett faktamässigt felaktigt påstående att det alltid gör det, som bidrar till att skapa 
innebörden att heterosamlaget är liktydigt med havandeskap. 

När det inte blir nån bebis ”fast mamman och pappan försöker tillverka en” 
Assisterad befruktning skildras som enbart en reservmetod för heterosexuella par. I Kan man 
beställa en bror? beskrivs det som att ”få hjälp på ett sjukhus”, och i Så blev jag till: 

[O]m det inte blir nån bebis, fast mamman och pappan [!] försöker tillverka en […] kan en doktor hjälpa 

till så att det blir barn. Om pappans frön är trötta. Eller om mammans ägg är lite dåliga. 

Beskrivningen av assisterad befruktning som en befruktningsmetod även för lesbiska kvinnor 
undanhålls, som sagt, i böckerna46. 

 När vetande konstituerar sanningen om hur barn blir till 
Vetande, det vill säga ”positiv” makt i framställningen av sanning/kunskap, utgör därtill ett 
element i diskursen. Så blev jag till är skriven av en rikskänd sexualupplysare och Kan man 
beställa en bror är faktagranskad av RFSU (Riksföreningen för sexuell upplysning), vilket 
står på bokens försättsblad. Materialet framstår därför, som jag skriver i teoriavsnittet med 
hänvisning till Foucault, som produkter av ”sanningsapparater”. Böckerna får status som 
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faktaböcker istället för skönlitterära berättelser med sken av att förmedla objektiva, det vill 
säga uttömmande, förklaringar av – med andra ord kunskap om – hur barn blir till.   

Alternativa, konkurrerande diskurser 
Den pluralistiska diskursen om sexualitet är, som jag konstaterar i inledningen till den här 
sektionen, utesluten i böckerna i urvalet. Den materialiseras dock, i min bedömning, i Malins 
mamma gifter sig med Lisa. 

Assisterad befruktning som metod även för lesbiska kvinnor 
’Från början är det små frön som simmar in i magen där det ligger ett pyttelitet ägg och väntar’, svarar 

mamma. ’Blomfrön?’, undrar Malin. ’Nä, inte blomfrön’, skrattar mamma. ’Det är särskilda små bebisfrön 

som finns hos pappan’. Malin funderar en stund. ’Fick du sådana frön av pappa?’ ’Javisst’, svarar mam-

ma, ’en hel burk full med små simmande frön’. ’Var jag ett av de där små fröna?’, undrar Malin nyfiket. 

’Ja, det kan man säga. Lisa hjälpte till att putta in fröna i min mage så att de kunde simma omkring där 

inne. Plötsligt var det ett frö som krockade med det lilla ägget och det var då som du blev du’. 

Texten beskriver hur Malin blev till i Malins mamma gifter sig med Lisa, som svar på hennes 
fråga: ”hur kommer egentligen bebisen in i magen”. Det är alltså inget heterosexuellt samlag 
som skildras, som i böckerna som utgör den andra urvalsgruppen. I boken skildras hur ett 
lesbiskt par får barn; assisterad befruktning är således en metod (även) för lesbiska kvinnor att 
bli gravida. Vid insemination beaktar man, givetvis, ägglossningsperioden, för att maximera 
sannolikheten att ett ägg ”ligger och väntar”. Som jag har diskuterat ovan är det likafullt ett 
vilseledande ordval. 

Sammanfattningen av analysen 
Vilka genusdiskurser materialiseras i bilderböckerna? 
Olikheter mellan könen konstrueras, främst i bild men även i text, genom att huvudfigurerna 
framställs med kontrasterande kläder och andra visuella markörer; aktiviteter och intressen; 
personliga egenskaper och sätt att vara samt med kompisrelationer med individer av samma 
kön. Vidare framställs manliga huvudfigurer, i böcker där de saknar umgänge med andra 
mänskliga eller förmänskligade individer, i stor utsträckning som stereotypt maskulina genom 
att de skildras med traditionellt maskulint kodade kläder, intresseområden samt sätt att vara. 
Med Judith Butlers redogörelse för samhällets heterosexuella matris, kan vi förstå denna 
genomgående framställning av olikheter mellan figurer av olika kön som en heterosexuali-
sering (heterokulturering) av bilderböckernas värld. Böckerna framställer i detta hänseende 
uppfattningen att flickor/kvinnor och pojkar/män skall vara olika men komplementära som 
naturlig och självskriven. 

 Det finns dock undantag, olikheter konstrueras inte helt genomgående i 
böckerna. Likhet mellan könen har dock förbehåll. Den konstrueras för det första på 
maskulinitetens villkor, så att säga, vilket innebär att manliga figurer inte associeras med 
traditionellt feminint kodade områden, såväl beträffande kläder och utseende, intressen som 
personliga egenskaper/ ”sätt att vara”. Figurer av olika kön kan ha snarlika kläder i böckerna, 
förbehållet att det inte är ”tjejiga” plagg eller färger, och de kan umgås förbehållet att de inte 
gör någon ”tjejig” aktivitet. Alfons och hans pappa utgör dock undantag vid några tillfällen. 
På personlighetsområdet överskrider de – i relation till huvudfigurerna i de andra böckerna – i 
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viss utsträckning gränsen för traditionellt feminint kodat agerande (de är snälla, lugna och 
omvårdande); de gör bägge också vid enstaka tillfällen feminint kodade aktiviteter. Likhet 
mellan könen är, för det andra, avhängig att de manliga figurerna framställs som bättre när 
figurer av olika kön gör samma saker, eller har specialintressen som de kvinnliga figurerna 
inte har – vilket i sig konstruerar en könsskillnad. Undantaget är, inte oväntat, Pippi 
Långstrump. (Visst är även Mamma Mu och Bä starka subjekt, men som vi har sett tillåts de 
inte mäta sig med de manliga figurerna i olika aktiviteter.) De områden Pippi excellerar på är 
överlag dock maskulint kodade, vilket ger dessa högt värde och således förstärker den 
fallocentristiska ordningen (uppvärderar maskulint kodade områden på bekostnad av 
feminina). 

 I böcker som har något område på vilket könsolikheter inte konstrueras, 
framställs de dock på andra. Alfons-böckerna, som jag nyss beskrev som undantag från 
maskulinitets- och särskiljningsnormerna, har det enda exemplet i undersökningen på en 
utestängningsmekanism: Alfons och pappa klär ut sig. Att pappa, som sminkar sig och har 
feminint kodade klädesplagg, överträder gränsen mellan feminint och maskulint kodade 
områden markeras tydligt. Han beskrivs i nedsättande ordalag, en sanktion i berättelsen som i 
sig skapar/förstärker uppfattningen hos unga läsare att det är önskvärt att socialt dra och 
upprätthålla gränser mellan kvinnliga och manliga individer. I böckerna om Mamma Mu 
konstrueras barnen av olika kön som skymtar förbi som lika (på maskulinitetens villkor) i 
fråga om kläder och val av aktiviteter. Böckernas protagonister framställs dock med 
exceptionellt stora könsskillnader i fråga om personligheter och intresseområden.  

 Vi har även sett att könsblandade kompisrelationer faktiskt är lite vanligare i 
böckerna än könssegregerade. Vid närmare granskning framträder dock olika budskap i 
umgängena. I Findus lek med hönorna är de uppdelade i könssegregerade lag och leken i sig 
kan läsas som en skolning i heterosexuell attraktion. Samma innebörd finner vi i kalaset Bu 
och Bä går på, om vi läser figurerna som barn. Läser vi dem som vuxna reproducerar scenen 
en heterokulturell organisation av kroppar som i sig är ett uttryck för den heteronormativa 
uppfattningen att alla människor är heterosexuella. I umgänget mellan Alfons kompisar 
Viktor och Milla se vi hur de bidrar med olika saker i flera avseenden, vilket förmedlar 
budskapet om social könskomplementaritet. Pricken erbjuder dock olika innebörder i barnens 
könsblandade umgänge. Vare sig vi skapar innebörd om kärleksfulla/sexuella eller platonska 
relationer mellan barnen i scenen där de kysser varandra, kvarstår en betydelse om umgänge 
mellan dem med kroppslig närhet oavsett könstillhörighet, något vi inte finner i de andra 
bilderböckerna. Väljer vi därtill att läsa barnen som kapabla att attraheras av och ha 
kärleksfulla känslor till varandra erbjuder boken en överskridning även av den ”obligatoriska” 
heterosexualiteten hos figurer i barnböcker. 

Vilka diskurser om sexuell identitet materialiseras i bilderböckerna? 
Den dominerande heterodiskursen manifesteras inte på olika områden i böckerna, som är 
fallet med genusdiskursen, utan bärs istället upp av tre olika noder – ”argument” – som 
konstruerar innebörden att ”alla är heterosexuella”.  

 Den första noden – ”vuxna hör (heterosexuellt) ihop som kvinna och man” – 
manifesteras tydligast i Pricken och böcker om figurerna Findus samt Bu och Bä. Det finns 
dock även exempel på vuxna kompisrelationer i böckerna. I böckerna om Mamma Mu samt i 
en Findus-bok ser vi kvinnliga och manliga figurer som är kompisar med varandra, och i 
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Pricken samt böckerna om Findus ser vi vänskapsrelationer mellan kvinnliga figurer (det 
förekommer inga kompisrelationer mellan vuxna manliga individer). Personerna på läktaren i 
Pippi-boken kan läsas som kompisar såväl som kärlekspar med olika sexuella identiteter, 
beroende på om läsaren har tillgång till och kan artikulera mångfaldsdiskursen om olika 
sexuella identiteter. Jag har försökt att göra alternativa, queera läsningar av relationer mellan 
kvinnliga figurer i Pricken samt i böcker om Mamma Mu respektive Findus. Olika 
betydelsebärande element i böckerna utestänger dock kraftigt sådana läsningar: kyssen 
Mamma Kanin ger Herr Brun respektive hönornas trånande efter tuppen och deras lyriska 
beskrivning av hans bestigning av dem. Eftersom diskursen om olika sexuella identiteter var 
utesluten i böckerna, gav jag exempel ur berättelser om Lilla Björn och Lilla Tiger samt ur 
Lill-Zlatan och morbror raring, för att visa hur samkönade relationer i bilderböcker kan se ut. 
I den andra urvalsgruppens berättelser är samtliga relationer heterosexuellt tvåsamma. Det 
förekommer inga ensamstående vuxna figurer eller samkönade par, varken som bi- eller 
huvudfigurer. Den sammantagna skildringen av enbart heterosexuella par som skaffar barn, 
konstruerar uppfattningen att kvinnor och män obetingat hör sexuellt ihop. 

 Den andra noden – ”familjer är mamma, pappa och barn” materialiserar främst i 
den andra urvalsgruppen. I böckerna framställs endast heterosexuella kärnfamiljer. Familjer 
med samkönade föräldrar – regnbågsfamiljer – osynliggörs. För att ge perspektiv på urvalet 
beskrev jag Malins mamma gifter sig med Lisa, som handlar om en familj med två mammor. I 
böckerna i urvalsgruppen är uteslutningen av assisterad befruktning ett moment, ett låst 
element som kraftigt bidrar till att konstruera uppfattningen att en familj alltid består av ett 
olikkönat föräldrapar. I den första urvalsgruppen förekommer ingen explicit representation av 
familjer med bi- eller homosexuella föräldrar. Beroende på läsarens möjlighet att göra queera, 
icke-heteronormativa läsningar kan vi dock förstå olika grupper av individer på cirkusläktaren 
i Pippi-boken som familjer med olik- såväl som samkönade föräldrar. I Pricken samt i 
böckerna om Alfons ser vi exempel på familjer med ensamstående föräldrar. Alfons pappa, 
visar jag, går det även att göra en queer läsning av. 

 Den tredje noden – ”man har heterosexuellt samlag för att få barn” – framträder 
främst i böckerna i den andra urvalsgruppen. Innebörden i sexualakten framställs i stor 
utsträckning som synonym med barnavel. Därmed framträder en heteronormativ undertext om 
social organisering av åtrå mellan kvinnor och män som självklar. Heterosexualitet 
legitimeras, alltså, genom att sexualakten inte framställs som en sexualpraktik bland andra 
utan som ”per nödvändighet” barnalstrande. Det metanarrativa budskapet, vilket alltså 
konstrueras som följd av selektivt utvald information om befruktning och heterosamlag, är att 
andra sexualpraktiker, såväl ensamsex som mellan personer av samma kön, är mindre 
beaktansvärda. Av det följer, som jag diskuterar med referens till Gayle Rubins (1993) 
beskrivning av sexuella handlingars och relationers olika positioner i de dominerande, 
hierarkiska sexualdiskurserna, uppfattningen om heterosexualitetens högre värde. Noden 
framträder även i Findus-boken Tuppens minut. En glidning mellan diskurser om människors 
sexualitet och djurs bestigningsbeteende likställer dessa med varandra. Effekten blir en 
överförd innebörd på det mänskliga heterosamlaget som medel endast för att skaffa barn. 
Tributen i boken till hönornas framtida avkommor, bidrar dessutom till att metanarrativt ge 
heterosexuellt samlag högre position relativt andra sexuella praktiker i den dominerande 
sexualdiskursens hierarkiska ordning, vilket naturaliserar heterosexualitet som självskriven.  
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Slutdiskussion 
Vad medför diskurserna som materialiseras i eller utestängs från bilderböckerna för läsarens 
konstruktion av uppfattningar om sexuella identiteter, vilket innefattar såväl skapande av egen 
identitet som uppfattningar om andra människor?  

Vilka konsekvenser kan utbudet i bilderböckerna 
medföra? (Anknytning till frågeställningarna) 
Konstrueras heterosexualitet som självklar sexuell identitet och i så fall hur? Ja, konstaterar 
jag. Förutom boken Mamma, pappa och jag, som jag diskuterar i analysexemplet i 
metodavsnittet, anser jag dock inte att böckerna var för sig förmedlar heteronormativa 
budskap. Sammantaget framträder dock ett heteronormativt mönster. Samkönade relationer 
representeras inte explicit i böckerna, köns/genuspositioner framställs som heterokulturellt 
komplementära och endast heterosexuella par får barn i böckerna. Heterosexualitets-
hegemonin, om uttrycket tillåts, får konsekvensen av en implicit fortsatt andrefiering av 
personer som inte identifierar sig som heterosexuella. 

Har läsaren möjlighet att i läsning av bilderböckerna konstruera identitet utan 
primärt fokus på subjektspositionerna flicka och pojke? Nej, inte vad jag kan konstatera. I 
samtliga böcker i urvalet konstrueras könsskillnader på ett eller flera sociala områden. 
Därmed materialiseras tydligt den samhälleliga heterosexuella matrisen, som Butler kallar den 
strukturerande faktorn, i litteraturen, med konsekvens att den hos läsaren sannolikt skapas 
som självklar. Social konstruktion av könsskillnader, oavsett område de manifesteras på, 
bygger ju fundamentalt på uppfattningen om könskomplementaritet, såväl sexuell som social 
(annars skulle det inte finnas någon vits att socialt särskilja individer av olika kön). 

 Har läsaren möjlighet att i läsning av bilderböckerna konstruera en variation och 
mångfald av subjektspositioner oavsett könstillhörighet? Till viss del, det finns två 
begränsande tendenser i böckerna. Den första är att manliga figurer i böckerna är mer aktiva, 
bättre på aktiviteten i fråga eller har ytterligare intressen som de kvinnliga inte har, när 
kvinnliga och manliga individer framställs som jämställda (gör samma aktiviteter). Pippi 
Långstrump är det enda undantaget, den enda kvinnliga figur som excellerar över manliga – 
på maskulint kodade områden, vilket är den andra begränsande faktorn. Böckernas figurer 
interagerar på områden som är kulturellt könsneutrala eller maskulint kodade; manliga figurer 
associeras inte med ”tjejiga” områden. Effekten blir, förstås, att läsaren inte får möjlighet att 
konfronteras med och omvärdera dessa föreställningar. Ett undantag i böckerna är dockan 
som Alfons har i en tidig bok, en leksak som i sig är feminint kodad men som, viktigt om än 
tillfälligt, konstruerar den feminint kodade personliga egenskapen omvårdande som en 
kvalitet även pojkar har (kraften i budskapet reduceras dock då det inte framställs i bild). 
Bortsett det undantaget, konstrueras (bilden av) manlighet i böckerna som icke-association 
med områden som är feminint kodade.  

 Böckerna reproducerar, alltså, genusdiskursen om att män skall hålla sig till 
maskulint kodade områden och kvinnor kan överskrida uppdelningen så länge de är sämre än 
män på maskulint kodade områden (jfr Elvin-Nowak 2003: 113ff). Konsekvensen av det 
budskapet är, självfallet, att kvinnlig under- och manlig överordning i samhället upprätthålls 
och reproduceras. En annan direkt konsekvens är att pojkar undanhålls möjligheten att identi-
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fikatoriskt med litteraturen utvecklas till mångsidiga individer 47 . Bilderböckerna erbjuder 
exempelvis inte subjektspositionerna en som gillar blommor/är ömsint och medkännande för 
manliga läsare. Det är alltså en traditionell och tämligen konservativ manlighet som återges i 
böckerna. Avsaknaden av exempel i böckerna på manliga figurer som har personliga 
egenskaper som betraktas som feminina, ser mindre traditionellt maskulina ut samt gör saker 
som betraktas som feminina bidrar med stor sannolikhet också indirekt till att återskapa 
uppfattningen om en förvänd homosexuell identitet hos pojkar/män som väljer att inte låta sig 
begränsas till traditionella definitioner av manlighet, som Nordbergs studier visar. Böckerna 
re-konstituerar, således, den heterokulturella ordningen, samhällets heterosexuella matris.  

 Representeras samkönade kärleksrelationer i bilderböckerna? Nej, inte 
uttryckligen. I boken om Pricken kysser dock alla barnen varandra. Det är dock upp till 
läsaren huruvida handlingen ges en innebörd av kärlek/sexualitet. I några andra fall finns det 
möjlighet att läsa att figurer har samkönade förhållanden utifrån deras umgänge med 
varandra. I dessa fall finns dock inga element som stödjer sådana läsningar, snarare tvärtom, 
och det är läsarens ansvar – det vill säga barn och vuxna, till exempel förskolepedagoger – att 
göra sådana läsningar av figurerna. Avsaknaden på representation av samkönad kärlek/ 
attraktion och relationer får konsekvensen att diskursen om homo- och bisexualitet som 
avvikande återetableras, på bekostnad av uppfattningen att dessa sexuella identiteter endast är 
mindre vanliga i samhället (vilket i sig kan vara en effekt just av att de systematiskt 
osynliggörs och marginaliseras (jfr Dahlén 2006a)). Uppfattningar om normalitet konstrueras, 
som Foucault skriver, utifrån det som uttrycks såväl som det som utelämnas/tystas (2002: 28). 
Läsaren undanhålls således subjektspositioner att performativt konstruera identitet utifrån.  

Förekommer någon form av explicit nedvärdering av samkönad kärlek och 
attraktion? Nej, men den systematiska icke-representationen av samkönade kärleksrelationer 
är i sig ett förnekande av bi- och homosexuellas existens, vilket kan upplevas kränkande, om 
inte för barn så för vuxna läsare 48 . Dessutom får framställningen i böckerna av en 
”romantisk” innebörd i heterosamlaget, samt att det likställs med dess reproduktionsfunktion, 
indirekt effekten att andra former av sexuellt umgänge mellan vuxna människor, inberäknat 
mellan individer av samma kön, positioneras lägre i den dominerande diskursens hierarki av 
sexuella praktiker och relationer, som Rubin visar (1993).   

 Skildras olika sätt på vilka barn blir till? Nej, assisterad befruktning (befruktning 
utanför kroppen – ”provrörsbefruktning” – samt insemination) framställs som reservmetoder 
enbart för heterosexuella par; att de även kan vara metoder för lesbiska kvinnor att bli gravida 
undanhålls. Den selektivt presenterade informationen om hur barn blir till får konsekvensen 
att ett metabudskap om regnbågsfamiljer som avvikande framträder. 

 Är regnbågsfamiljer representerade i bilderböckerna i urvalet? Nej, inte explicit, 
möjligen kan vi läsa en av grupperna med människor på cirkusläktaren i Pippi-boken som en 
barnfamilj med två mammor. Det finns dock några faktorer som närmast talar emot en sådan 
läsning. Ansvaret läggs således även i detta fall på läsaren, vilket är ett demokratiskt problem 
i förskolan och i synnerhet om pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper i jämställdhets- 
och hbt-frågor. Barnlitteratur utgör, som jag diskuterar i teoriavsnittet, ett pedagogiskt medel i 
förskolan för bekräftande av barns livssituation och indirekt dem själva som individer. Om 
familjeformen många barn lever i inte representeras i litteraturen, det vill säga osynliggörs, är 
det en form av diskriminering av barnen, vill jag framhålla. Lagen om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i skolan (SFS 2006: 67) 
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”har till ändamål att motverka diskriminering på grund av [bland annat] sexuell läggning”, 
vilket omfattar såväl direkt som indirekt diskriminering. Marginalisering av regnbågsbarn på 
grund av föräldrarnas sexuella identitet är just en form av diskriminering som utgår ifrån 
faktorn ”sexuell läggning”, menar jag. 

 Vilken betydelse har möjligheten att göra olika läsningar? Den är ofta avgörande 
för innebörden som skapas och förmedlas, menar jag. I mina analyser av fåren Bus och Bäs 
agerande, cirkusscenen i Känner du Pippi Långstrump och mössen i Mulle Meck bygger ett 
hus, visar jag att den mening som läsaren skapar – beträffande såväl kön och subjekts-
positioner som sexuell identitet hos figurerna i böckerna – helt beror på vilka diskurser 
hon/han artikulerar i läsningen. Det har alltså inte bara betydelse för vilka relationer som 
representeras i böckerna, utan är också avgörande för vilka genuspositioner som konstrueras i 
läsning av böcker – vilken pojke träder fram om vi läser musen med förkläde som manlig 
figur? Ger vi den kvinnliga figuren med murarhinken utrymme? Därtill påverkar pedagogers 
sätt att skapa/iscensätta figurer i barnböcker – exempelvis genom vad man säger ”i roll” och 
med vilket röstläge man gör det – vilka kön såväl som värden figurerna får och således barns 
tillgänglighet till olika subjektspositioner. Förutom att använda bilderböcker som underlag för 
diskussion om och i skapande av kulturella och demokratiska värden med barn, har läsning av 
böcker således central funktion i barns performativa identitetsskapande i förskolan, vågar jag 
påstå. Den ideologisk-politiska diskursen uttryckt i den gällande läroplanen för förskolan, 
vilken i sig reglerar förskolepedagogers yrkesuppdrag, ålägger underförstått pedagoger att 
aktivt arbeta med bilderböcker ur ett jämställdhetsmedvetet perspektiv eftersom förskolan, 
enligt skrivelser i styrinstrumentet, ”skall motverka traditionella könsmönster och könsroller” 
(Lpfö 98: 4) samt tillse att ”flickor och pojkar [...] i förskolan ha[r] samma möjligheter att 
pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”.  

Nya frågor 
Vidare forskning 
Min undersökning av bilderböckerna ber om en fortsättning, en undersökning av vilka 
diskurser barn artikulerar – och på vilka sätt – i läsningar av böckerna jag har analyserat. Både 
Davies (2001) och Evans (1998) beskriver hur barn, utifrån genusdiskurser de omfattas av i 
samhället, gör (heterokulturella) läsningar av bilderböcker med åtskilda genuspositioner för 
flickor och pojkar i vilka de reproducerar stereotypa könsnormer. Likt de författarna, menar 
jag att det är än större anledning till att – i en aktionsinriktad studie – utmana essentialistiska 
föreställningar hos barn och därmed erbjuda dem ett större och mer varierat utbud av 
subjektspositioner i deras identitetsskapande. Evans såväl som Chatton (2001) beskriver att 
det går att konfrontera barn i deras skapande av föreställningar i litteraturläsning och bidra till 
att de skapar bredare och mer varierade innebörder49. Bender Peterson och Lach skriver, i 
sammanfattning av forskning på området: ”läsning av icke-sexistiska [jämställda] berättelser 
leder till att barn utvecklar mer egalitära attityder till vad kvinnor och män kan göra samt att 
de generellt uppvisar minskad könsrollsstereotypering” (1990: 193, min övers.). I linje med 
min slutsats ovan om att den mening som skapas i bilderböcker till stor del är avhängig de 
läsningar som görs, och att pedagoger således bör vara medvetna om att de konstruerar 
innebörder i högläsning av bilderböcker samt vilka, vill jag betona att barns möjligheter att 
skapa olika innebörder beror på pedagogers medvetenhet om fenomenet samt deras strävan att 
inte begränsa barns meningsskapande (genom förmedling av stereotypa mönster). 
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Magdalena Hulth och Hedda Schönbäck (2006) undersöker tillsammans med en 
grupp barn med utgångspunkt i några bilderböcker olika subjektspositioner samt hur man kan 
överskrida normalitetstillstånd. Genom att lösgöra figurerna från böckerna laborerar de med 
olika genuspositioner och utmanar såväl barnens som sina egna förgivettaganden om barns 
subjektsskapande. I linje med deras förhållningssätt tänker jag att man med barn på olika sätt, 
till exempel genom olika slags dramatiseringar, kan göra olika (diskursiva) läsningar av 
böckerna i mitt urval. Förutom att få prov på olika diskurser som barn kan artikulera i 
läsningar av böckerna, får man förhoppningsvis även nya perspektiv på såväl litteraturen som 
hur barnen konstruerar kön i förhållande till den, vilket i sig, förhoppningsvis, kan leda till 
utforskande av subjektspositioner bortom begränsande, heterokulturella genusdiskurser50. 

Varför ser innehållet i berättelserna ut som det gör? 
Under arbetet med undersökningen har det uppkommit många frågor som den inte kan 
besvara. Därför vill jag överlämna några av dem till dig som läsare att fundera över och ta 
ställning till. Eftersom böckerna är skönlitterära kan man, självfallet, hävda att innehållet är 
avhängigt beslut hos författarna (och förlagen). Utifrån min vetenskapsteoretiska och 
epistemologiska utgångspunkt – att allt är diskurs(ivt) – är dock inte ett sådant konstaterande 
fruktbart; vi lär oss inte mycket av det, helt enkelt. Mina frågor till dig utgår istället från en 
undran om vilka värden, fenomen och ideologiska värdeströmningar i samhället som 
föranleder författarna att materialisera de specifikt diskursiva budskapen i böckerna samt en 
nyfikenhet på vilka berättelser som inte ges utrymme, på hur bilderböcker skulle kunna se ut. 

- Hur används djur som ställföreträdande människor i bilderböcker? (Varför är, t.ex., 
könsskillnaderna bland barnen i böckerna om Mamma Mu så små medan olikheterna 
mellan huvudfigurerna framställs som enorma på flera områden?) 

- Vilka syften med att läsa skönlitteratur i förskolan styr valen av böcker, och så de värden 
som förmedlas (varför återfinns, t.ex., Max napp i ”lånetoppen” men inte Max nalle)? 

- Varför är en del berättelser normativa på vissa områden medan de är mer deskriptiva på 
andra? (Jag syfter i synnerhet på att könsblandade kompisrelationer framställs som 
vanligare än vad de reelt är bland svenska barn – enligt min erfarenhet samt den 
undersökning Kåreland och Lindh-Munther refererar till – medan könsstereotypa 
skillnader i klädsel/utseende, intressen samt karaktär oproblematiskt reproduceras.) 

- Varför reproduceras kvinnlig maktunder- och manlig maktöverordning i bilderböcker? 
- Varför undanhålls så kallad provrörsbefruktning och insemination som reproduktions-

metoder även för lesbiska kvinnor? 
- Varför representeras samkönade relationer och regnbågsfamiljer i oproportionerligt liten 

utsträckning i bilderböcker? 
- Om det finns ett samband mellan Alfons och hans pappas mindre stereotypa manlighet i 

de tidiga böckerna och det faktum att de skrevs i början – mitten av sjuttiotalet, är de 
värdena (som figurerna framställs med) mindre önskvärda hos pojkar/män i dag? 

- Finns det något samband mellan dels avsaknaden av (kärn)familjer i böckerna i den 
första urvalsgruppen, dels de familjeformer som trots allt representeras, och det faktum 
att dessa böcker återkommande toppar lånestatistiken, tror du? 
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Bilaga 1: ”lånetoppen” (första urvalsgruppen) 
 

 
Mest utlånade barn- & ungdomstitlar 2005  

Stockholms stadsbibliotek 

Signum  Författare  Titel  Utg år
1  Hcf  Bergström, Gunilla  Osynligt med Alfons  1998
2  Hcf  Bergström, Gunilla  Näpp! sa Alfons Åberg  1994
3  Hcf  Wieslander, Jujja  Mamma Mu städar  1997
4  Hcf  Rey, Margret  Pricken  1949
5  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä på sjön  1996
6  Hcf  Nordqvist, Sven  När Findus var liten och försvann  2001
7  Hcf  Bergström, Gunilla  Aja baja Alfons Åberg  1994
8  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä i städtagen  1996
9  Hcf  Bergström, Gunilla  Listigt, Alfons Åberg!  1977

10  Hcf  Lindgren, Astrid  Känner du Pippi Långstrump?  1947
11  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä i skogen  1999
12  Hcf  Johansson, George  Mulle Meck bygger ett flygplan  1995
13  Hcf  Bergström, Gunilla  Hur långt når Alfons?  2002
14  Hcf  Bergström, Gunilla  Hurra, för pappa Åberg!  1993
15  Hcf  Bergström, Gunilla  Flyg! sa Alfons Åberg  1997
16  Hcf  Nordqvist, Sven  Tuppens minut  1996
17  Hcf  Widmark, Martin  Biografmysteriet  2004
18  Hcf  Widmark, Martin  Varulvarna  2004
19  Hcf  Lindgren, Barbro  Max napp  1994
20  Hcf  Norlin, Arne  Här kommer flygplanet  2001
21  Hcf  Widmark, Martin  Mumiemysteriet  2004
22  Hcf  Johansson, George  Mulle Meck bygger ett hus  1997
23  Hcf  Wieslander, Jujja  Mamma Mu åker rutschkana  2003
24  Hcf  Widmark, Martin  Cafémysteriet  2003
25  Hcf  Widmark, Martin  Frankensteinaren  2003
26  Hcf  Bergström, Gunilla  Raska på, Alfons Åberg  1993
27  Hcf  Norlin, Arne  Här kommer brandbilen  1997
28  Hcf  Bergström, Gunilla  Vad sa pappa Åberg?  1989
29  Hcf  Tidholm, Anna-Clara  Läsa bok  1999
30  Hcf  Lindgren, Barbro  Jamen Benny  2001
31  Hcf  Wieslander, Jujja  Mamma Mu bygger koja  1995
32  Hcf  Wolde, Gunilla  Emma går till tandläkaren  1975
33  Hcf  Widmark, Martin  Hotellmysteriet  2002
34  Hcf  Bergström, Gunilla  Är du feg, Alfons Åberg?  1981
35  Hcf  Johansson, George  Mulle Meck bygger en bil  1993
36  Hcf  Wieslander, Jujja  Mamma Mu åker bobb  1994
37  Hcf  Widmark, Martin  Cirkusmysteriet  2003
38  Hcf  Lindgren, Barbro  Max nalle  1981
39  Hcf  Lindgren, Astrid  Visst kan Lotta cykla  1971
40  Hcf  Eriksson, Eva  Malla handlar  1998
41  Hcf  Bergström, Gunilla  Alfons och hemlige Mållgan  1976
42  Hcf  Norlin, Arne  Här kommer sopbilen  2003
43  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä blir blöta  1999
44  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä i blåsväder  1995
45  Hcf  Velthuijs, Max  Grodan i vida världen  1998 

 

 



 
 

Mest utlånade barn- & ungdomstitlar 2006  

Stockholms stadsbibliotek 

Signum  Författare  Titel  Utg år
1  Hcf  Bergström, Gunilla  Näpp! sa Alfons Åberg  1994
2  Hcf  Bergström, Gunilla  Osynligt med Alfons  1998
3  Hcf  Wieslander, Jujja  Mamma Mu städar  1997
4  Hcf  Lindgren, Astrid  Känner du Pippi Långstrump?  1947
5  Hcf  Bergström, Gunilla  Hur långt når Alfons?  2002
6  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä på sjön  1996
7  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä i städtagen  1996
8  Hcf  Widmark, Martin  Cafémysteriet  2003
9  Hcf  Widmark, Martin  Biografmysteriet  2004
10  Hcf  Widmark, Martin  Tidningsmysteriet  2005
11  Hcf  Widmark, Martin  Mumiemysteriet  2004
12  Hcf  Bergström, Gunilla  Aja baja Alfons Åberg  1994
13  Hcf  Widmark, Martin  Tågmysteriet  2005
14  Hcf  Wieslander, Jujja  Mamma Mu åker rutschkana  2003
15  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä i blåsväder  1995
16  Hcf  Widmark, Martin  Hotellmysteriet  2002
17  Hcf  Widmark, Martin  Cirkusmysteriet  2003
18  Hcf  Rey, Margret  Pricken  1949
19  Hcf  Nordqvist, Sven  När Findus var liten och försvann  2001
20  Hcf  Widmark, Martin  Varulvarna  2004
21  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä i skogen  1999
22  Hcf  Bergström, Gunilla  God natt Alfons Åberg  1993
23  Hcf  Bergström, Gunilla  Raska på, Alfons Åberg  1993
24  Hcf  Widmark, Martin  Trollkarlarna från Wittenberg  2005
25  Hcf  Nordqvist, Sven  Tuppens minut  1996
26  Hcf  Bergström, Gunilla  Hurra, för pappa Åberg!  1993
27  Hcf  Wieslander, Jujja  Mamma Mu bygger koja  1995
28  Hcf  Widmark, Martin  Frankensteinaren  2003
29  Hcf  Bergström, Gunilla  Listigt, Alfons Åberg!  1977
30  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä på kalashumör  1995
31  Hcf  Johansson, George  Mulle Meck bygger ett flygplan  1995
32  Hcf  Lindgren, Barbro  Max nalle  1981
33  Hcf  Norlin, Arne  Här kommer flygplanet  2001
34  Hcf  Bergström, Gunilla  Flyg! sa Alfons Åberg  1997
35  Hcf  Bergström, Gunilla  Alfons och Milla  1985
36  Hcf  Widmark, Martin  Diamantmysteriet  2002
37  Hcf  Norlin, Arne  Här kommer brandbilen  1997
38  Hcf  Widmark, Martin  Monsterakademin  2003
39  Hcf  Landström, Olof  Bu och Bä får besök  2006
40  Hcg  Rowling, Joanne K.  Harry Potter och halvblodsprinsen  2005
41  Hcf  Bergström, Gunilla  Vad sa pappa Åberg?  1989
42  Hcf  Widmark, Martin  Skolmysteriet  2006
43  Hcf  Johansson, George  Mulle Meck bygger ett hus  1997
44  Hcf  Bergström, Gunilla  Alfons och odjuret  2002
45  Hcf  Wieslander, Jujja  Mamma Mu åker bobb  1994 
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Noter 
                                                 
1 Jag använder beteckningen sexuell identitet i uppsatsen, för att betona den performativa aspekten – att det 
handlar om något man (processuellt) gör, genom handlingar, och inte något man har; termen sexuell läggning 
signalerar att det ofrånkomligen skulle vara fastlagt och oföränderligt. Uppsatsens fokus är dock normer om 
sexuell identitet. Det innebär likväl att jag inte tar upp transsexualism, vilket (i Väst) handlar om könsidentitet. 
Jag berör, för övrigt, endast i liten utsträckning fenomenet transvestism (vilket ihop med transsexualism utgör 
”t:et” i akronymen HBT: homo- och bisexuella samt transpersoner). Det handlar om socialt skapade normer för 
hur kvinnor och män kan/bör/skall se ut – ”könsuttryck” – samt inom psykologin om behov hos vissa individer. 
2 Förenklat kan vi se begreppen som synonyma med olika delidentiteter hos subjektet. En subjektsposition kan 
vara samma som genusposition eller kön, till exempel flicka, men subjektsposition kan även vara: barn, modig 
individ etc. Subjektspositioner som begrepp, enligt Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, förklarar dock ett mer 
komplext samband med strukturella positioner (till exempel kön) – vilka kan sägas utgöra olika verktygslådor 
med varierande innehåll – vilka snarare än fri vilja hos subjektet bestämmer hennes/hans livschanser. 
3 Kursen var Normalitet och sexualitet i skolan (5p), våren 2006. 
4 Jag undersökte följande bilderböcker, samtliga med kärnfamiljsorganiserade djur som dock inte lever i sådana 
formationer i sina respektive naturliga habitat: Polly[grävling] firar födelsedag, Kaninen som hade tappat bort 
sin pappa, Sagan om Babar den lilla elefanten samt Pingvinkvartetten: fyra polare på äventyr i New York. 
5 Läsning är en litteraturvetenskaplig term som betonar att man skapar olika innebörder när man läser en text –
olika läsare samt samma person vid olika tillfällen. Jag använder läsning istället för begreppet tolkning, vilket 
bär på en hermeneutisk innebörd om en bakomliggande objektiv, sann innebörd som läsaren inte kommer åt. 
6 Termen regnbågsfamiljer används i dag för att beskriva olika barnfamiljekonstellationer – en familj eller flera 
(som har delad vårdnad om barnet/n) – med minst en samkönad relation bland föräldrarna. Följaktligen kallas 
barnen i dessa familjer ibland regnbågsbarn. 
7 Exempelvis har Kåreland och Lindh-Munther ett avsnitt om ”familjer och relationer” (2005b: 138-146) i vilket 
de varken nämner sexuell identitet eller reflekterar över huruvida de själva konstruerar relationer som 
heterosexuella i sina analyser. De beskriver Tant Lisa i Pricken, som vi återkommer till i analysen, som 
”manhaftigt framställd i bild med glasögon på näsan” (ibid.: 142). Figuren har en dominant attityd i berättelsen, 
att beskriva henne som ”manhaftig” är dock meningsfullt enbart mot bakgrund av en heterokulturell 
samhällsmatris med föreställningen om essentiellt åtskilda könsuttryck. Redogörelsen bekräftar uppfattningen att 
en kvinnlig figur som använder ”maskulint kodade” uttryck iscensätter en felaktig och avvikande kvinnlighet.  
8 Davies skriver, dessutom, att ett slag mot en pojke som är klädd i kjol kan vara en form av ”bögtrakasseri” 
(2003: 62), det vill säga att det skulle vara en (homofob) markering av att en pojke som har ett feminint kodat 
klädesplagg avviker från normen för heterokulturellt kodad maskulinitet. (Se not nedan om social kodning.) 
9 Genus, vill jag kort understryka, betecknar för mig främst den sociala process inom vilken normer om hur 
kvinnliga och manliga individer kan/skall vara kontinuerligt (åter)skapas – en ”kulturellt skapad maktordning 
relaterad till föreställningar om manligt och kvinnligt” (2004: 12), som socialantropologen Fanny Ambjörnsson 
skriver – inte en social dimension av subjektiviteterna flicka och pojke på individnivå, i de Beauvoirsk mening. 
10 Jag benämner kulturella aspekter av denna sociala systematisering av relationer, känslor och attraktion den 
heterokulturella ordningen, för att betona att människor har sexuella identiteter men att dessa kodas kulturellt. 
11 Kerry Robinson (2005) diskuterar olika (diskursiva) uppfattningar och föreställningar om barn och sexualitet, 
samt konstaterar att barn till homo- och bisexuella föräldrar tidigt tvingas lära sig att sexuell identitet är en 
socialt strukturerande faktor. 
12 Historikern och genusforskaren David Tjeder har uppmärksammat hur flickor och pojkar i förskolan 
uppmuntras att relatera till varandra som heterosexuella par (föreläsning 060130). I skriften Öppna!, utgiven av 
HomO – ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning – beskrivs, snarlikt, att barn av olika 
kön på förskolan uppmuntras av föräldrar att fatta tycke för varandra och förstå varandra som blivande par (jfr 
Dahlén 2006a: 42f), och att det är ett exempel på hur subtilt heteronormen konstrueras (2006: 4). 
13 Marxisten Antonio Gramsci utvecklade hegemonibegreppet för att förklara maktfunktionen i sociala system 
och ideologier kring vilka konsensus (enighet) råder och i vilka ifrågasättande av premisserna såväl som 
opposition mot själva systemet inte bara uteblir utan inte ens kommer på tal. Se Gramscis Prison Notebooks. 
14 Diskurser kan förenklat beskrivas som kulturella normativa menings- och betydelsesystem (förklarings-
modeller) med teorier och uppfattningar om hur (utsnitt av) världen är. Diskursteori utgår från åsikten att språket 
bidrar till att forma vår förståelse av omvärlden samt att det sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla 
(Bergström & Boréus 2005: 305f). Andra definitioner likställer diskurs med debatt. Se, vidare, teoriavsnittet. 
15 Se, t.ex., Jerlang m.fl. 2005 – kurslitteratur som används på svenska lärarutbildningar. 

 



                                                                                                                                                         
16 Thomas Laqueur visar att det sociala systemet med kvinnor och män som motsatser tillkom på 1700-talet efter 
att genitalierna beskrivits som olika. Vetenskapen utgick tidigare från en enkönsmodell med kvinnors genitalier 
som en inverterad form av mäns, vilket fick legitimera social maktunderordning av kvinnor (1994: 136, 173ff).    
17 Flera forskare beskriver hur betydelsebärande bilder är och hur de på olika sätt samspelar med texten. Se, t.ex., 
Kåreland och Lindh-Munther (2005a: 63). Ulla Rhedin (2004) beskriver även att barn läser bilder på olika sätt 
och därmed skapar olika innebörder samt att berättelser, utifrån bildinnehåll, frambringar olika innebörder, såväl 
hos olika individer som hos samma individ vid olika tillfällen. Även om Rhedin använder generaliserande teorier 
om kognitiva utvecklingsfaser hos barn i sin analys av orsaker till olika läsningar (i olika åldrar), kan vi likväl 
dra nytta av slutsatsen om subjektivt konstruerade innebörder: att texter inte har absoluta, statiska innebörder. 
18 Termen kodning markerar att attityder och förhållningssätt till olika områden i samhället handlar om kulturellt 
traditionella föreställningar, med tillhörande normer, regler och värderingar som upprätthåller dem, inte om 
kvaliteter i, till exempel, objekt, fenomen eller aktiviteter i sig. Att exempelvis en handling är feminint kodad är 
synonymt med att den betraktas som ”tjejig”. Se, vidare, Davies 2003, för utförlig diskussion om könskodning 
av objekt med mera, exempelvis hur barn knyter könskodat agerande till könskodade klädesplagg. 
19 Performativitet beskriver dels ett aktivt görande (perform = agera/handla), dels att, t.ex., identitet är en effekt 
av att man utför handlingar oavsett om en sådan önskan föranlett en viss handling eller inte (vilket, i fråga om 
identitetsskapande, är det mest troliga). Begreppet härrör från den lingvistiska analytikern  JL Austin och hans 
uttryck performativa yttranden. Se Butler 1993: 121ff, för beskrivning av funktionen i performativa yttranden. 
20 Begreppet obligatorisk heterosexualitet härrör från en artikel av socialantropologen Gayle Rubin (1975). 
21 Anne Fausto-Sterling (1992, 2000) dekonstruerar föreställningarna att alla människor föds antingen med 
kvinnligt eller manligt kön, att hormonnivåer inte varierar nämnvärt och att kromosomuppsättningar är absoluta 
inom respektive könskategori samt att genitalier alltid är otvetydiga och korresponderande mot uppsättningar av 
kromosomer och könshormon. Hon visar även hur ”könstillhörighet” är flytande snarare än entydig och att till-
skrivningen av den är social i hög utsträckning och inte alls blott biologisk, samt att fysiska och psykologiska 
handlingar förändrar hormonavsöndringen hos människor och påverkar gener och DNA (2000: 236ff). Hon 
problematiserar även bestämningen av plats för köns- och sexuell identitet. Med en rysk docka som metafor 
frågar hon om platsen står att finna i det sammansatta systemet snarare än i någon av delarna: historien, kulturen, 
relationer, psyket, kroppen/organismen eller cellen (ibid.: 253ff).     
22 Feministen Hélène Cixous myntade begreppet fallocentrism för att betona att dominansen och centreringen av 
maskulint kodade värden formar och genomsyrar samhället genom språket. Termen är en förening av fallos, i 
betydelsen i Lacans kritiska läsning av Freud, och Derridas begrepp logocentrism (Lodge (red.) 1988: 286). 
23 Redan mycket unga barn vet att det är acceptabelt för flickor att associeras med ”grabbiga” områden samt att 
det dock i hög utsträckning är tabu för pojkar att associeras med ”tjejiga” – avsaknaden av termen ”flickpojke” 
vittnar om detta förhållande (jfr Dahlén 2006b: 21). 
24 Begreppet användes sedan tidigare inom lingvistiken, betecknande språksystem, man vidgade nu definitionen. 
25 Betydelsefulla strukturalistiska analyser av Barthes och Foucault i mitten av 1960-talet är Système de la 
mode/The Fashion System respektive Les mots et les choses/The Order of Things. 
26 Det gjorde Barthes 1970, i S/Z: essä (utgiven på svenska 1975). 
27 Se, bland annat, Foucault 1990 (del 5: Right of Death and Power over Life) och 1995. 
28 Makten som producerar kunskap är dock inte negativt repressiv, menar Foucault, utan ”positiv” i produktiv 
mening (se, till exempel, 1980: 119, 142, 184). Han betonade även att makt utövas på alla nivåer av samhället 
och i alla relationer vid olika tillfällen (se, till exempel, 1990: 93). 
29 Laclau och Mouffe tillskriver Wittgenstein och Saussure denna ”referential theory of meaning” (1987: 89). 
30 Det råder dock långt ifrån enighet bland forskare huruvida allt är diskurs(ivt), vilket Laclau och Mouffe anser, 
eller om det finns utomdiskursiva sociala sfärer, vilket förespråkare för den vetenskapsteoretiska skolan Kritisk 
realism hävdar. Se, till exempel, Laclau och Bhaskar 1998, för debatt i denna fråga. Se även Lenz Taguchi 2004, 
för beskrivning av hur olika diskursbegrepp förhåller sig till frågan om ”allt är diskurs” samt introduktion till 
feministisk poststrukturalism, en vetenskapsteoretisk skola vilken jag uppfattar som i mycket stor utsträckning 
har samma epistemologiska ställningstagande som Laclau och Mouffe (och Derrida), dvs att ”allt är diskurs”. 
31 Att jag använder diskursanalys och i synnerhet utgår från Laclaus och Mouffes diskursteori, är ett post-
strukturalistiskt epistemologiskt ställningstagande. Jag analyserar inte förmodat inneboende innebörder i bilderna 
och texterna i sig – de kan erbjuda andra innebörder för läsare med annan, till exempel kulturell, bakgrund – utan 
innebörder som läsaren utifrån böckernas innehåll kan skapa i dialog med olika uppfattningar och åsikter i 
samhället (diskurser) som hon/han kan ha erfarenhet av och tillgång till. 
32 Jag vill kraftigt betona att jag inte menar att böcker om hur barn blir till skall vara sexualupplysningslitteratur, 
och jag anser, självfallet, att det skulle vara problematiskt att informera barn i barnlitteratur om att graviditeter 

 



                                                                                                                                                         
kan vara oönskade och/eller följder av våldtäkter. Min undersökning innefattar inte att recensera dessa böcker, 
min analys syftar enbart till att synliggöra vilka uppfattningar som kan konstrueras till följd av den framställning 
som trots allt görs i böckerna. De sätt på vilka samlaget framställs i böckerna får effekt, menar jag, på de 
uppfattningar om heterosexualitet – och därmed indirekt om bi- och homosexualitet – som skapas/förmedlas. 
33 Oskyddat samlag leder inte obetingat till graviditet: ägglossning hos kvinnor inträffar någon gång i mitten av 
en menscykel på upp till 47 dagar. Dessutom är en kvinnas ägg endast befruktbart i högst 24 timmar 
(http://www.familjeliv.se/, access 070418). 
34 Eftersom merparten av bilderböckerna inte är paginerade, utelämnar jag konsekvent sidhänvisning i mina citat.  
35 Det visar att social könskodning av färger förändras över tid. Färgerna på kläderna som Tommy och Annika 
har kan därmed förhoppningsvis inspirera läsare i dag att ”tänka bortom” den dagsaktuella kodningen av färger, 
som t.ex. böckerna om Bu och Bä ger uttryck för. Det är, vill jag betona, uppfattningen att flickor och pojkar 
måste separeras socialt, som betraktas som problematisk, för vilken könskodning av färger är ett uttryck. 
36 Givetvis har kor ögonfransar, dock inte så framträdande som bilderna på Mamma Mu gör gällande; de är ljusa 
snarare än svarta. Innebörden i illustrationerna skapas inte i en djurdiskurs, hävdar jag. Framställningen tar plats 
i en historiskt konventionell konstruktion av kvinnliga figurer i barnboksillustrationer; Chatton beskriver hur en 
liten flicka hon intervjuar könar djur i böcker som kvinnliga för att de har ”girls’ eyelashes” (2001: 59).    
37 Marie Nordberg (2003, 2005) har undersökt hur jämställdhetsdiskurser i Sverige har förändrats över tid. Hon 
beskriver den dominerande på sjuttiotalet som en likhetsdiskurs (mellan kvinnor och män); i senare diskurser 
framträder dock andra värden. Mot bakgrund av det rönet är det inte förvånande att förekomsten av feminint 
kodade uttryck hos manliga figurer i Alfons-böcker förekommer i böcker från början – mitten av sjuttiotalet. 
38 Kåreland och Lindh-Munther hävdar dock att ”de båda djuren uppträder mycket jämlikt. De delar 
demokratiskt på sysslor och arbetsuppgifter” (2005b: 147). 
39 Läsaren ser i bild att hönorna jagar Findus, det är således inget djurdiskursivt budskap om katters rovdrift. 
Scenen gestaltar, menar jag, en barnlek.  
40 Kåreland och Lindh-Munther refererar till en undersökning bland sex- och åttaåringar om val av kamrater, i 
vilken samtliga 24 barn i respektive grupp valde lekkamrater av samma kön (2005a: 72). 
41 Se, t.ex., Robinson 2005, för diskussion om olika diskurser om barns sexualitet.     
42 Nödvändigheten att begränsa undersökningens omfattning har tvingat mig att utelämna en systematisk 
undersökning av om och hur man kan läsa att barnfigurerna i böckerna har kärleksfulla relationer. Det är dock 
inte min avsikt att reproducera en klar gränsdragning mellan vuxna som kärleks/sexuella individer och barn som 
i avsaknad av dessa förmågor. Se, dessutom, ovan not om hänvisning till Robinson. 
43 Jag vill betona att jag inte avser att jämföra eller likställa sexualitet hos människor och djur. Figurerna i 
böckerna är symboliska människor, och ger därmed signaler om mänskligt agerande, vilket föranleder min 
queera, icke-heteronormativa läsning av dem. Berättarformen kan dock ge upphov till en problematisk samman-
blandning av djurs beteende och mänskliga handlingar – se min diskussion om tuppens bestigning av hönorna.   
44 I Stadsbibliotekets katalog på Internet är bokens innehåll kodat med ämnesorden: kärlek, bröllop, graviditeter 
samt homosexuella föräldrar. 
45 Se not 33 ovan. 
46 Från och med den 1 juli 2005 får assisterad befruktning med donerade spermier enligt 1984 och 1988 års lagar 
utföras också beträffande en kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna 
(http://www.rfsl.se/?=1541, access 070502). Hundratals, kanske fler, svenska regnbågsbarn hade fötts många år 
innan dess, till följd av insemination i hemmen eller assisterad befruktning utomlands, vilket, självfallet, är ett 
tungt argument för att i den här formen av faktabaserad skönlitteratur bekräfta att assisterad befruktning är en 
befruktningsmetod även för lesbiska kvinnor. 
47 I Öppna!, ett arbetsmaterial från HomO, beskrivs att ”unga pojkar uppfostras till heterosexuella män bland 
annat genom att lära sig att ta avstånd från det kvinnliga och homosexuella. Det innebär en begränsning av deras 
möjligheter att forma sin identitet och sin framtid” (2006: 5, min kurs.). 
48 Christine Gilljam, utvecklingsdirektör på HomO, framhåller att kränkning, av homo- eller bisexuella, lika 
gärna som aktiv särbehandling och trakasserier, kan ”vara fråga om att man tigs ihjäl; att omvärlden låtsas om att 
man inte finns till eller tar för givet att man är heterosexuell och behandlar en därefter” (2004: 98f). 
49 Chatton beskriver att vuxna kan hjälpa barn i ”bokprat”: ”When adults pay careful attention to the sense 
children make of their books, they can guide them to consider a world of larger possibilities through questions 
and comments on the text and pictures” (2001: 63). 
50 Se vidare, förslagsvis, utbildningsmaterialet Tyst i klassen?, Östlund (red.), om att arbeta med frågor om 
normer, normalitet och sexuell identitet i förskolan. 
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