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Jag vill aldrig vara som han eller hon 
eller vad det är! 

Barns  subjekts- och könsskapande under ett boksamtal kring en normbrytande barnbok  

Therese Eriksson & Pernilla Ingman 

Sammanfattning 

I vår studie utgår vi från ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv och queerteori för att 
skapa förståelse kring barns subjekts- och könsskapande utifrån ett samtal kring en 
normbrytande barnbok. För att få svar på våra forskningsfrågor har vi, tillsammans med fem 
barn i första klass, haft ett boksamtal om boken Värsta prutten, Lolly! Vårt övergripande syfte 
har varit att ge barnen tillgång till andra kategorier kring genus- och sexualitetsnormer än de 
som dominerar idag, för att kunna teoretisera kring de processer som skapas i samtalet med oss. 
Resultatet visar att barnen närmar sig dessa gränsöverskridande normer genom att laborera med 
de verktyg och diskurser som de har tillgång till, och att de är måna om att visa att de förstår 
samhällets diskursiva praktiker. Barnen tycks ha lättare att acceptera normbrott som rör sig 
inom heteronormativiteten medan brott mot heteronormativiteten som sådan är svårare att 
acceptera. De är måna om att könspositionera personerna i boken, medan de själva under 
samtalet intar olika femininitets- och maskulinitetspositioner. I vår analys blev det också tydligt 
hur vår egen delaktighet påverkade barnen och samtalet. Vi kunde bland annat se hur vi 
uppmuntrade svar som liknade våra egna föreställningar. Vi tyckte oss också se att barnens 
förståelse och acceptans ökade under samtalets gång. Det verkade alltså som om ramarna för 
normalitet tenderade att förbli desamma, men att acceptansen för olikheter ökade. Vi anser att 
boksamtal är en bra arbetsform för att kunna belysa normativitet och normöverskridanden. 
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1 

Inledning 

Barnen på förskolan sitter och äter mellanmål och pratar om kärlek. 

– Jag ska gifta mig med Emma1 när jag blir stor, säger Nour.  
(Emma ler och de andra barnen kring bordet tittar lite undrande) 
– Jaha, svarar pedagogen. Jag kanske också gifter mig med en tjej sen då. 
– Nej, två tjejer kan inte gifta sig med varandra, invänder Hanna. 
– Jo, det kan de faktiskt, svarar pedagogen. 
– Nej, för det har min mamma sagt. 
  (VFU2-observation från en av oss) 

Kärlek och giftermål är viktiga teman som fångar barns uppmärksamhet, lekar och diskussioner 
redan från tidig ålder. Mindre barn kan vara kära i både mamma, pappa, fröken och sina bästa 
kompisar. Vi tänker oss att liknande samtal är vanliga på förskolor och skolor. Det som gör det här 
samtalet lite ovanligt, och för oss särskilt intressant, är att pedagogen inför en ny dimension, det vill 
säga vuxnas sexualitet. När pedagogen lägger in denna dimension så bryts barnens öppenhet. Ett 
barn protesterar bestämt när det är pedagogen som säger att hon själv kanske ska gifta sig med en 
tjej, det vill säga med någon av samma kön. 

Samtalet ovan är av intresse för oss eftersom det tydliggör en problematik som vi vill utforska i 
denna uppsats. Ett av de teoretiska perspektiv som vi kommer att använda oss av – feministisk 
poststrukturalism – betonar att människor plockar upp och använder olika diskurser3 som finns till 
hands och detta är beroende av den situation eller det sammanhang de deltar i. Normer kring 
sexualitet är därmed inte något fast och enhetligt som ligger inuti barnet, utan dessa blir 
föränderliga och olika. Normerna knyts till speciella diskurser som barn plockar upp i vissa 
situationer och sammanhang. 

I ovanstående situation kan man se det som att barnen tar i bruk helt olika diskurser om sexualitet 
och giftermål, beroende på hur situationen förändras. Den diskurs som handlade om barns sexualitet 
och kärlek skilde sig mycket från den som handlade om den vuxnes sexualitet. Man kan se det som 
att barnet och pedagogen aktiverade de olika diskurser som de hade tillgång till just då. Poängen för 
oss blir att normer kring vem man kan och inte kan gifta sig med (bli kär i) är komplexa och blir 
olika beroende på kontexten. Barn deltar i en mängd olika sammanhang och är delaktiga i olika 
kulturella föreställningar kring sexualitet och genus. Det blir därmed intressant för oss att försöka 
förstå hur det går till när barn accepterar respektive tillbakavisar vuxnas försök att överskrida 
normer och att påverka barn att tänka ”utanför normen”.  

En normbrytande barnbok kan delta i att skapa nya möjligheter att tänka och att motsätta sig 
normer. Under en kurs i barnlitteratur fick vi tillfälle att bekanta oss med litteratur som på olika sätt 

                                                        
1 Alla namn i uppsatsen är fingerade. 
2 VFU = Verksamhetsförlagd utbildning, ett obligatoriskt moment inom Lärarutbildningen.  
3 Diskursbegreppet förklaras under Teoretiska utgångspunkter och begrepp.  



  2 

överskred genusnormer, det vill säga traditionella könsmönster och könsidentiteter. Däremot fanns 
det inga barnböcker som överskred normer kring sexualitet. Kursen erbjöd ett brett urval av 
barnböcker och en första tanke var att barnlitteraturen ger många möjligheter att gör upp med 
könsbundna fördomar. Denna tanke kunde vi dock förkasta ganska snabbt, när vi senare började 
reflektera över hur urvalet sett ut i de förskolor/skolor vi gjort vår VFU på. De böcker som 
dominerat på de förskolor/skolor vi besökt är traditionella sagor som snarare förstärker, än bryter 
rådande normer och fördomar. Vi anser dessa vara väldigt likriktade och normativa. Vad vi såg var 
alltså att det fanns en klyfta mellan den litteratur som vi fick läsa på vår utbildning och den 
litteratur som barnen läste på våra VFU-förskolor/skolor. Senare förstod vi också att det inte heller 
fanns någon forskning om hur barn läser och tar till sig ”icke traditionella” och gränsöverskridande 
barnböcker. 

Utifrån dessa tankar och erfarenheter är det för oss både intressant och viktigt att närmare 
undersöka vilka möjligheter barn har att anamma respektive motsätta sig normer i mötet med en 
normbrytande barnbok. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Vårt intresse för att göra denna studie kring barns möte med en normkritisk barnbok ser vi som i 
hög grad skapad ur de politiska debatter, rörelser och teorier kring HBT4-frågor och queerteorier5 
som pågått under många år. Det är ur sådana tankar och teorier som även vi har blivit delaktiga i ett 
kritiskt perspektiv på heteronormativitet. Under senare år har tänkandet kring själva fenomenet 
”sexuell avvikelse” förändrats starkt och idag går det att tala om en offentlig hbt-politik som i 
lagstiftning och i olika policydokument allt mer normaliserar olika uttryck för sexualitet. Att vara 
homosexuell sågs tidigare som ett brott och så sent som 1979 tog Socialstyrelsen bort 
sjukdomsstämpeln på homosexualitet.6 

Vårt intresse ser vi också som en del av senare tids fokus på genuspedagogiskt arbete och arbete 
med jämställdhet i förskola och skola. I och med detta har man kunnat tydliggöra hur vardagligt 
arbete och vardagliga processer deltar i att både forma och motsätta sig normer. Detta menar vi är 
viktigt för att förstå hur barn skapar normer kring genus och sexualitet. Förskolans och skolans 
pedagogiska arbete kan därmed förstås i termer av dynamiska processer där både barn, elever, 
pedagoger, material, litteratur etc. är verksamma i att skapa föreställningar och möjligheter att göra 
barn och elever till könade subjekt7.  

Trots detta växande intresse för de frågor och perspektiv som vi vill behandla finns det egentligen 
ingen forskningslitteratur som behandlar vårt problemområde mer direkt och tydligt. I denna 
forskningsöversikt kommer vi därför att närma oss våra forskningsfrågor genom att ta upp olika 
teman som berörts inom forskning och som vi menar har betydelse för hur vi sedan genomför vår 
undersökning. Dessa teman är genus- och normkritisk barnlitteratur, genuspedagogik och 
jämställdhetsarbete i förskola och skola samt litteratur som tydliggör vårt eget teoretiska och 
metodologiska val och arbetssätt. 

Forskning om normkritisk barnlitteratur 

Eftersom vi i vår undersökning vill studera mötet mellan barn och en bok som bryter mot genus- 
och sexualitetsnormer, är det av intresse att se vad forskningen om barnlitteratur säger om just 
barnböckers relation till olika tiders etik, moral och normer.  

                                                        
4 Homo-, bi- och transsexuella. 
5 Queerteori förklaras under Teoretiska utgångspunkter och begrepp. 
6 Fanny Ambjörnsson: Vad är queer? Stockholm: Natur och Kultur, 2006, s. 17. 
7 Subjektsbegreppet definieras under Teoretiska utgångspunkter och begrepp.  
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Barnlitteraturen – delaktig i varje samtids tänkande om normalitet 

Litteraturforskaren Ingrid Nettervik menar till exempel att det är viktigt att se att barnboken deltar i 
varje tids offentliga samtal kring olika moralfrågor och normer. Dess innehåll och form bygger på 
idéer om att överföra ”de rätta” normerna till barn. Den tidiga barnlitteraturen hade en tydligt 
isärhållande inriktning ifråga om förhållandena mellan könen, vilken också var direkt knuten till en 
slags moralisk hållning. Pojkarna skulle bli betydelsefulla och goda män och flickorna skulle 
fostras till att bli goda mödrar och att sköta hem och barn. Denna slags uppfostran förstärktes 
genom så kallade uppförandeböcker, men också genom bilderböcker. Normativa drag kan ses som 
ett viktigt tema i barnböcker än idag. Dock är förhållningssättet inte lika tydlig framstående och 
jämställda och normbrytande barnböcker finns numera på marknaden. Att öppet kritisera 
konventioner och normer har idag alltså ett utrymme i barnlitteraturen.8  

1945 brukar ses som en brytpunkt inom barnlitteraturens normativa historia, och åren därefter 
utkom allt fler trendbrytande böcker. Ett tidigt exempel på dessa trend- och normbrytare är Pippi 
Långstrump, som till en början möttes av stark kritik från flera håll, eftersom hon bröt mot rådande 
normer kring hur en flicka skulle vara. Efterhand kom allt fler böcker som speglade en slags 
upproriskhet mot normer. 1970-talet blev ett decennium där barnböcker snarast dominerades av en 
sådan upprorisk och kritisk inriktning. En mängd barnböcker kritiserade orättvisor i världen och 
gav plats åt nya relationer mellan könen, åt dagisbarn, höghusbarn, skilsmässobarn, invandrarbarn 
och barn som levde i familjer med problem. Vid denna tidpunkt utkom första boken om Alfons 
Åberg som levde ensam med sin pappa. Att Alfons tilläts leva tillsammans med ”endast” sin pappa 
var normbrytande när boken skrevs, men accepterades med tiden.9 På samma sätt är det i vår tid 
accepterat att börja kritisera och bryta mot andra normer. Vårt val av normbrytande barnbok deltar 
således i vår tids spel om normer, vår tids kritik och vår tids problemformuleringar. Om vi hade levt 
i början av 1900-talet hade istället en helt annan bok kunnat framstå som normbrytande och ett helt 
annat innehåll legat för studiens intresse.  

Barnlitteraturens starka intresse för normer kan också förstås ur ett maktperspektiv. Nikolajeva 
skriver att maktförhållanden inte någonstans syns tydligare än i barnlitteraturen. Makt har i 
århundraden använts för att fostra, undertrycka och socialisera maktlösa utifrån de makthavandes 
(vuxnas) perspektiv. Författaren menar att barnlitteraturens normer och maktstrukturer kan studeras 
med hjälp av queerteori. När Pippi sover med fötterna på huvudkudden bryter hon mot det 
normativa, men enbart utifrån det synsätt att normen är att sova med fötterna under täcket och med 
huvudet på kudden. Enligt Nikolajeva syftar inte queerteorin och normbrytande barnböcker efter att 
byta ut en norm mot en annan, utan att snarare normalisera ”olikheter”.10 Detta sätt att tänka innebär 
att normalisera kan ha många innebörder och att en queer barnbok kan ses som ett försökt till att 
normalisera olikheter och på så sätt vidga barns referensramar. Men det innebär också att en 
barnbok kan förstås som en dekonstruktion11 av olika maktrelationer, där man öppnar upp, snarare 
än ”låser fast” tankar kring normer.  

                                                        
8 Ingrid Nettervik: I barnbokens värld. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2002, s. 6ff, 99ff. 
9 Ibid., s. 89, 175ff. 
10 Maria Nikolajeva: Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 16f. 
11 Dekonstruktion förklaras under Teoretiska utgångspunkter och begrepp.  
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Idag finns det en hel del feministiska och normkritiska barnböcker och som ett svar på dagens 
ökade genuskritiska intresse har det de senaste åren startats fyra nya bokförlag – Sagolikt, OLIKA, 
Vombat och Vilda – alla med målen att skapa normbrytande, genusmedvetna barnböcker. Vår 
studie hade inte varit möjlig om dessa normbrytande böcker inte nått marknaden. Det är nu dessa 
böcker är aktuella och skapar samhällsdebatt och det är därmed nu vår studie blir aktuell.  

Bronwyn Davies har studerat barns tankar kring feministiska sagor och menar att det i allmänhet 
finns två olika typer av feministiska sagor för barn. I den ena har undertexten blivit själva texten, 
alltså sagan har blivit en berättelse om kön. Hon påpekar att risken med denna typ av saga är att den 
inte intresserar barnen, utan snarare blir en intressant analys för den vuxne med intresse för 
könsrelationer. I den andra typen av feministisk saga är det istället könsrelationerna som fungerar 
som undertext. Detta innebär att metaforerna i texten fungerar som normbrytare och därmed bryter 
värden kring manligt och kvinnligt.12 Davies påstår också att: 

 Strukturerna i de traditionella berättelserna är starka. De utgör ett ständigt 
 närvarande hinder när nya former för berättande är på väg att växa fram. Det finns 
 ingen enkel lösning på detta problem, varken för den feministiska författaren eller 
 för de vuxna som samspelar med barn, till exempel när de läser för dem.13   

Barn lär sig en social ordning genom berättelser som både innehåller möjligheter och 
begränsningar.14 Davies kommer alltså i sin forskning fram till att barn socialiseras genom och 
tillsammans med boken.  

Tillgänglighet av normbrytande barnböcker 

Lena Kåreland diskuterar Jonathan Cullers begrepp litterär kompetens, vilket handlar om de 
litterära konventioner som läsaren behöver känna till för att ha möjlighet att tillgodogöra sig litterär 
text. Att utveckla litterär kompetens handlar om förmågan att uppfatta den skönlitterära boken som 
en konstnärlig artefakt skapad med estetiska syften. Kåreland ställer sig frågan vilken litterär 
kompetens skolan förmedlar och i vilken mån den är genusrelaterad. Författaren menar att om 
litteraturen ska kunna påverka barns uppfattning om genus är det av stor betydelse att granska 
innehållet i de böcker som erbjuds. Kåreland refererar även till Becky Francis bok Boys and girls in 
the primary classroom som visar på att barn i de lägre åldrarna är måna om att bevaka 
könsgränserna och de styrs i hög grad av stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt.15  

Davies menar att det i bokhandel och på bibliotek är svårt att finna feministiska sagor. Allra sämst 
utbud finns det dock, enligt henne, i skolorna.16 Detta är något som stämmer väl överens med vad vi 
erfarit under våra VFU-praktiker. Ingrid Källström, bibliotekarie på Rum för barn i Kulturhuset i 

                                                        
12 Bronwyn Davies: Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber, 2003, s. 68f. 
13 Ibid., s. 97.  
14 Ibid., s. 65. 
15 Lena Kåreland: Modig och stark eller ligga lågt – Skönlitteratur och genus i skola och förskola. 
Stockholm: Natur och Kultur, 2005, s. 13ff. 
16 Davies, s. 69. 
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Stockholm, menar i en artikel i Svenska Dagbladet att föräldrar blivit allt mer medvetna i sina 
bokval och att önskemål om böcker med till exempel starka tjejer har blivit vanligare. I samma 
artikel kan vi läsa att Lena Kåreland anser att de senaste årens genusdebatt har påverkat 
bokutgivningen. Det är inte bara tjejerna som blir starkare, utan pojkarna har även blivit ”mjukare”, 
och de är inte längre lika hårt bevakade när det gäller att överträda genusnormerna. Det har dock 
varit lättare för flickor att framställas som ”pojkflickor”, än tvärtom.17  Nikolajeva menar även hon 
att flera av barnbokens pojkar och flickor uppvisar ett genusmönster som strider mot den normativa 
genusmallen och att det är det konstruerande genuset och inte det biologiska könet som är intressant 
i en litterär analys.18 Föreställningar om typiskt manliga respektive kvinnliga karaktärsdrag 
förändras och i och med detta tror vi inte att den bok vi valt att läsa ses som särskilt ”provokativ” 
idag, jämfört med vad den hade gjort förr. 

I boken Modig och stark eller ligga lågt, där Lena Kåreland är redaktör, skriver olika författare om 
barnlitteratur som är vanligt förekommande i dagens förskola och skola ur ett genusperspektiv. 
Kåreland menar att skolan, lika lite som samhället, är en könsneutral institution. Genus och 
genusrelationer både skapas och upprätthålls i skolan. Författaren lyfter fram hur en pedagog – 
Birgitta Fagrell – kunnat visa hur barn tidigt är medvetna om skillnaden mellan kvinnor och män 
och att detta torde bero på att genusföreställningarna är svårföränderliga, stela strukturer. Vidare 
beskrivs att barnen redan tidigt anammar en patriarkalisk ordning där det manliga framstår som 
överordnat det kvinnliga. Enligt Kåreland är skönlitteratur varken speglingar av verkligheten eller 
återgivanden av människors kollektiva uppfattningar vid olika tider. Det är däremot fullt möjligt att 
iaktta hur kön och genus konstrueras i litterära föreställningar. 19  

Normerande normkritik 

Till sist vill vi i detta avsnitt ta upp problemet med att normkritiska barnböcker själva kan bli 
normerande, istället för att öppna upp för olikheter. Detta är något det skapats debatt kring.  

Under 2008 pågick en debatt kring ”den nya genusmedvetna barnlitteraturen”. Dagens Nyheters 
barnkulturredaktör Lotta Olsson kritiserade de nya böckerna för att ha allt för starkt fokus på 
värdegrund och att de därmed förlorade kvaliteten och det konstnärliga. Hon menade att om det 
bakomliggande syftet syns för tydligt blir boken mer en lärobok än en skönlitterär upplevelse. Karin 
Salmson, Vilda förlag och Marie Tomicic, OLIKA förlag, menade istället att alla barnböcker 
förmedlar värderingar, men att de hittills främst varit traditionella och normativa. Att lyfta upp 
”olikheter” behöver inte betyda att kvaliteten försämras, utan OLIKAs ”genuskoll”, menar Tomicic, 
bör snarare ses som ett medvetet steg för att öka toleransen hos läsaren.20  

                                                        
17 Lina Kalmteg: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_227747.svd, 090512. 
18 Nikolajeva, s. 133ff.  
19 Kåreland, Modig och stark eller ligga lågt, s. 9ff. 
20 Lotta Olsson: http://dn.se/kultur-noje/debatt-essa/propaganda-kan-inte-motverkas-med-annan-
propaganda-1.632393, 090512; Karin Salmson: http://dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vara-bocker-okar-
toleransen-1.632388, 090512; Karin Salmson,: http://dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vi-vill-paverka-
medvetet-1.704378, 090512; Marie Tomicic: http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/olika-tar-
barnboken-pa-allvar-1.765259, 090512. 
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På samma sätt som Pippi Långstrump och Alfons Åberg skapade debatt kring dåtidens normer, gör 
dagens normbrytande barnböcker detsamma. Vi frågar oss om en normkritisk barnbok är 
normerande om den förespråkar mångfald? Nettervik menar att dessa frågor debatterades starkt 
under 1960- och 70-talet, då den kritiska barnlitteraturen kan sägas ha varit norm. Hon hänvisar till 
Gunila Ambjörnssons debattbok från 1968 som menar att en vidgning av normalitetsbegreppet blir 
möjlig just genom mångfald och genom att lita till barnets förmåga att sortera och välja: 
”Människor med olika åsiktsinriktningar måste få komma till tals. Barnen ska lära sig att välja. Det 
är samhällets uppgift att göra barn så kunniga, så medvetna och så kritiska att de själva kan ta 
ställning och välja därefter.”21 En barnboksförfattare som Lennart Hellsing, vars böcker kanske mer 
än andra kan ses som formmässigt och innehållsligt gränsöverskridande och normkritiska, menar att 
etik måste vägleda barnboksförfattandet. I en uppställning över vad en skönlitterär barnbok bör 
fodra menar han bland annat: ”att den, om den berör etiska frågor, har en ”moral” eller tendens som 
vi rimligen kan acceptera”.22  

Vi förstår hur kritik mot normer kan framkalla nya normer. Detta är med andra ord inget lätt 
problem att lösa och normer kommer alltid att finnas på ett eller annat sätt. Vi ser det dock som att 
dessa normkritiska barnböcker kan hjälpa till att vidga normativitetsbegreppet och öppna upp för 
olikheter. Meningen med vår studie är inte att skapa nya normer kring vilken litteratur som bör 
läsas eller inte, utan att försöka förstå hur barn deltar i att skapa normer. 

Forskning om genuspedagogik och jämställdhet i förskola och 
skola 

Idag är genuspedagogik ett etablerat begrepp och det finns en slags akademiskt länkad arbetsform 
kring genus och jämställdhet i förskola och skola. I detta avsnitt kommer vi att diskutera den 
genuspolitiska bakgrunden, det vill säga vad skolans styrdokument säger. Vi kommer också att 
diskutera kring vad aktuell forskning säger om formerna för och möjligheterna till att arbeta 
genuspedagogiskt. Vår studie hade inte haft samma relevans om inte genuspedagogiskt arbete haft 
en betydande plats i förskolans och skolans agenda.  

Skolan tar ställning för jämställdhet mellan könen 

Perspektiv på genus har funnits på skolans agenda under en längre tid, men med olika fokus. I 
Sverige innebar grundskolans införande en radikal förändring av den officiella policyn för skolan. I 
1969 års läroplan gavs skolan i uppdrag att aktivt motverka traditionella könsroller samt att pojkar 
och flickor skulle behandlas lika. Innan grundskolereformen hade den pedagogiska praktiken till 

                                                        
21 Nettervik, s. 13. 
22 Ibid., s. 13. 
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uppgift att forma pojkar och flickor för olika roller, för att senare få till uppgift att motverka dessa.23 
Jämställdhet mellan könen är därmed historiskt sett någonting relativt nytt. I början av 1960-talet 
lanserades de politiska begreppen könsroll och jämställdhet som ett tecken på att arbets- och 
maktdelningen mellan könen var socialt formade av samhället och därmed inte biologiska och 
medfödda. Skolan kom att bli en del av det nya tänkandet kring könsrollsteorin och genom skolans 
arbete skulle könsrollerna förändras och kvinnorna skulle i samma mån som männen tilldelas en 
plats på arbetsmarknaden. Det politiska målet med jämställdheten var alltså att kvinnor och män 
skulle ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt att makt och ansvar skulle vara delat 
lika mellan könen. Följden av detta blev att jämställdhet mellan könen skrevs in i läroplanen. 
Skolan skulle nu medvetet arbeta med jämställdhetsfrågor och detta blev en del i undervisningen.24   

I dagens läroplan (Lpo 94) kan vi läsa att:  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. De sätt på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 
på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 
har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.25 

Genusperspektivet har en given plats i dagens läroplan. Verksamma inom skolan ska arbeta mot 
stereotypa könsroller och för att alla individer ska få möjlighet att utveckla hela sin potential. 
Formuleringen i läroplanen visar på att kön är något som görs och inte finns biologiskt givet. Detta 
är alltså läroplanens normerande synsätt kring kön och genus. Pedagogikprofessor Tallberg, med 
hänvisning i Gunnarsson & Hallberg, skriver att detta har resulterat i att den svenska skolan med 
dess styrdokument tagit en klar ställning för jämställdhet.26 Lärare har en nyckelroll när det gäller 
jämställdhetsarbete i skolan och arbetet med jämställdhetsfrågor måste därmed ses som en 
pedagogisk fråga.27 I och med detta ansåg staten det viktigt att fortbilda lärare inom ämnet för att på 
så sätt kunna utforma en jämställd undervisning.  

Genuspedagogikens framväxt 

Under 1990-talet började genuspedagogiken växa sig allt starkare, mycket tack vare det 
genusprojekt som Gävleborgs län påbörjade 1986. Förskolorna Björntomten och Tittmyran brukar 
omnämnas som goda förebilder för det genuspedagogiska arbetet och dess framväxt i Sverige. 
Pedagogerna på dessa förskolor arbetade med att synliggöra sig själva och sina (omedvetna) 
handlingar som en del i barns könsskapande.  

                                                        
23 Inga Wernersson: Genusperspektiv på pedagogik. Stockholm: Högskoleverket, 2006. s. 16f. 
24 Victoria Carlsson-Wahlgren: Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola – Genuspedagogers 
förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete. Doktorsavhandling. Högskolan i Jönköping, 
Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Sektionen för pedagogik och psykologi, 2009, s. 
31ff. 
25 Utbildningsdepartementet: Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), 1994, s. 6. 
26 Daniel Gunnarson & Anna Hallberg: Barnbiblioteksverksamhet ur ett genusperspektiv. Högskolan i 
Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 2006, s. 8. 
27 Carlsson-Wahlgren, s. 38. 



  9 

För att förbättra jämställdhetsarbetet i skolan avsatte regeringen 2001 medel till en utbildning som 
skulle komma att kallas Genuspedagogutbildningen. Regeringens tanke var att det 2004 skulle 
finnas minst en genuspedagog i varje kommun. Genuspedagogernas uppgift syftar till att stödja 
lärare i deras jämställdhets- och genusarbete samt att göra skolans personal mer genusmedvetna. I 
verkligheten ser det dock inte ut så att alla kommuner har tillgång till en genuspedagog. De 
utbildade genuspedagoger som finns arbetar inte alltid med de tänkta uppgifterna eftersom 
kommunerna sparar pengar och inte anser tjänsterna som ”viktiga”. Därmed kan det ses som att 
regeringens mål misslyckades.28  

Olika genuspedagogiska riktningar 

Genusmedvetenpedagogik brukar benämnas på olika sätt: feministisk pedagogik, 
jämställdhetspedagogik, könsmedveten pedagogik och genuspedagogik. Skolundervisningen har 
påverkats av olika feministiska strömningar och de tre perspektiven som betytt mest är: liberal 
feminism (första vågens feminism) vars fokus främst var lika rättigheter i undervisningen, radikal 
feminism (andra vågens feminism) som främst inriktade sig mot patriarkala relationer och mannen 
som norm, samt poststrukturalistisk feminism (tredje vågens feminism) vars fokus är mångfald och 
komplexa strukturer i undervisningen.29 Något poststrukturalistisk feministisk pedagogik varnar för 
är att kategorisera flickor och pojkar som enhetliga grupper i och med att variationerna inom 
grupperna är stor och att situationer beror på individen och inte på könet.30 Det är även detta 
poststrukturella perspektiv som vi utgår från i vår studie.  

Den genuspedagogik som har haft starkast fäste i den svenska förskolan och skolan är den så 
kallade kompensatoriska pedagogiken. Pedagogerna som arbetade på de ovannämnda förskolorna i 
Gävle använde sig av denna pedagogiska metod. Den är uppbyggd på tankegångarna från 1960- och 
70-talets könsrollsdiskussioner.31 Kompensatorisk pedagogik innebär att man kompenserar det som 
i regel inte uppmuntras hos det ena eller det andra könet. Pedagogerna måste vara medvetna om hur 
könsmönster ser ut i allmänhet och hur dessa speglas i klassrummen för att kunna använda 
kompensatorisk pedagogik.32 Vi ser ett problem med denna kompenserande pedagogik, eftersom 
det vanligaste sättet att kompensera är genom könssegregerade grupper. Dessa segregerade grupper, 
anser vi, snarare förstärker än motverkar könsmönster, eftersom uppdelningen mellan könen blir så 
tydlig. Problematiken med kompensatorisk pedagogik är även något Dolk framhäver. Hon menar 
att den kompensatoriska pedagogiken klumpar ihop barn i två grupper och därmed snarare bekräftar 
än motverkar ”olikheter” mellan könen. Därmed riskerar man att missa att det finns många sätt att 
vara flicka och pojke på. Dolk menar också att ”vi ser det vi vill se” genom denna pedagogik och 
att brister och problem förläggs på barnen, istället för på den pedagogiska praktiken. Dolk 
förespråkar istället en komplicerande genuspedagogik där fokus blir individen istället för gruppen 
                                                        
28 Ibid., s.39ff.  
29 Ibid., s. 45f; 
Klara Dolk: Kompensatorisk och komplicerande genuspedagogik, Stockholms universitet, 090428. 
30 Carlsson-Wahlgren, s. 47. 
31 Ibid., s. 49.  
32 Ibid., s. 53ff.  
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pojkar respektive gruppen flickor.33 Detsamma gäller vår studie, då vi försöker fokusera på 
individen och de processer som skapar olika subjektspositioner.   

Trots att vi ifrågasätter de metoder som användes i Gävle blir deras synliggörande av den egna 
praktiken och pedagogernas (omedvetna) handlingar relevanta för vår studie. Vi har på samma sätt 
som de använt filmkamera för att kunna analysera vårt bemötande och förhållningssätt gentemot 
barnen. Det nya intresset för att studera och reflektera kring sin egen praktik har också inneburit ett 
intresse för att teoretisera kring pedagogiska processer där kön blir något som skapas i förskolans 
och skolans vardagsliv. De teoretiska perspektiv som framförallt kommit att kunna länkas till detta 
intresse har varit de genusteorier som arbetat med att just studera relationer mellan människor, 
material, tankar, makt som dynamiska och föränderliga relationer. Vi menar att feministisk 
poststrukturalism och queeteori har bidragit till denna sorts studier. Detta är också anledningen till 
vårt val av perspektiv i studien. (Se även Teoretiska utgångspunkter och begrepp samt Metod). 

Forskning kring barns subjekts- och könsskapande i relation till 
barnböcker 

Det finns få studier som behandlar barns möte med normkritiska böcker utifrån våra valda teorier. 
De studier som ligger närmast vår och som vi själva ser som förebilder är Bronwyn Davies 
forskning samt Magdalena Hulths och Hedda Schönbäcks uppsats Vi är hon! Båda 
undersökningarna har studerat barns subjekts- och könsskapande utifrån feministisk 
poststrukturalism. 

Bronwyn Davies studerade under 1980-talet barns genusskapande inom förskolans verksamhet 
bland annat i deras möte med feministiska sagor. Hennes utgångspunkt var ett feministiskt 
poststrukturalistiskt perspektiv och hon intresserade sig för hur det kom sig att barn så ihärdigt 
protesterade mot tankar kring modiga prinsessor och passiva prinsar. Hon är den första som belyst 
och problematiserat hur barn själva aktivt gör kön i samspel med andra. Davies valde medvetet 
litteratur som på ett eller annat sätt bröt mot de rådande genusnormerna och på samma sätt har vi 
valt ut en normbrytande barnbok. Det Davies kom fram till var att barnen i studien betraktade de 
feministiska inslagen i sagorna som direkt felaktiga eller så förstod de inte den feministiska 
undertonen. Barnen i hennes studie protesterade och gjorde motstånd mot de överskridanden som 
förekom i böckerna. Hon kom även fram till att barnen gärna upprätthöll den ”traditionella” sagans 
struktur, vilket dessa sagor haft som mål att förändra. Hennes resultat pekade alltså på att det inte 
handlar om att överföra vissa normer eller kritik mot normer – utan att barnen med hjälp av olika 
redskap själva var aktiva i skapandet av kön. Därmed tydliggörs att barn är väldigt upptagna med 
att presentera sig själva enligt normer kring vad som är en flicka eller pojke. De teoretiska 
poängerna blir att det inte handlar om att barn passivt socialiseras in i vissa könsmönster eller att 
det skulle handla om enbart fasta könsroller – utan tvärtom, att barn tar olika diskursiva verktyg i 
bruk och positionerar sig i olika diskurser. Genom att förstå subjekts- och könsskapande som något 

                                                        
33 Dolk, 090428. 
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som pågår hela tiden, innebär det ett oavbrutet arbete att göra sig till pojke och flicka på ”rätt” sätt.  
Davies uppfattning utgår ifrån att barn tidigt anammar olika manliga respektive kvinnliga tecken, 
uttryck och rörelser som om det vore en oföränderlig del av deras personliga och sociala jag. Hon 
menar att barnen lär sig detta genom att tillägna sig de diskursiva praktiker som pekar ut varje 
människa som antingen man eller kvinna. ”Genom att i vårt umgänge med barn utgå ifrån att de i en 
enhetlig, bipolär mening är antingen män eller kvinnor, lär vi dem de diskursiva praktiker som de 
kan använda för att bygga upp sin identitet på samma vis.” 34  

Ett annat arbete som studerat barns könsskapande i relation till bilderna i en barnbok är Magdalena 
Hulth och Hedda Schönbäcks C-uppsats Vi är hon! Barnboken var en bilderbok som inte var 
speciellt normkritisk och poängen med uppsatsen var snarare att studera hur både barnen, forskarna 
och boken blir deltagande i skapandet av könskategorier och normer. Hulth och Schönbäck påpekar 
att deras egen syn på normalitet påverkade barnens subjektsskapande, och de har därmed försökt att 
dekonstruera och ”denormalisera” normalitetsbegreppet och föreställningar om kön.35  

 

Vi har ovan försökt att redogöra för den forskning som vi anser har relevans för vår studie. Intresset 
för jämställdhet mellan könen växte sig allt starkare under 1900-talets andra hälft och i och med 
detta fick skolan till uppgift att motverka könsroller. Vid slutet av 1900-talet började 
genuspedagogiska metoder och arbetssätt etablera sig i den svenska skolan. Idag finns det många 
förskolor och skolor som profilerar sig som genusmedvetna och lärare utbildas inom ämnet. I och 
med samhällets jämställdhetsdebatt kom barnlitteraturens förutsättningar att diskuteras och 
normbrytande böcker nådde marknaden. Idag finns det en hel del normbrytande och feministiska 
sagor för barn, däremot saknas det forskning gällande hur barn tar emot dessa böcker. Den 
forskning som finns och diskuterar ämnet lyfter fram att barn och vuxna deltar i språkliga 
sammanhang som de formas av och själva formar. Barn är inte passiva utan agerar aktivt och 
hjälper till att upprätthålla normer. 

                                                        
34 Davies, s. 10. 
35 Magdalena Hulth & Hedda Schönbäck: Vi är hon! Bilder och subjektsskapande i förskolan. C-
uppsats, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande, 2006. 
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Vi kommer i uppsatsen att utgå ifrån två perspektiv. Dels det feministiskt poststrukturalistiska 
perspektivet, vilket innebär att kön inte ses som biologiskt eller psykologiskt i första hand utan att 
det skapas i tecken, handlingar, ting och ord som bildar diskurser. Dels ett queerperspektiv, vilket 
innebär ett ifrågasättande av rådande normer och strukturer i samhället. Queerteorin har också sin 
utgångspunkt i den poststrukturalistiska teorin, och vi finner det därmed relevant att analysera vårt 
boksamtal utifrån båda dessa perspektiv.36 

Feministisk poststrukturalism 

Vi har valt att arbeta med feministisk poststrukturalistisk teori och metod. För oss innebär det ett 
nytt sätt att tänka kring könsskapande och den normaliserande makten. De begrepp inom denna 
teori som har relevans för vår studie är: språk, diskurs, subjekt och positionering samt makt.    

Enligt Ambjörnsson är den feministiska poststrukturalismen en antites mot den traditionella tron på 
en objektiv och universell sanning och essentialismen. Hon diskuterar hur teorin poängterar 
tillvarons instabila karaktär. Betydelsen av någonting är alltid beroende av en utpekad kontrast (till 
exempel kvinna–man) och det är skillnaden som skapar mening. Syftet med den feministiska 
poststrukturalismen är att utmana föreställningar om kön som en biologisk, kroppslig och given 
kategorisering. Teorin ifrågasätter även den maktordning som överordnar och normaliserar det mas-
kulina. Vidare tillåter teorin oss att se vilket utrymme vi ges som flickor/pojkar eller kvinnor/män, 
utifrån att samhällsstrukturer förstås som svåra att ifrågasätta och bryta sig loss från.37 

Feministisk poststrukturalism menar att uppfattningar om manligt och kvinnligt varierar mellan 
kulturer, klasser och generationer. En stor vikt läggs på individen och individuella lösningar, istället 
för att dela upp pojkar och flickor i enhetliga grupper.38 Teorins fokus är hur kön görs, genom att 
utmana dikotomin kvinnligt–manligt, och på så vis utmana förgivet tagna maktstrukturer.39  

                                                        
36 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 41.  
37 Christian Eidevald: Det finns inga tjejbestämmare – Att förstå kön som position i förskolans 
vardagsrutiner och lek. Doktorsavhandling. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och 
kommunikation, HLK, Sektionen för pedagogik och psykologi, 2009, s. 53f. 
38 Carlsson-Wahlgren, s. 47. 
39 Eidevald, s. 54. 
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Feministisk poststrukturalism använder sig av olika begrepp för att göra genus begripligt samt 
försöka förstå varför genusorättvisor existerar.40 Vi kommer nedan att redogöra för några av dessa 
begrepp, då de är av relevans för vårt arbete. 

Språk 

Nordin-Hultman diskuterar det poststrukturella synsättet på språk utifrån semiotikern Saussures 
språkteori. Han menade att det inte finns någon given relation mellan ett ord och dess betydelse 
(ordets beteckning). Betydelserna tillfogas genom den mening som människor lägger in i ord eller 
kategorier. Orden har ingen betydelse i sig, utan de ges en betydelse. Betydelsernas innebörd 
varierar i olika tider och inom olika kulturer, samhällen, klasser och praktiker. Språket kommer 
alltid först, eftersom vi inte kan skapa mening utan vårt (kulturspecifika) språk. Språket ger oss 
möjlighet att skapa betydelser. Det är i och genom våra kunskapsredskap, vårt språk och 
inbördesgivande diskurser som verkligheten tar form. Språk- och textbegreppet har vidgats till att 
omfatta alla aspekter av livet, det vill säga kroppen och alla andra mänskliga uttrycksformer, som 
arkitektur, film, dans, konst med mera.41  

Instabiliteten i språket ses alltså inom poststrukturalismen som en central del för skapandet av 
världen: ”… språket skapar vår bild av vad som är verkligt och betydelsefullt i livet. Det skapar 
våra identiteter och självuppfattningar”.42  

Blaise skriver om hur poststrukturalismen hävdar att språket är nyckeln till meningsskapande av 
sociala konstruerade personer, och att all mening och kunskap är beskaffad genom språket. Om 
mening skapas genom språk är denna varken bestämd eller fundamental. Detta betyder att barn 
(åter)skapar sin uppfattning gällande genus genom deras språk och agerande. Barn är helt enkelt 
inte bara pojkar och flickor utan de tar genom språket en aktiv ställning vad gäller konstruktionen 
av betydelsen av att vara en flicka–pojke vid ett visst tillfälle och en viss tid.43  

Diskurs 

Diskurs innebär i ett poststrukturellt sammanhang innebörden och betydelsen i det som sägs, det 
vill säga vad vi menar och hur detta påverkar vårt handlande. Diskursen blir avgörande för vårt sätt 
att konstituera vår omvärld på specifika sätt, i specifika sammanhang, i enlighet med innebörden i 

                                                        
40 Mindy Blaise: Playing it straight – Undercovering gender discourses in the early childhood 
classroom. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005, s. 14. 
41 Elisabeth Nordin-Hultman: Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande, Stockholm: Liber, 
2008, s. 38ff. 
42 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 45. 
43 Blaise, s. 15. 
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diskursen. Diskurser förändras ständigt och olika kontexter domineras av olika meningsbärande 
diskurser.44 Alltså: 

Diskurser är sättet att tala om och uttrycka något om exempelvis kvinnor, män, barn, 
barnuppfostran, dagis under en viss tid och i en viss kultur.45  

Blaise, med hänvisning till Foucault, väljer följande sätt att förklara diskurs: 

Discourse is a way of speaking, writing, thinking, feeling, or acting that incorporates particular 
ideas as ”truths”. Discourses provide a framework for how we think. They also carry messages 
about power and seek to establish a set of hidden rules about who has power and who does not, 
or who is right/normal and who is wrong/abnormal. Power, status and privilege are constructed 
through discourse.46 

Eidevald skriver, med hänvisning till Butler, att vissa diskurser kommer uppfattas som överordnade 
och andra som underordnade och att vi därför inte kan ses som helt fria att välja vilken diskurs vi 
förhåller oss till. Vidare skriver författaren att ju mer självklart ett sätt att vara är, desto mer makt 
producerar diskursen. Detta sker genom att diskursen definierar vad som är möjligt att säga och 
göra samt vem som kan säga vad. Att göra motstånd mot dominerade diskurser innebär att 
individen riskerar sin acceptans i gruppen. 47 Detta är av stor relevans för vår undersökning då 
boksamtalet sker i grupp.  

Feministisk poststrukturalism intresserar sig för hur vissa diskurser fungerar för att normalisera 
genus och anser att detta är en källa till att orättvisor skapas.48 Nordin-Hultman menar att den 
diskursiva praktiken – den pedagogiska miljön – bär på föreställningar om vad barnen ska klara av 
och vad som är normalt i olika åldrar. Hon menar att praktiken också bär på föreställningar kring 
kön och vad som anses ”normalt” för flickor respektive pojkar, vilket senare leder till inlärt 
meningsskapande.49  

Inte bara teorier utan också den pedagogiska praktiken bestämmer (konstituerar) således vad 
t.ex. en flicka eller pojke, ett förskolebarn eller skolbarn är och bör vara, vad som är tidig 
respektive sen utveckling och vad som är kompetens respektive bristande kunskaper.50  

Att på detta sätt se språk, begrepp och praktiker som diskursiva ger dem en särskild betydelse i 
termer av makt. Vi inte bara använder oss av begreppen, utan vi styrs och styr oss med hjälp av 
dem. Detta innebär att diskurserna skapar makt, både över oss själva och andra och att makten 
skapar normalitet.51  

                                                        
44 Hillevi Lenz Taguchi: In på bara benet – En introduktion till feministisk poststrukturalism. 
Stockholm: HLS Förlag, 2006, s.15. 
45 Hillevi Lenz Taguchi: Varför pedagogisk dokumentation?,  Stockholm: HLS Förlag, 2003, s. 18. 
46 Blaise, s. 16. 
47 Eidevald, s. 56. 
48 Blaise, s. 16. 
49 Nordin-Hultman, s. 41. 
50 Ibid., s. 42. 
51 Ibid., s. 43. 
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Subjekt och positionering  

En utgångspunkt för poststrukturalistisk forskning är att det i en mening inte finns något subjekt 
före språket, dvs. innan vi gör en bild av vilka vi är och förstår oss själva på något sätt. Subjektet 
uppstår i kommunikation med andra, när vi uttrycker vilka vi är, vill och kan vara.52 Att vara ett 
subjekt innebär att kunna stå inför sig själv och uppleva rätten att välja, tala och ta plats, och inte 
bara vara objekt/”verktyg” för andras bästa.53 

Det feministiskt poststrukturella subjektet görs, men gör också sig själv med hjälp av de 
betydelsebärande diskurserna i mänskliga uttrycksformer. Subjektet har därmed vad man skulle 
kunna kalla ett diskursivt agentskap.54  

Subjektivitet refererar till individens medvetna och omedvetna tankar, självkänsla och förståelse av 
dennes relation till omvärlden. Subjektskapande är en process som skapas socialt och aktivt genom 
diskurser och språk.55 Inom en feministisk poststrukturell diskurs har det enskilda subjektet och hur 
detta konstitueras och rekonstitueras en framträdande plats.56 

Dolk beskriver subjektets positionering som en slags flytande och rörlig makt. Omedvetet placerar 
vi oss själva och andra i relation till dominerande normer. Vi positionerar oss till exempel genom de 
kläder vi bär, vårt kroppsspråk och vårt sätt att tala.57 Individer kan maktmässigt positionera sig på 
olika sätt till varandra.58 Enligt Lenz Taguchi är subjektets inskrivning av sig själv en central del i 
den feministiskt poststrukturella subjektivitetsteorin. Hon hänvisar till Walkerdine, som ger många 
exempel på hur subjektet kan göra en viss diskurs, och särskilt könsdiskurserna, produktiva i ett 
visst sammanhang, och därmed positionera sig i ett hierarkiskt maktförhållande gentemot en annan 
individ.59 

Makt 

Makt nämns vid flertalet tillfällen i vår uppsats, och det är ett centralt begrepp inom feministisk 
forskning och poststrukturalistisk feminism. Forskare som Lenz Taguchi, Ambjörnsson och Blaise 
är alla inspirerade av det teorietiska tänkandet gällande makt som Michel Foucault representerar. 
Enligt hans teorier är makt inte något som kommer utifrån eller uppifrån, utan något som 
produceras av och genom varje enskild individ. Processen i vilket detta sker är komplex och sker 

                                                        
52 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 65. 
53 Ibid., s. 205. 
54 Ibid., s. 69. 
55 Blaise, s. 17. 
56 Hillevi Lenz Taguchi: Emancipation och motstånd – Dokumentation och kooperativa läroprocesser 
i förskolan, Stockholm: HLS Förlag, 2000, s. 123. 
57 Dolk, 090428. 
58 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 65.  
59 Lenz Taguchi, Emancipation och motstånd, s. 127f. 
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simultant med ett kollektiv av subjekt. Det är alltså det handlande subjektet som producerar makt 
genom en kollektiv mentalitet. En föreställning om något kan bara bli dominerande om tillräckligt 
många tänker den och handlar ur samma utgångspunkt samtidigt. Makten produceras alltså via 
kollektivt konstruerade diskurser och de materialiserade praktiker som hänger samman med dessa, 
vilka var och en av oss ständigt och i stort sätt omedvetet reproducerar varje dag.60 Våra olika 
diskurser bär fram information om hur makt fördelas mellan olika positioneringar.61 

För den feministiska poststrukturalismen är det viktigt att skapa förståelse för hur makt fungerar 
och hur dess strategier ser ut och inte bara se på vem som har makt och inte. Enligt Foucault står 
makt och kunskap i ett inbördes förhållande till varandra och påverkar därmed varandra mycket 
starkt.62 Vi kan således se normalisering som något som leder till maktproduktion och vice versa.  

Queerteori 

Enligt oss hänger queerteori och feministisk poststrukturalism nära samman, och därför finner vi 
det nödvändigt att använda oss av ett queert synsätt kring normalitet för att kunna skapa en djupare 
förståelse och få möjlighet till fler läsningar av vårt material. Queerteorin har också ett större fokus 
på sexualitet än vad feministisk teori har.  

Ambjörnsson diskuterar i boken Vad är queer? om queerbegreppets mångtydighet. Definitionen 
blir olika beroende på var vi söker svaret. Hon menar att ”queer kan betyda allt ifrån knäpp och 
avvikande till teori, omstörtande och aktivism på en och samma gång”. 63 Queer uppfattas många 
gånger som detsamma som HBT64. Ambjörnsson menar att queer ger oss redskap att ifrågasätta 
samhällets för givet tagna sanningar, vare sig det handlar om genus, sexualitet eller andra 
maktordningar.65 Blaise menar på liknande sätt att queer hjälper oss att kritiskt analysera 
heterosexualitet och dess position i den sociala konstruktionen av genus. Queerteorin ifrågasätter 
normaliteten och privilegierna som finns inom den heterosexuella kulturen och ger oss därmed en 
djupare förståelse för den sociala konstruktionen av genus.66 Trots att sexualitet inte är vårt främsta 
fokus, så tror vi, precis som många feministiska forskare, att sexualitet inte går att skilja från 
analysen av hur genusstrukturer fungerar och upprätthålls.67  

                                                        
60 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 63. 
61 Ibid., s. 103. 
62 Blaise, s. 18f. 
63 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 7f. 
64 Homo-, bi- och transsexuella. Ibland förekommer även beteckningen HBTQ, där Q:et står för just 
queer. 
65 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 9. 
66 Blaise, s. 20. 
67 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 40; s. 113. 
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Enligt queerteorin är identiteter rörliga och därmed inte en gång för alla givna.68  

Queer är inte en identitet i sig. Snarare kan det beskrivas som en sorts dissonans kopplad till 
sexualitet och genus – en käpp i maskineriet om man så vill. På så sätt kan /…/ en heterosexuell 
falla utanför den heterosexuella normen, lika väl som en homosexuell.69 

Vår tolkning av queerteorin kan definieras som ett kritiskt förhållningssätt till det ”normala”, och 
det är alltså bland annat brottet mot normen som vi intresserar oss för i denna studie. 

Kön och genus, femininitet och maskulinitet 

Vi är själva av uppfattningen att kön är något som är socialt konstruerat, och att det inte finns bara 
ett sätt att vara tjej respektive kille på. För att tolka barns köns- och subjektsskapande blir det 
viktigt för oss att använda oss av teorier kring kön och genus.  

Begreppet genus – socialt (format) kön – började användas först på 1960-talet, då läkare 
diskuterade patienter vars genusidentitet inte stämde med deras biologiska kön. Feminister ansåg 
det också viktigt att påvisa att det som uppfattades (uppfattas) som manligt respektive kvinnligt 
samt maktförhållanden könen emellan inte kunde bero på biologi. Därmed gjordes en åtskillnad 
mellan fysiologiskt ”kön” och socialt ”genus”.70 Ambjörnsson diskuterar hur ett genusbeteende som 
avviker från det biologiska könet skapar förvirring, till exempel transexuella personer.71 
Ambjörnsson menar att genusbegreppet har gjort det lättare att kunna tala om kvinnor och män, 
kvinnligt och manligt, utan att behöva härleda detta till biologiska skillnader. Hon menar att genus 
bör förstås som en kulturell och socialt skapad maktordning relaterad till föreställningen om 
manligt och kvinnligt.72  

Inom feministisk poststrukturalism ifrågasätter man dock tanken på ett socialt och ett biologiskt kön 
och menar att även det biologiska/fysiologiska könet är socialt konstruerat. Enligt Lenz Taguchi 
kan köns- och genusbegreppen förstås utifrån en humanistisk essentialistisk tankefigur, eftersom: 
”När vi tänker och handlar med utgångspunkt från kön innebär det nästan alltid att vi refererar till 
en föreställning om något som trots allt finns nedlagt före mänsklig konstruktion och kultur”.73 
Lenz Taguchi hänvisar till Helena Bergströms studie kring oklart könade barn. Hon påvisar att det 
kön barnet ges i slutändan är en social konstruktionsprocess utifrån hur det anses passa in i en viss 
könskategori, det vill säga utifrån socialt kön. Hon menar med andra ord att det är omöjligt att dra 

                                                        
68 Ibid., s. 194. 
69 Ibid., s. 168. 
70 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 39. 
71 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 114f. 
72 Fanny Ambjörnsson: I en klass för sig – Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 
Stockholm: Ordfront Förlag, 2004, s. 12. 
73 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 35. 
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en gräns mellan biologiskt kön och vad som är socialt konstruerat, eftersom naturvetenskapen idag 
kan visa att även ”det biologiska könet” omkonstrueras i sociala sammanhang. 74 

Ambjörnsson diskuterar Judith Butlers tankar kring uppdelningen mellan kön och genus, biologi 
och kultur. Butler menar att denna uppdelning riskerar att återskapa föreställningen om att det finns 
en ”naturlig” kvinnlighet och manlighet. Butler anser med andra ord att även det biologiska könet 
är socialt konstruerat.75 Inom poststrukturalismen bör alltså genus inte ses som en orsak till, utan 
snarare en effekt av olika sorters handlingar. 76 

Våra idéer om kön är så djupt sammanflätade med tidens legitima föreställningar om manligt 
och kvinnligt, och på samma sätt förhåller det sig med genus. I själva verket, menar Butler, är 
både kroppar och egenskaper effekter av det sociala och kulturella sammanhanget. På så sätt 
blir idén om ett naturligt kön inte en neutral sanning. Snarare kan man se det som en sorts 
normsystem eller ett tvingande påbud. Den föreskriver nämligen regler inte enbart för hur man 
ska vara som man eller kvinna, utan även att man ska vara man eller kvinna.77   

Davies menar att för att vi ska anses som dugliga medborgare, enligt den rådande 
samhällsstrukturen, är det viktigt att ha förmågan att kunna bestämma sitt ”rätta” kön i förhållande 
till andra, samt att kunna hjälpa andra med detta. Idén om två kön bygger på att dessa är varandras 
motsatser. Davies menar att detta är en följd av de sociala och språkliga strukturer som individer är 
omgivna av när de konstituerar sig som personer. Hon menar att barn tidigt tillägnar sig manlighet 
respektive kvinnlighet som om det vore en oföränderlig del av deras personliga och sociala jag. 
Detta lär de sig, enligt Davies, genom att tillägna sig de diskursiva praktiker som pekar ut varje 
människa som antingen man eller kvinna. Davies menar dock att det inte är en enkel process till att 
skapa sig som kön. Hur man ”gör” maskulinitet eller femininitet tillsammans med sina föräldrar kan 
vara något helt annat än hur man ”gör” det med sina vänner etc.78  

Blaise, med hänvisning till Bohan, skriver att genus, genom ett feministiskt poststrukturellt 
perspektiv, grundas genom de poststrukturella teorier vi nämnt tidigare (språk, diskurs, 
subjektivitet, agentskap och makt). Ur detta perspektiv ses genus som en politisk, dynamisk samt 
social konstruktion. Genus är en social konstruktion som identifierar vissa handlingar som är 
ansedda att vara passande till ett visst kön. Barn skapar genus genom språk, handling och 
interaktion med varandra och den sociala världen. Sociala relationer anses mycket viktiga när det 
gäller konstruktionen av genus och dessa ses som växelverkande och oskiljaktiga.79 

                                                        
74 Ibid., s. 37ff. 
75 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 110. 
76 Ambjörnsson, I en klass för sig, s. 12. 
77 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 112. Se även Ambjörnsson, I en klass för sig, s.15f. om den 
heterosexuella matrisen och heteronormativa genusordningen, utifrån Butlers teori. 
78 Davies, s.9f; s.13. 
79 Blaise, s. 19. 
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Normalitet 

Som vi tidigare nämnt är normalitetsbegreppet av relevans för oss då vi vill undersöka barns tankar 
kring normer och normöverskridanden.  

Ambjörnsson menar att begreppet normalt är dubbeltydigt eftersom det både avser det mest vanligt 
förekommande och det eftersträvansvärda, alltså både det genomsnittliga och det ideala.80 Idag 
sorteras människor utifrån en normaliseringsprocess, där vissa anses som bra och andra som dåliga, 
vissa som normala och andra som onormala. Att studera det ”normala”, innebär enligt Ambjörnsson 
att samtidigt studera det påstått onormala, vilket ser olika ut beroende på tid och plats. Det som 
upplevs som normalt existerar endast i relation till något som pekas ut som onormalt.81 Att 
normerna ständigt måste söka sitt existensberättigande i avvikelser innebär enligt Ambjörnsson att 
det inte existerar någon fast och stabil kärna av normalitet.82  

Butler skriver att normativ sexualitet befäster normativt genus. Att vara kvinna är att fungera som 
en kvinna inom det normerande heterosexuella systemet. Den som ifrågasätter detta system riskerar 
att förlora känslan av att vara förankrad i ett kön. Genuskontroller används för att upprätthålla den 
normativa heterosexualiteten.83 Lenz Taguchi diskuterar Butler och menar att ”genom att tala om 
homosexualitet överskrider man heterosexualiteten, samtidigt som att man blir den normerande 
heterosexualitetens instrument”.84 Dikotomierna kvinna–man fungerar på liknande sätt och 
feministiska poststrukturalister anser det farligt att tillskriva till exempel kvinnor vissa 
(normerande) egenskaper. De framskrivna skillnaderna normaliserar könen, detta trots att forskare 
menar att variationen inom den egna könsgruppen oftast är större än variationen mellan könen.85 
Här vill vi åter knyta an till den kompensatoriska pedagogiken, som vi tidigare skrivit om. 
Pedagogikens mål är att skapa jämställdhet mellan könen, men vi menar att de könssegregerande 
grupperna snarare särskiljer och skapar normerande synsätt på flickor respektive pojkar. Lenz 
Taguchi menar att ”när vi lyfter fram kvinnors skilda behov och egenskaper synliggör vi en viktig 
orättvisa, men i synliggörandet normaliseras skillnaderna mellan könen och därmed den dikotoma 
kategoriseringen kvinnligt–manligt, där vi generellt ser manligt som överordnat”.86  

Dekonstruktion av normalitet 

Vi har i vår analys försökt dekonstruera begreppet normalitet. Dekonstruktion innebär ett 
synliggörande av diskursiva bestämningar och maktförhållanden mellan dem. Dekonstruktionen 

                                                        
80 Ambjörnsson, I en klass för sig, s. 21. 
81 Ambjörnsson, Vad är queer?, s. 46f, 79, 114. 
82 Ambjörnsson, I en klass för sig, s. 23. 
83 Judith Butler: Genustrubbel –  feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos, 2007,  
s. 25. 
84 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 118. 
85 Ibid., s.118f. 
86 Ibid., s.119. 
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handlar inte om att komma fram till en ”sanning” – eftersom vi aldrig helt kan veta eller förstå 
något – eller att ens komma överens. Istället synliggörs olikheter, för att på så sätt kunna överskrida 
sina egna föreställningar. ”Det finns ingen definition på vad som är normalt, men genom att skilja 
ut det som är onormalt, vet alla vad som är normalt.”87 Det är främst på detta sätt som vi använt oss 
av begreppet dekonstruktion och inte så som Lenz Taguchi beskriver det där dikotomier upplöses 
och omskapas. Vi försöker dock synliggöra dikotomier och att vidga normalitetsbegreppet, för att 
på så sätt kunna analysera materialet på flera sätt, från flera håll. 

                                                        
87 Ibid., s. 199. 
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Syfte och forskningsfrågor  

Mot bakgrund av våra valda teoretiska perspektiv är syftet med denna studie att skapa förståelse 
kring barns subjekts- och könsskapande i relation till en barnbok som bryter mot rådande 
genusnormer. I ett boksamtal tillsammans med barn kring en normkritisk bok menar vi att det blir 
möjligt att teoretisera kring hur barn förstår och upprätthåller normer, men också hur de gör 
motstånd mot normer. Det övergripande syftet med uppsatsen blir därmed att skapa en vidare 
förståelse kring de diskursiva villkor som möjliggör för barn att bejaka respektive förkasta våra 
ambitioner att ge dem tillgång till andra kategorier kring genus och sexualitet än de som fortfarande 
dominerar. I linje med de teoretiska perspektiv vi använder blir vi aldrig neutrala vare sig som 
forskare eller pedagoger. Vår avsikt med detta arbete blir därför också att försöka tydliggöra vår 
egen delaktighet i samtalet, och de olika föreställningar som skapas där, samtidigt som vårt 
huvudsakliga fokus handlar om att försöka förstå  barnens subjekts- och könsskapanden.  

Våra forskningsfrågor blir därmed:  

 

• Vilka olika subjekts- och könspositioner förstår vi att barnen intar under samtalet?  
• På vilka sätt accepterar respektive gör barnen motstånd mot normkritiska inslag i boken? 
• Vilka diskurser om kön och sexualitet aktiveras under boksamtalet? 
• Vilka diskurser kring kön och sexualitet aktiveras av oss pedagoger/forskare i samtalet med 

barnen? 
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Metod 

Då vi ville skapa förståelse kring barns subjektsskapande i relation till den utvalda barnboken valde 
vi att arbeta med en mindre barngrupp samt att spela in händelseförloppet med videokamera för att i 
efterhand kunna analysera materialet. Den metod vi använt oss av under studiens genomförande är 
deltagande observation. Vi har även inspirerats av pedagogisk dokumentation som metod, vilket har 
gett oss en bra utgångspunkt för att analysera och behandla materialet utifrån våra frågeställningar. 
Studien har genomförts genom ett boksamtal, en arbetsform som vi provat på under en tidigare kurs 
i vår utbildning. Vi båda tyckte att detta arbetssätt var spännande och något som vi vill använda oss 
av i vårt framtida yrke som lärare. Att förena detta arbetssätt med barns tankar kring genus och 
normalitet kändes som en spännande utmaning.  

Deltagande observation och pedagogisk dokumentation 

Att arbeta enligt en kvalitativ metod kännetecknas av att det är en eller några få miljöer som 
studeras på djupet. Inom denna forskningsmetod betonas ett tätt och nära förhållande mellan 
forskaren och den miljö eller de personer som studeras. Metoden är flexibel och tillåter de olika 
faserna i forskningsprojektet att glida över varandra och bli parallella. Kvalitativa metoder är 
inriktade på att med sin nyansrikedom och tillförlitlighet, så rikligt som möjligt, fånga upp 
”aktörens” egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt.  

Vid observationer är syftet att undersöka i vilka situationer människor möts och hur de brukar 
uppföra sig i sådana situationer. Dessa observationer blir ofta av deltagande form då forskaren går 
in i samtal med aktörerna för att skapa sig en förståelse om de händelser som observerats. Det 
värdefulla med observationer är att de ger forskaren direkt tillträde till socialt samspel och sociala 
processer och inte andrahandskunskap som vid till exempel intervjuer.88 Vi har i vår studie alltså 
använt oss av deltagande observation. Ambjörnsson menar att fördelarna med den deltagande 
observationen är många:  

Att observera, det vill säga att använda sig av blick och hörsel som redskap, öppnar möjligheten 
att få tillgång till den kunskap som, till skillnad från utskrivna intervjuer, dokument eller 
böcker, ofta är outtalad, svårformulerad eller enbart kroppslig.89 

                                                        
88 Pål Repstad: Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, 
2007, s. 16ff. 
89 Ambjörnsson, I en klass för sig, s. 39. 
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Under en deltagande observation blir det extra tydligt hur forskaren påverkar både insamling, 
material och den slutgiltiga analysen. Forskaren kan aldrig vara en distanserad observatör utan är 
alltid en del av det som studeras. Analyserna kommer därmed att präglas av forskarens förståelse 
såväl som erfarenheter, politiska hemvist och sociala position.90 

Pedagogisk dokumentation bottnar i etiska, pedagogiska och politiska ställningstaganden som 
startades efter andra världskriget i den norditalienska staden Reggio Emilia. Att arbeta Reggio 
Emilia-inspirerat med observation och dokumentation innebär att synliggöra barnens 
föreställningar, teorier, uttryck och strategier i lek och arbete. Dokumentationens viktigaste uppgift 
är att synliggöra barnen som rika, kompetenta och aktivt kunskapsskapande subjekt och att utifrån 
detta göra det möjligt att utveckla den pedagogiska verksamheten. Till grund för denna pedagogiska 
filosofi ligger en övertygelse om att den kunskap som vuxna kan få om och av barn är lika viktig 
som den kunskap som vuxna kan ge barnen.91  

Den pedagogiska dokumentationen hjälper oss att genom ett feministiskt poststrukturalistiskt 
synsätt göra multipla läsningar av situationen. Vi förstår ett barn eller en händelse på olika sätt och 
det finns ingenting som säger att vår tolkning är en avbild av verkligheten. Vår tolkning är således 
en av många möjliga.92 Om någon annan hade tolkat vår dokumentation, hade denne säkerligen läst 
fram andra betydelser och slutsatser. Det finns ingen korrekt läsning eller sann bild av verkligheten, 
men olika läsningar ger olika handlingsalternativ.93 Pedagogisk dokumentation utgår, på samma sätt 
som vår studie, ifrån ett konstruktionistiskt synsätt. Vi vill påpeka att vi inte har använt oss av 
pedagogisk dokumentation som forskningsmetod, utan att denna enbart har fungerat som ett 
hjälpmedel i vår analys. 

Boksamtal 

Vårt samtal med barnen har sin utgångspunkt i Aidan Chambers bok om boksamtal.94 Precis som 
Chambers uttrycker det i sin inledning, så tror vi, att vuxna i dag inte lyssnar tillräckligt på vad 
barnen/eleverna har att säga, trots att skolan försöker uppmuntra eleverna att säga vad de tycker och 
tänker. Vi ser därmed boksamtalet som en bra utgångspunkt för att diskutera böckers innehåll och 
form, samt för att ge eleverna möjlighet att (språkligt) öva sig på att uttrycka sina tankar. 
Boksamtalen utgår från ”Jag undrar-tekniken” (engelskans ”Tell me”), vilket ger läraren tillfälle att 
visa att hon/han verkligen är intresserad av vad barnen har för funderingar kring boken/ämnet.  

                                                        
90 Ibid., s. 44. 
91 Lenz Taguchi, Varför pedagogisk dokumentation, s. 7;  
Lenz Taguchi, Emancipation och motstånd, s. 110. 
92 Ann Åberg & Hillevi Lenz Taguchi: Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt 
arbete. Stockholm: Liber, 2006, s. 20f.  
93 Hulth & Schönbäck, s. 16. 
94 Aidan Chambers: Böcker inom oss – om boksamtal. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2007, s. 9ff. 
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Det resultat vi har fått fram av vår analys kring samtalet är en tolkning utifrån det som skedde just 
där och då. Vi är medvetna om att samtalet kanske skulle ha fått en helt annan form vid ett annat 
tillfälle. Chambers menar att ”en texts innebörd ändras alltid från gång till gång, beroende på 
läsarens egen situation och behov vid olika tidpunkter i livet”.95  På samma sätt menar han att ord 
får olika betydelser beroende på sammanhanget och dess mångtydighet kan ge oss en mängd olika 
innebörder. Detta är något som vi också knyter an till den feministiska poststrukturalismens tankar 
kring att allting skapas i mötet, här och nu, och om ordens mångdimensionella värld. Det är alltså 
barnens tolkningar och tankar, vid just detta tillfälle, som är intressant i vår studie.  

Chambers påstår ”att uteslutande läsa samma sorts böcker, vad för sorts böcker och av vilken 
författare det än må vara, är att läsa som om jorden vore platt”.96 Som vi tidigare nämnt är vår 
erfarenhet att de böcker som barnen erbjuds i skolan är starkt likriktade och normativa. Vi anser 
därmed att vi ger barnen en möjlighet att bekanta sig med en normbrytande bok, en bok som de 
kanske inte skulle ha getts möjlighet att läsa/lyssna till annars. Vi är medvetna om den korta tid vi 
har, och att boksamtalet kan vara något de har glömt redan dagen efter. Men vi ser det som att vi i 
alla fall har gett dem en första möjlighet till att bekanta sig med det breda urval av böcker som 
finns.  

I ett boksamtal är allting värt att berättas. Inga tankar eller reflektioner är felaktiga, och det handlar 
inte om att ge tillrättalagda svar, utifrån vad man tror att pedagogen förväntar sig:  

Själva grundtanken med ”jag undrar”-inriktningen är att vi verkligen vill höra om läsarens 
upplevelser – vad han gillade och ogillade, hans tankar och känslor, om minnen som väckts, 
och allt annat läsaren har lust att berätta om. 97 

Samtalet behöver inte följa någon mall, utan anpassas bäst utifrån varje bok. Till en början kan det 
dock vara till stor hjälp att använda sig av de frågor som Chambers ger förslag på. Dessa är 
uppbyggda som grundfrågor, allmänna frågor och specialfrågor. Grundfrågorna öppnar upp för 
samtalet, då barnen får berätta till exempel om det var någonting de gillade med boken eller om 
några frågetecken uppstått. Specialfrågorna är inriktade för en djupare förståelse av varje enskild 
bok. För exempel på några av våra frågor se nedan under Tillvägagångssätt. 

Val skola och barngrupp 

Vi har valt att arbeta med en mindre grupp elever som går i år 1 på en kommunal skola i 
Stockholmsområdet. Skolan ligger i ett flerfamiljshusområde och majoriteten av barnen har 
föräldrar som är födda utomlands. Främsta anledningen till att vi valde denna skola och årskurs var 

                                                        
95 Ibid., s. 20. 
96 Ibid., s. 14.  
97 Ibid., s. 56. 
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för att vi båda har gjort VFU på skolan och en av oss i klassen. Därmed fanns ett ömsesidigt 
förtroende mellan oss och barnen redan från boksamtalets start.  

Urvalet av barn till vår grupp bad vi den ansvarige läraren i klassen att hjälpa oss med. Barnen blev 
tillfrågade av klassläraren om de ville delta i vårt boksamtal. Gruppen kom att bestå av fem barn 
som vi har valt att kalla: Joanna, Lukas, Jean, Wera och Ina.  

Val av material 

Vi har, i samråd med sakkunniga, valt en barnbok där genusnormerna på något sätt bryter mot det 
traditionella. Vi valde att dels rådgöra med en erfaren barnboksbibliotekarie, dels ansvariga på de 
relativt nystartade bokförlagen som vi skrivit om i bakgrunden. De gav oss tips på relevanta titlar 
och mot slutet hade vi ett tiotal böcker att välja mellan. Vi valde till sist boken Värsta prutten, 
Lolly! av Åsa Karsin (text) och Frida Arvidsson (illustration), som ges ut av bokförlaget OLIKA. 

Vi anser att boken bryter mot flera av de normer som vanligtvis förekommer i barnböcker. Lolly 
bryter mot det feminina genom att ta stor plats och vara ”vild”, klä sig i fotbollskläder och prutta 
med armhålan. Lolly lever tillsammans med sina två pappor – Anders och Peter. Lollys mamma bor 
i en annan stad och de träffas inte så ofta. Illustrationerna hjälper oss också att förstå att bokförlaget 
aktivt arbetat ur ett jämställdhetsperspektiv, till exempel är Lollys rum inte ett klassiskt ”flickrum” 
och personerna i boken har olika hudfärger. På bokens första sida kan vi läsa: 

Lolly har kommit på det roliga med att prutta med armhålan. Det är så kul att det inte går att 
sluta. Hela tiden pruttar hon. Så fort hon vaknar är det som om en hemlig kraft säger att hon 
bara måste. Och Lolly hjälper gärna till.98   

Tillvägagångssätt och fokus 

Till en början berättade vi för barnen om hur ett boksamtal går till, eftersom de inte samtalat om 
böcker på detta vis tidigare. Vi gjorde klart för dem att alla tankar och synpunkter är värda att 
berättas, och att det inte finns något rätt eller fel. Barnen fick också möjlighet att vänja sig med 
kameran. Vi provfilmade och lät dem se hur det blev. Boken presenterades genom att barnen själva 
fick titta på omslaget och läsa titel, författare och illustratör. Tillsammans diskuterade vi vad de 
trodde att boken kunde handla om.  

En av oss läste sedan boken, medan den andre filmade och antecknade. Barnen var medvetna om att 
de under läsningens gång kunde avbryta om frågetecken uppstod, viket de också gjorde vid flertalet 

                                                        
98 Åsa Karsin & Frida Arvidsson: Värsta prutten, Lolly!  Linköping: OLIKA förlag AB, 2007  
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tillfällen. Vi tog hänsyn till barnens behov av att diskutera vissa passager. Diskussionerna 
utvecklades sedan när boken var färdigläst. Vi hade förberett frågor, utifrån Chambers modell, men 
la stor vikt vid att vidareutveckla barnens resonemang. Exempel på frågor som förekom var: Vad 
tycker du boken handlar om? Var det något du inte förstod? Var det något i boken som gjorde dig 
förvånad? Skulle du vilja vara som Lolly? Om du skulle berätta om boken för en kompis, vad skulle 
du säga då? Vår intention var att vidareutveckla det barnen själva tog upp och detta gjorde vi 
genom att både ställa följdfrågor och knyta an till deras egna erfarenheter. Vi försökte låta barnen 
styra samtalets gång, men som vi tidigare nämnt är vi medvetna om att det ur våra valda perspektiv 
inte går att skriva bort vår egen påverkan för samtalets gång. 

Läsningen och boksamtalet tog i sin helhet ungefär en timme. Vi tittade på den inspelade filmen ett 
flertal gånger och valde ut vissa sekvenser som vi sedan transkriberade. Som vi tidigare påpekat är 
fokus för vår analys genus, men också sexualitet, eftersom vi anser dessa hänga samman starkt. (Se 
till exempel under Queerteori). Vi är medvetna om att även andra faktorer, så som till exempel: 
klass, etnicitet, ålder, fuktionsförutsättningar och nationalitet, också påverkar individen. 
Hänsynstagande till fler av dessa faktorer brukar kallas för en intersektionalitetsperspektiv. Trots 
detta har vi valt att bortse från andra faktorer, eftersom vårt arbete annars skulle ha blivit alltför 
omfattande.  

Etiska överväganden 

Vi har i hela vår studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi 
informerade barnen och deras vårdnadshavare om vad studien gick ut på och vilka villkor som 
gällde för deras deltagande. Som vi tidigare skrivit, blev barnen tillfrågade av klassläraren och 
deras deltagande var frivilligt. Eftersom barnen var minderåriga behövde vi ett samtycke från 
vårdnadshavare. Godkännande från vårdnadshavare fick vi genom en skriftlig förfrågan som 
skickades hem till barnen där vi kortfattat skrev vilka vi var och vad uppgiften skulle komma att gå 
ut på. Vi gjorde det tydigt för barnen att deras närvaro var frivillig och att samtalet skedde på deras 
villkor. Både barnen och deras vårdnadshavare har också fått tydlig information om att de kommer 
att skyddas från offentligt utlämnande genom att deras namn är fingerade och att filmmaterialet 
kommer att förstöras efter bearbetningen. Vi har alltså tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra 
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.99   

                                                        
99 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se, 090428. 



  27 

Vår egen roll och studiens tillförlitighet  

Utifrån vårt valda teoretiska perspektiv blir det tydligt att vi inte tror på att kunna bidra med någon 
”objektiv sanning”. Vår närvaro och våra frågor påverkar barnens svar och därmed resultatet. Vi 
har tillsammans med barnen skapat den situation som vi försöker analysera. Vi kommer i vår 
poststrukturalistiska forskning inte att utgå från begreppen validitet och reliabilitet. Vi har istället 
inspirerats av Kvales sätt att se på trovärdighet och hur den skapas. Han menar:  

From a postmodern approach, the issues of reliability, validity, and generalization are 
sometimes discarded as leftovers from a modernist correspondence theory of truth. In a 
postmodern perspective, there are multiple ways of knowing and multiple truths, and the 
concept of validity indicates a firm boundary line between truth and nontruth.100  

Istället för att tro på en objektiv sanning har vi med Kvales ord valt ”the possibility of specific 
local, personal, and community forms of truth, with focus on daily life and local narrative”.101 Det 
finns ingen spegel som kan avge en korrekt bild av verkligheten, utan kunskapen är språkligt och 
socialt konstruerad. Det finns inte en enda korrekt diskurs att utläsa i vår analys, utan multipla 
diskurser samverkar. Även om vi kallar vår undersökning för en deltagande observation, är det 
snarare med detta synsätt en konversation och en interaktion, där vi kan analysera vad vi 
tillsammans med barnen har gjort. Validiteten består snarare i vilka frågor vi ställer och hur vi 
väljer att analysera svaren. ”What is a valid observation is decided through the argumentation of the 
participants in a discourse.”102 

Eidevald har i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare utgått från ett feministiskt 
poststrukturalistiskt perspektiv, och han menar att han själv är en del i det insamlade materialet. Det 
samma gäller även oss. Vi kommer i vår analys inte frångå vår egen påverkan och vårt eget 
deltagande men vårt fokus är barnens förståelse kring genus- och sexualitetsnormer. Eidevald 
menar vidare att: ”Avsikten har /…/ förändrats till att försöka visa vad som uppfattas som sanning, 
snarare än att försöka beskriva den, utifrån ett accepterande av en värld med ”outrotliga 
pluraliteter” ”.103  

Davies menar att forskning inom ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv innebär att 
forskaren har möjlighet att göra flera läsningar, och att en läsning alltid kommer att vara öppen för 
andra möjliga läsningar. Händelserna konstitueras genom de ord som används för att beskriva dem. 
”Hellre än att utgå ifrån att en händelse kan förklaras, och därmed styra dess innebörd, är 
poststrukturalistiska forskare känsliga för den mångfald av olika, tänkbara innebörder som en 
händelse kan ha både för forskarna och för forskningssubjekten.”104 Forskarna försöker hålla 
innebörden öppen, även om de är medvetna om den makt som deras egna ord har när det gäller att 

                                                        
100 Steinar Kvale: ”The social construction of validity”, Qualitative Inquiry, Volume 1 Number 1, 
1995, s. 21. 
101 Ibid., s. 21.  
102 Ibid., s. 30. 
103 Eidevald, s. 9.  
104 Davies, s. 187.  
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konstituera händelsen. Forskarna är med andra ord observanta på hur deras egna, mångfaldiga och 
motstridiga önskningar formar vad de ser och vad de koncentrerar sig på.105 

                                                        
105 Davies, s. 187f.  
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Redovisning och analys av data 

Vi kommer nedan att redovisa utvalda delar av vårt insamlade material. Analysen är uppdelad 
utifrån fyra olika teman: hur barnen positionerar sig under samtalet, barnens acceptans av och 
motstånd mot bokens överskridande genus- och sexualitetsnormer, vilka diskurser som aktiveras 
samt ett försök att förstå vår egen delaktighet i samtalet. 

Olika subjekts- och könspositioner som barnen, i vår läsning, 
kan inta i relation till Lolly 

Inom de perspektiv vi arbetar ses subjekt som skapade och könade i situationer och händelser. Detta 
gör, enligt Davies, Eidevald och Lenz Taguchi subjekten multipla, positionerade och föränderliga 
och gör dessutom att det finns fler än en maskulinitets- och femininitetsdiskurs att positionera sig 
inom. Eftersom diskurser är motstridiga kommer även subjekt att vara det.106 Eidevald skriver att 
flickor och pojkar förhåller sig på olika sätt i olika situationer, och detta omöjliggör en enkel och 
generell beskrivning av flickors och pojkars subjektskapande.107 I och med detta blir det inte möjligt 
att ge en allmän bild av hur detta subjekts- och könsskapande går till i vårt material, utan vi måste 
välja ut vissa sekvenser som vi arbetar med. 

I talet om Lollys egenskaper och handlingar kan barnen bli multipelt könade subjekt 

När vi ställer frågan ”Skulle du vilja vara som Lolly?” svarar Lukas, Wera och Jean att de gärna vill 
det. Alla tre tycker om att spela fotboll, och det är tydligt att det är i sådana göranden som de kan 
positionera sig som Lolly. Ina säger att hon gillar att vara som hon är, och Joanna uttrycker starkt: 
”Nej aldrig! Näe, jag vill aldrig prutta, jo, fast jag vill aldrig vara som han eller hon eller vad det 
är”. Detta kan vi förstå som att det överhuvudtaget är omöjligt att ”bli till” i en kropp som är både 
han och hon alternativt varken han eller hon. Däremot kan barnen ganska lätt och entusiastiskt 
positionera sig som bärare av Lollys olika handlingar. Det som vi finner intressant i den här 
situationen är att det är främst pojkarna som är beredda att positionera sig på samma sätt som Lolly 
gör. I pojkarnas svar kan vi se likheter med Davies läsning i boken Rita the rescuer – en bok som 
handlar om Rita som en dag finner en superhjältedräkt och därefter använder sina superkrafter för 

                                                        
106 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 71. 
107 Eidevald, s. 10.  
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att hjälpa andra. Pojkarna är mer beredda att positionera sig som superhjälten Rita än vad flickorna 
är. För pojkarna är hennes kön inget som är av betydelse.108 Detsamma verkar alltså gälla pojkarna i 
vår studie. Vi förstår det som att fotboll och tuffhet blir viktigare än det biologiskt inskrivna könet. 
Pojkarna går in i, och känner sig ”hemma” i sådana genus- och subjektpositioner som flickorna Rita 
och Lolly anammar – positioner som är godkända när de handlar om makt och styrka och som 
traditionellt ses som maskulina. Trots att Lolly biologiskt sett är en flicka visar Joannas och Inas 
avståndstagande att Lollys pruttande faller utanför ramen för vad som de tycker är accepterbart för 
flickor att vilja göra. 

Lukas är den som är mest villig att positionera sig utifrån Lollys göranden och uttrycker flera 
gånger att han är som Lolly, eftersom han tycker mycket om att prutta och spela fotboll. Lukas 
positionerar sig som maskulin när han pruttar i sin armhåla. De andra barnen hjälper till att 
positionera honom inom (makt)diskursen, då de uppmuntrar hans beteende och ber honom att visa 
hur han gör. Som vi skrivit om under Makt, menar Lenz Taguchi att det är det handlande subjektet 
som producerar makt genom en kollektiv mentalitet. Makten produceras via kollektivt konstruerade 
diskurser.109 I detta sammanhang positioneras alltså Lukas inom en diskurs som tillhandahåller 
honom makt. Feministisk poststrukturalism menar att vi oftast lokaliserar oss i den diskurs som har 
mest legitimitet och makt och använder oss av begrepp och berättelser som hänger samman med 
den diskursen för att bli lyssnade på. Det innebär att vi positionerar oss själva, men även blir 
positionerade av andra.110 Lukas påvisar också en stark maskulinitet då han tar avstånd från, och 
visar missnöje över, pappornas homosexuella relation (något vi återkommer till nedan). 
Ambjörnsson hänvisar till Jonsson, som påpekar att en viktig del av killars genusskapande handlar 
om att bevisa sin heterosexualitet.111 Lukas påvisar alltså sin heterosexualitet och sin position som 
”man” genom att ifrågasätta homosexualitet. 

Vi ser vid flera tillfällen hur flickorna positionerar sig inom traditionella feminina diskurser. Lenz 
Taguchi menar att kvinnan traditionellt setts som beroende, osjälvständig, emotionell och 
irrationell.112 Joanna ber Lukas vid flertalet tillfällen att visa henne hur han pruttar i armhålan. Hon 
försöker inte själv utan ber direkt om hjälp, vilket kan tolkas som att hon agerar utifrån att vara 
beroende och osjälvständig. I och med detta positionerar hon sig som underlägsen och maktlös, 
vilket traditionellt sett ses som feminint.  

Wera skriver in sig i en viss feminin diskurs när hon påpekar att Lollys mamma måste vara försiktig 
när hon sitter i Lollys säng så att hennes ben inte kläms. Hon visar empati och omhändertagande, 
något som traditionellt setts som feminint. Hon gör sig även underlägsen och ”hjälplös” genom att 
flera gånger ställa frågor om boken. Frågor som vi egentligen tror att hon redan har svar på. Vid 
andra tillfällen under boksamtalet positionerar sig Wera inom traditionella maskulinitetsdiskurser, 
då hon bland annat hävdar att hon är en duktig fotbollsspelare. Hon påvisar, precis som de andra 
barnen, multipla subjektiviteter. Ina positionerar sig bland annat inom en klassisk 
femininitetsdiskurs då hon plötsligt säger: ”Fina blommor” vilket kan tolkas som irrationellt, då det 
är helt taget ur luften. Ina är också den som under hela samtalet påvisar störst acceptans och 
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109 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 63.  
110 Ibid., s. 105. 
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”öppenhet” för olikheter. Vi kan tänka oss att det har att göra med det som Ambjörnsson kallar för 
”en normativ femininitet”, vilket innefattar egenskaper som empati, tolerans och mjukhet.113 Ina 
visar på en slags ”kvinnlig” empati och ödmjukhet. Lenz Taguchi menar att det kvinnliga subjektet 
är inskrivet i kulturella föreställningar om vad hon är och ska vara. Dessutom uppmärksammar 
feministisk poststrukturalism hur kvinnan inom vissa diskurser gjorts till objekt och blivit inskriven 
i dominerande berättelser och mönster för vad som bör åtrås, något som håller kvinnan i en 
underordnad och objektifierad position.114  Öppenhet kan enligt ett sådant tänkande innebära att 
skriva in sig i en underordnad kvinnlig diskurs. 

Genom att teoretisera denna situation som vi gjort här, menar vi att det blir möjligt att förstå hur 
barnen deltar i att göra kön i relation till olika egenskaper och handlingar som tillskrivs Lolly. Det 
är genom dessa handlingar och egenskaper som bokens Lolly själv blir multipel och motstridig och 
det är genom dessa som barnen också kan ge sig själva olika slags subjektskapande möjligheter. 
Det som blir viktigt här är att se Lollys handlingar och göranden som verktyg som tillhandahålls av 
de sociala och språkliga sammanhang som barnen deltar i. Barnen griper tag i de verktyg som finns 
– vilka naturligtvis är samma som vuxnas – eller de vuxnas sociala och kulturella språk, normer och 
relationer. Även om barnen i denna diskussion oftast positionerar sig inom traditionellt kvinnliga 
och manliga diskurser, är det intressant att märka att symbolerna för manligt och kvinnligt blir 
viktigare än vilket kön som bär symbolerna. Det går att som pojke anamma pojkaktiga symboler 
trots att det är en flicka som bär dem, och det går att själv framträda med pojkaktiga symboler när 
man är en flicka. På så sätt kan barnens arbete med att skapa sig som subjekt och kön förstås som 
dynamiskt och föränderligt. Kön och genus kan alltså inte helt fastlåst i konventionella kategorier. 
Sammanfattningsvis:  

Hur barn ser på sig själva när de positionerar sig i relation till andra – både när det gäller 
könsrelationer och relationer mellan barn och vuxna – beror vid varje given tidpunkt på 
kontexten, referensramen och de tolkningsmöjligheter och diskurser som barnet känner till, och 
som de andra som barnet samspelar med känner till.115  

Att könskategorisera är ibland viktigare än tanken om ett 
multipelt subjekt 

Att människor är antingen män eller kvinnor är något som oftast tas som ”självklart” och som alla 
”bör” känna till. Barn inser, (vilket blev tydligt i den ovanstående läsningen) när de lär sig 
samhällets diskursiva praktiker, att de måste kunna urskilja om en människa är det ena eller det 
andra trots att det oftast handlar om knappt synliga fysiska skillnader.116 Exemplet nedan visar hur 
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  32 

viktigt det är för barnen att positionera Lolly som det ena eller det andra, alltså som flicka eller 
pojke. 

Under högläsningen har barnen vid flera tillfällen svårt att förhålla sig till om Lolly är en flicka 
eller en pojke. Redan på andra sidan ifrågasatte ett av barnen Lollys könstillhörighet. Detta skapade 
en diskussion i gruppen:  

Lukas: Är det en hon eller han? 
Wera: Hon, Lolly är en hon.  
Joanna: Det ser också ut som en kille.  
Pedagog: Vad tror ni? 
Joanna: Jag tror att det är en kille. 
Jean: Jag tror att det är en tjej.  
Ina: Jag tror också att det är en tjej.  
Lukas: Kille.  
Wera: Tjej. 
Lukas: Man. 
Wera: Hon sa (tittar mot pedagogen), du sa ju hon, till Lolly på första sidan.  
Lukas: Lolly hon.  

Lukas och de andra barnens osäkerhet tror vi beror på att Lolly inte framställs som en stereotyp 
flicka. Som vi tidigare nämnt benämns Lolly som ”hon” och klär sig gärna i bylsiga fotbollskläder, 
vilket oftast hör hemma i en maskulinitetsdiskurs. Lolly illustreras multipelt (androgynt), vilket vi 
tror medverkar till barnens förvirring och ifrågasättande. Davies menar att positionering är en fysisk 
process där kunskap om manligt och kvinnligt sker genom görandet. Hon menar att klädsel och 
frisyr är det som tydligast skiljer män och kvinnor åt.117 Hulth & Schönbäck kunde genom sin 
studie bekräfta att attributen har en avgörande roll för att hjälpa barnen att könsbestämma 
karaktärer i böcker.118  

Både i titeln och på första sidan görs det tydligt att Lolly tycker om att prutta. Detta är något som 
barnen förknippar med maskulinitet, vilket vi diskuterar nedan. Trots att barnen själva rör sig inom 
både femininitets- och maskulinitetsdiskurser vill de uppenbarligen kategorisera Lolly och de 
provoceras av att hon varken framställs som flickig eller pojkig. Man kan se detta som ett 
fasthållande av stereotypa könskategorier hos barnen. I och med Lukas fråga om Lolly är en hon 
eller han, tvingas barnen – av sig själva och de andra – att besluta om Lolly är en enhetlig 
könskategori. Detta gör barnen förvirrade och för dem blir det nödvändigt att avfärda mångfald och 
olikheter hos subjektet. Men det kan också handla om att barnens fokus nu skiftar från dem själva 
till figuren Lolly. Det blir alltså viktigare för andra att vara enhetliga som kön än för en själv. Detta 
rimmar med vad Eidevald skriver. Han diskuterar att både flickor och pojkar är med och 
upprätthåller könsnormer, men att de själva kan positionera sig inom både omväxlande feminina 
och maskulina diskurser.119 

Ett annat sätt att förstå att det för barnen är ”jobbigt” att inte veta om Lolly är en hon eller en han 
har också att göra med dominerande diskurser kring isärhållandet mellan manligt och kvinnligt och 
könens dikotoma konstruktion i vår kultur. Kvinna ses som motsatsen till man och genom 
dikotomin får begreppen sin betydelse. Barnen kan alltså inte lita på att det i boken står ”hon”, 
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eftersom dessa motsatspar så tydligt utmanas och normöverskridandena då framstår som väldigt 
kraftiga. Barnen deltar därmed i ett kategoriuppehållande och normaliserande arbete och motsätter 
sig just i denna diskussion bokens försök att blanda och överskrida kategorier. De tycks längta efter 
att få ordning på kategorierna och det märks en förvirring när detta blir svårt. Davies, som 
diskuterar barns kategoribevakande ifråga om genus, menar att detta också har att göra med barns 
underordnade position gentemot vuxna. Barn vill visa att de begriper vad det handlar om, alltså att 
de kan och vet detta med vad det innebär att vara man respektive kvinna.120  

Vår poäng med detta avsnitt är att visa hur viktigt det är för barnen att könsbestämma en 
karaktär/individ. Kategoriseringsproblemet ställs på sin spets i och med att frågan om Lolly är en 
hon eller han lyfts. I och med detta blir det omöjligt för barnen att göra annat än att foga in figuren i 
det ena eller det andra, alltså som pojke eller flicka. För barnen skapas i fallet med Lolly en stor 
förvirring och de kan inte acceptera att Lolly är både och eller varken eller. Bokens framställning av 
Lolly omöjliggör en könskategorisering, samtidigt som barnen förväntas förstå en identitet som i 
vår kultur är ovanlig och normbrytande.  

Diskurser om kön och sexualitet som aktiveras under 
boksamtalet 

I följande avsnitt kommer vi att göra olika läsningar av boksamtalet genom att identifiera olika 
diskurser som driver samtalet och möjliggör barnens (och våra) yttranden. Under läsningen och 
samtalet produceras respektive tas olika diskurser i bruk, och dessa går ihop och överlappar 
varandra. Nedan kommer vi att lyfta fram ett antal sekvenser som visar några av de diskurser som 
förekom. Vi kommer bland annat att tydliggöra hur barnen förstår feminina och maskulina 
diskurser, hur de förstår och själva skapar heteronormativitet, och varför de har svårt att ”acceptera” 
ett samkönat förhållande.  

Att prutta – en pojkdiskurs som utesluter flickor 

När vi under boksamtalet ber barnen berätta vad boken handlar om är alla överens om att den röda 
tråden är Lolly och hennes pruttande. Vår föreställning om att barnen skulle diskutera det 
”ovanliga” med att bo med två pappor nämns inte som en del av handlingens fokus. Detta blir dock 
senare ett ämne för diskussion. När vi frågade barnen om det var något i boken som förvånade dem 
svarade Ina genast:  

Ina: Att det var en tjej som kunde prutta. Jag tycker det är mest killar som kan göra det.  
Joanna: Ja, dom hittar på det hära. 
Pedagog: Är det killar som har hittat på det? 
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Joanna: Ja.  
Pedagog: Hur tänker ni då? 
Joanna: Killar tycker mest om att prutta, tjejer alltså… så hära mest om att leka… med dockor 
Pedagogerna: Jaha. 
/…/ 
Pedagog: Är det mest killar som brukar prutta? 
Alla: (i kör) JAAAA! 
Pedagog: Varför är det så då? 
Alla: (tystnad, ingen svarar).  

Barnen visar med detta att de tydligt känner till samhällets normer, men ingen av dem kan eller vill 
förklara varför det ser ut på detta sätt. Det är flickorna som startar diskussionen och de visar sitt 
avståndstagande samt att de är medvetna om att detta är en aktivitet som är till för pojkar. Flickorna 
menar till och med att det är pojkarna som uppfunnit pruttandet. Pojkarna håller sig utanför 
diskussionen ända tills vi frågar om det bara är killar som brukar prutta och då instämmer alla. 
Detta relaterar vi till Butlers tankar om genuskontroller och den normerande heterosexualiteten som 
vi skrivit om under Normalitet.  

Avsnittet ovan visar tydligt hur pruttdiskursen relateras till pojkars göranden. Pojkar är 
uppfinningsrika och påhittiga, och det är de som har ”hittat på” det här med att prutta med 
armhålan. Flickor som pruttar är lite ”konstiga”, eftersom de snarare bör leka med dockor.  

Vuxnas respektive barns diskurser 

Ett normkritiskt tema i boken är föräldrar och deras sexualitet, kön och familjebildning. På andra 
sidan i boken får vi veta att Lolly bor med sina två pappor, och detta blir ett återkommande tema i 
diskussionerna med barnen. Detta utvecklar sig och länkar sig dessutom till nya teman som handlar 
om olika konsekvenser av att vara två pappor: om var mammorna är, om samkönad kärlek, om 
samkönat sex, om det går att få barn när man är två pappor, om skilsmässor med mera. I det 
följande ska vi ge olika förståelser av barnens samtal om Lollys pappor. I och med detta finner vi 
det nödvändigt att synliggöra hur diskurser kan skilja sig åt om de handlar om barn eller vuxna.  

Att fokus i detta tema är vuxna, och vuxna som utmanar genom att inte leva enligt dominerande 
normer, innebär att barnen i samtalet om detta måste få tillgång till delvis andra diskurser än när det 
handlar om barns normöverskridanden. Det blir en ny dimension, en barn–vuxendimension, som vi 
måste lägga till köns- och sexualitetsdiskurserna för att förstå hur barn positionerar sig i förhållande 
till normöverskridande vuxna. Man skulle kunna säga att relationen mellan vuxna och barn präglas 
av att vuxna ingår i vuxenhetens diskurser medan barn ingår i barndomens diskurser och 
relationerna mellan dessa är dikotoma. I vår kultur definieras vuxen som motsatsen till barn, 
eftersom vuxna bildar familjer, gör sexualitet, gifter sig och skaffar barn. När barnen samtalar om 
papporna positioneras de i en underordnad barnposition som utmärks av att de talar om saker som 
händer i vuxenhetens diskurser. Dessa är överordnade och mäktiga och ligger delvis utanför deras 
möjligheter att själva iscensätta dem. Barn deltar i sammanhang, praktiker och diskurser med 
föräldrar och vuxna och har tillgång till allt dessa samt till språk, förklaringar etc. Samtidigt deltar 
de i barndiskurser och blir positionerade och normerade som barn. Att de är just barn och därmed 
inte har tillgång till samma förförståelse som vuxna, visar sig i deras resonemang nedan.  
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Mamma och pappa, nej pappa och pappa – dom gifter sig 
 

När vi i boken får veta att Lolly ska få gå på fest tillsammans med sin mamma som bor i en annan 
stad, långt borta, blir barnen genast nyfikna på varför mamman inte bor med Lolly. Så snart vi har 
läst ordet mamma försöker barnen lokalisera henne på bilden/bilderna. I klassiska sagor har 
mamman en omhändertagande roll, medan pappan brukar vara den som tar med barnet på 
äventyr.121 I boken vi läst är rollerna ombytta, då papporna står för omvårdnad och trygghet medan 
mamman tar med Lolly på fest. Fokus kring mamman läggs sedan åt sidan ett tag tills dess att Ina 
plötsligt uttrycker: ”Konstigt, två pappor och en mamma.” Detta yttrande ledde till en början inte 
till några vidare kommentarer, men lite senare nämner Ina igen att hon inte riktigt förstår att Lolly 
kan ha två pappor men bara en mamma. Wera och Lukas hakar nu på, och det uppstår en intensiv 
diskussion där barnen, med tillgängliga begrepp och redskap, försöker reda ut detta. 

Wera, Lukas: Exakt! 
Lukas: Är dom gifta mamma och pappa? Och sen får hon mamma och pappa, nej pappa och 
pappa. Dom gifter sig.  
Joanna: Men en mamma. 
Pedagog: Vad tror ni? 
Ina: Jag vet faktiskt inte.  
/…/ 
Ina: Jag tror lite så här, att en av dom papporna var gift med mamman förut, sen så skildes dom 
och sen blev den pappan… 
Lukas: Gift med pappan? 
Ina: Ja.  
Lukas: Vad knäppt. 
Ina: Typ så. 
Lukas: Vad knäppt. Det måste vara en fru istället för pappan. Fru man.  
Pedagog: Kan Lollys pappor vara kära i varandra? 
Lukas: Blää, puuh. 
Ina: Det var ju så jag menade.  
Lukas: (gör en massa ljud). 
Pedagog: Tror ni det kan vara så? 
Joanna: Det är ju knäppt. Näje. 
Lukas: Jo. Nej. Ja. Nej. Jag vet inte.  
Pedagog till Joanna: Kan papporna vara kära i varandra? 
Joanna: AAAAldriiiig. Inte kära, men dom kanske tycker om varandra.  
Pedagog: Varför kan dom inte vara kära? 
Joanna: För att det inte är… ingen fru.  
Jean: Jag tror inte det kan va så att papporna är kära.  
Pedagog: Hur tror du det kan vara då? 
Jean: Ena pappan är först kär i den andra, dom gifter sig, sen blev dom andra kära och gifter 
sig. (Vi tolkar det som att mamman först var gift med ena pappan och sedan med den andra). 
Sen kanske hon tyckte det var tråkigt att ha två pappor (män/pojkvänner). 

Här ser vi att barnen först aktiverar diskurser kring giftermål som säger att detta ska ske mellan en 
kvinna och en man. Att det kan handla om två pappor verkar främmande, lite förvirrande och 
”knäppt”, som Lukas uttryckte det. Barnen har svårt att tänka sig att papporna kan vara gifta med 
varandra och försöker därmed skapa en familj med man och kvinna istället. De försöker ivrigt hitta 
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organisatoriska lösningar som kan verka rimliga utifrån en heteronormativ äktenskapsdiskurs, men 
också utifrån de normer som de har förförståelse kring. Någon föreslår att Lollys mamma och 
pappa är skilda. De ger senare i samtalet en mängd förslag på varför dessa två pappor bor 
tillsammans. Ett av barnen vill gärna få den ena pappan till att vara låtsaspappa, medan ett annat 
säger att de kanske är storebror och lillebror. Vi ifrågasätter om Lolly i så fall skulle kalla dem båda 
för pappa, och Jean svarar att de kanske är låtsaspappa och kusin. Lukas kommer med förslaget att 
de kanske är farbror och morbror. 

Det blir ett långt samtal, där barnen knyter an till sina egna familjeförhållanden och därmed till 
egna begrepp och erfarenheter. För dessa barn verkar det inte främmande att ha skilda föräldrar. 
Majoriteten av dem lever själva med antingen bara mamma eller med mamma och låtsaspappa, 
pappa och låtsasmamma. För barnen är det med andra ord ”normalt” att inte leva utifrån en klassisk 
kärnfamilj. Samtalet kan också läsas som att barnen visar att de behärskar och positionerar sig som 
kunniga i frågor som rör dagens praktiker med skilsmässor och olika samlevnadsformer och 
accepterar detta normöverskridande mot en traditionell äktenskapsmodell. Davies menar att nya 
inslag i sagor inte nödvändigtvis behöver betyda att barnen förstår dessa metaforer. Barn tolkar 
sagor efter vad som redan är bekant för dem.122 Vår tolkning är, precis så som vi skrev om i 
bakgrunden, att barnen inte förstår den normkritiska undertexten till en början. När de senare gör 
detta uppstår protester. (Se nedan) 

När vi senare ställer frågan om kärlek mellan pappor är möjlig aktiveras andra diskurser. Vi kan se 
att kärlek mellan pappor inte är något som ingår i de diskurser barnen har tillgång till. Barnen tolkar 
inte detta som en kärleksrelation utan vill ha dit en fru. Joanna kan dock tänka sig att pappor kan 
tycka om varandra – men att de skulle vara kära protesterar hon mot. Kärlek innefattar för barnen, 
tydligen andra aspekter, som inte kan förknippas med vad pappor kan känna för varandra. Detta 
visar att Joanna just då saknar tillgång till dessa begrepp och tankegångar vad gäller homosexuell 
kärlek. Det kan också hänga samman med en homofobisk diskurs, vilken aktiveras när Lukas stönar 
”Blää, puuh” vid tanken på att papporna skulle kunna vara kära i varandra. Som vi tidigare påpekat 
hävdar Lukas sin egen normativa heterosexualitet genom att ta avstånd från homosexualiteten.  

I dessa läsningar ser vi att barnen positionerar sig som lite förvirrade över frågan om pappornas 
relation. De är ”okunniga” om hur man kan tänka här och en pojke öppnar upp för en homofobisk 
diskurs. Men det är intressant att det är vi som pedagoger som utmanar och aktiverar denna 
homofobiska diskurs genom att ta upp frågan om kärlek mellan två män. För barnen var det mer en 
förvirrande organisatorisk fråga till att börja med. Att Lolly hade två pappor behövde för barnen 
inte betyda kärlek mellan dessa. Genom att vi ställde frågan kom detta i fokus och även en 
homofobisk diskurs att aktiveras. Vi menar att detta är en intressant sida av vår roll i samtalet och 
att begrepp som sådana är kategoriserande och också tvingar fram dessa kategorier i vidare 
sammanhang. (Se även Diskurser kring kön och sexualitet som aktiveras av oss pedagoger/forskare 
i samtalet med barnen)  

Dolk talar om hur barn har svårt att tänka i termen romantisk kärlek när det gäller två personer av 
samma kön.123 Detta gäller flertalet av barnen i vår studie eftersom de uppenbarligen framförallt har 
tillgång till en heteronormativ diskurs. Vi vill här knyta an till det vi skrivit om begreppet 
normalitet: För att veta vad som är normalt krävs det en definition av det som är onormalt. Vissa 

                                                        
122 Davies, s. 70. 
123 Dolk, 080428. 



  37 

barn normaliserar här heterosexualitet genom att ta avstånd från homosexualitet. Vi vill här ännu en 
gång citera Lenz Taguchi: ”Det finns ingen definition på vad som är normalt, men genom att skilja 
ut det som är onormalt, vet alla vad som är normalt”.124 Genom att ta avstånd från kärlek mellan 
pappor kan Lukas också positionera sig som ett barn som behärskar en vuxen homofobisk diskurs. 

Samtalet fortsätter och tar en ny vändning när Joanna ytterligare en gång påpekar att två pappor 
aldrig kan vara kära i varandra. Ina protesterar då och säger: ”Alla ska kunna vara kära i varandra.” 
Därmed införs ytterligare en diskurs i samtalet. I det här sättet att svara tycks Ina säga att hon har 
tillgång till tankar om normöverskridanden och ”avvikelser”. Hon kan till och med i detta yttrande 
sägas producera ett queert synsätt på normalitet. Vi hade förväntat oss att barnen skulle 
kommentera pappornas relation tydligare. Att barnen inte nämner detta tror vi alltså kan bero på att 
de egentligen inte har tillgång till diskurser om homosexuell kärlek.  

Pappor kan inte föda barn 

Diskussionen länkades efter ett tag till andra teman och problem. Ett sådant handlade om biologi, 
kärlek och barnafödande. Det verkade svårt för barnen att tänka sig att papporna skulle kunna vara 
kära i varandra eftersom de inte skulle kunna skaffa barn tillsammans. I det följande kommer vi att 
utgå från två sekvenser i samtalet som handlar om just barnafödande. Vi kommer att försöka 
identifiera några diskurser som vi menar barnen deltog i att forma om detta tema. 

Jean: Pappor kan inte föda barn. 
Lukas: Pappa pappa kan inte föda barn.  
Joanna: Om dom älskar varandra, hur ska dom föda ett barn då? Man måste ha en kvinna, för 
kvinnan har ju mjölk i sina bröst, det har ju inte pappan.  
Lukas: HA HA HA HA! 
Joanna: Det är därför dom inte har så stora.  
Ina: Det är kanske så att en kille och mamman var först gifta och sen så skilde dom sig, så 
träffade han en kille, så hade han barnet.  
Pedagog: Så kan det väl va? 
Ina: Så han fick också ha barnet.  
  

Nästa urklipp har inletts när Lukas på temat pussar frågar: ”Varför är det så äckligt?”. Därefter 
fortsätter samtalet ett tag att handla om pussar och vilka som kan pussas och inte. Efter ett tag blir 
det tydligt att Lukas tycker att alla som pussas är äckliga. Ina inflikar då:  

 
Ina: ”Det tycker faktiskt inte jag. Man ska pussa vem som helst. 
/…/ 
Pedagog: Men är det konstigare om två killar pussar varandra än om en tjej och en kille gör 
det? 
Joanna: Nej. Tjej och kille är bättre, än kille och kille.  
Pedagog: Varför är det det då? 
Joanna: För att bruden har ju vad heter det… mjölk. Och det har inte killen. Och om han har ju 
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barnet, vad heter det, han kan ju inte föda barnet för det är ju en kille. Och om han blir kär i en 
kille, då kan inte den heller föda barnet, för den har inte tuttar eller stor mage. 

Ena pedagogen ger medhåll till Joannas tankar och bekräftar att det krävs en tjej för att bli gravid. 
Den andra pedagogen frågar om det kan vara så att mamman har hjälpt papporna att skaffa barn och 
Joanna svarar då: ”JA JA JA JA JA JAAAA!” samtidigt som hon klappar händerna.  

Poängen med dessa samtal är att här framträder ett tankesystem som skapar ett starkt argument mot 
pappornas relation. Vi kan finna en diskurs som innefattar följande element: pussar–kärlek–mjölk–
bruden–kvinna–mamma–föda barn–stor mage–tuttar–bröst. I en sådan diskurs blir relationen 
mellan papporna – och särskilt frågan om de kan vara kära i varandra – problematisk, eftersom 
kärleken knyts starkt till biologi, kvinnans kropp och barnafödande. Kärlek är alltså länkat till stor 
mage, tuttar och att kunna föda barn. Även om Ina hittar en utväg via tidigare äktenskap och barn, 
så gör den dominerande tankekedjan i detta samtal det väldigt svårt att tänka sig att Lolly kan ha två 
pappor. Det blir inom en sådan diskurs svårt för barnen att acceptera att papporna skulle kunna vara 
kära i varandra. Davies skriver att barn är medvetna om att sex mellan män och kvinnor är en del av 
familjelivet.125 För barnen i vår studie länkas begreppet ”att vara kär” till att kunna reproducera sig. 
De är medvetna om att två män inte kan skaffa barn tillsammans på naturlig väg och ifrågasätter 
därmed pappornas kärleksförhållande.   

Denna till synes dominerande diskurs utmanas längre fram i samtalet. När barnen diskuterat ämnet 
en stund, invänder plötsligt Ina att papporna faktiskt kan ha en kärleksrelation. Det blir en vändning 
i samtalet, och det tycks sedan bli ”enklare” för de andra barnen att hänga på. Detta kan vi förstå 
som en del och effekt av själva samtalet och maktrelationer mellan barnen och vårt deltagande i 
detta. Hulth och Schönbäck refererar till Foucault som menar att makt inte behöver utövas 
”uppifrån och ned” utan kan förstås som en effekt av att vi alla önskar bli accepterade i sociala 
sammanhang: ”Önskan att vara normala driver oss att reglera och disciplinera oss själva i enlighet 
med den eller de diskurser vi är inskrivna i.”126 Ina tar därmed en stor risk gentemot gruppen när 
hon står upp för sina åsikter och går emot den rådande dominerande diskursen. Vi kan också tänka 
oss att hon tar stöd i den lokala diskursen som vi som pedagoger/forskare och boken är en del av. 
Vår tolkning är att syftet med boken är att producera andra diskurser än de normativa. Detta är 
något som Ina verkar ta till sig. Att de andra barnen inte säger emot Ina tror vi därmed kan bero på 
att de också märker att vi är positivt inställda till hennes resonemang.  

I detta avsnitt har vi gett förslag på hur barnen, utifrån sin position som just barn, söker efter 
användbara verktyg för att begripliggöra detta med att Lolly har två pappor. Genom att utgå från sin 
position blir det tydligt att barn liksom vuxna är hänvisade till de diskursiva verktyg som de erbjuds 
och har tillgång till. Barnen arbetar hårt med att försöka förstå något som inte är särskilt bekant 
inom en barndiskurs. Vårt intryck är att barnen är ganska förvirrade och osäkra på vad de ska tänka 
kring normer om sexualitet. Det som barnen däremot behärskar och har kunskap om är 
normöverskridande familjebildningar. De kan därmed se dessa som odramatiska och ”normala”.  
När det gäller problemet med de två papporna råder stor ”diskursiv” osäkerhet, och de ger förslag 
på ett antal hinder för deras relation. Om barnen istället skulle ha haft tillgång till attraktiva 
dekonstruerade diskurser skulle de, precis som vuxna, också ha möjlighet att ta dessa i bruk.  
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Diskurser kring kön och sexualitet som aktiveras av oss 
pedagoger/forskare i samtalet med barnen 

 
Som vi påpekat i metodavsnittet, är det ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv inte 
möjligt att utelämna oss själva ur analysen. Vi är väl medvetna om vår egen delaktighet i samtalets 
gång, även om vårt fokus varit barnens köns- och subjektsskapande. Vi kommer nedan att försöka 
analysera några av de diskurser som vi upprätthållit under samtalet samt vårt eget skapande av 
normativitet.  

Det blir tydligt i vår analys hur vi utgår ifrån våra egna föreställningar om pappornas relation, och 
hur vi försöker ”överföra” dessa även till barnen. Vår tolkning är att papporna har ett 
kärleksförhållande. Det uttrycks aldrig i bokens text och bild utan är en tolkning som vi har gjort 
eftersom vi har förförståelse för att det kan vara så. Vi styr (o)medvetet deras tankar åt det håll vi 
vill, och vi kan också se hur vi uppmuntrar svar som liknar våra egna tolkningar. Som vi tidigare 
skrivit anser Foucault att makt och kunskap har ett inbördes förhållande. Inom denna diskurs har vi 
mer kunskap än barnen och vi ingår därmed i den diskurs där makten återfinns. Eller med Lenz 
Taguchis ord: Diskurserna uppbär information om hur makt fördelas mellan olika 
positioneringar.127 Davies skriver att vuxna begär att barn ska ta till sig deras sätt att använda 
språket och deras sätt att uppfatta omvärlden.128 Vi reproducerar därmed en vuxendiskurs som 
norm.  

Ibland nästan skriker Joanna ut sina åsikter för att övertyga oss om hennes version. Joanna skapar 
en form av motdiskurs gentemot den diskurs som vi befinner oss i. Det vi finner intressant är att 
barnen sällan ifrågasätter varandras tolkningar. Däremot är de mer motstridiga mot våra. Kanske 
beror detta på att vi befinner oss inom en feministisk- och normkritisk diskurs, där vi försöker visa 
på öppenhet och förståelse. Barnen har inte samma referensram som vi när det gäller 
normöverskridanden etc. och därmed motsätter de sig våra försök att dekonstruera normaliteten.  

Lenz Taguchi menar: 

Genom att tala om homosexualitet överskrider man heterosexualiteten, samtidigt som att man 
blir den normerande heterosexualitetens instrument. När man identifierar homosexualiteten 
identifierar och ytterligare bekräftar man heterosexualiteten /…/ Eftersom innebörden 
homosexualitet bygger på ett omkast av heterosexualitetens innebörd, riskerar det nya 
begreppet att bli lika normerande som det förra. /…/ Samtidigt är det bara möjligt att på sikt 
upplösa dikotomin heterosexualitet/normal sexualitet – homosexualitet/avvikande sexualitet 
och göra sådana kategoriseringar av sexualitet ointressanta, om homosexualitet synliggörs som 
en av kanske flera möjliga sexualiteter som alla människor kan praktisera med lika värde. Den 
dikotomiserade maktproduktionen försvagas först på allvar när kategorisering av sexualitet blir 
ointressant – när sexualitet blir något godtyckligt, skiftande eller flytande genom en individs 
liv. 129 

                                                        
127 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 103.  
128 Davies, s.12 
129 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 118.  
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Vi är medvetna om att vi genom att belysa homosexualitet under boksamtalet, riskerar att 
ytterligare förstärka heterosexualitet som norm hos barnen, tvärtemot våra egna önskningar. Det 
blir i vår analys med andra ord tydligt hur vi försöker överföra vårt queera synsätt på sexualitet till 
barnen.  

Davies menar att barn ofta positionerar sig utifrån vad de tror att de vuxna uppskattar. Vuxna har ett 
starkt inflytande över barn, för vad man bör eftersträva och sin förståelse av hur man bör vara, för 
att passa in i de vuxnas moraliska ordning.130 Detta medför att barnen under studien kanske inte 
alltid framhävt sin egen åsikt, utan försökt vara oss till lags. Detta är något som vi tolkar hör starkt 
hemma i en pedagogisk diskurs. Lenz Taguchi skriver att det ”sitter något i väggarna” i ett klassrum 
och att alla vet vad som förväntas av dem i en situation som denna. Både vi som pedagoger/forskare 
och barnen intar ett förhållningssätt utifrån vilken roll vi har i sammanhanget.131  

Som vi nämnt i Metodavsnittet består validiteten i vår undersökning i de frågor som diskuteras samt 
hur vi väljer att analysera dessa. Vi försökte under samtalets gång att knyta an till det som barnen 
själva valde att diskutera. Som vi också nämnt ovan är vi medvetna om att barnen vill visa att de 
behärskar de diskurser som förekommer och därmed kanske inte alltid framhäver sin egen åsikt. 
Det blir med andra ord i vår analys väldigt tydligt att vi inte är några utomstående observatörer, 
utan att vi själva är delaktiga i skapandet av köns- och subjektspositioner och tankar kring 
normalitet.  

 

                                                        
130 Davies, s. 50f. 
131 Lenz Taguchi, In på bara benet, s. 65f. 



  41 

Avslutande diskussion och konklusion 

Syftet med denna studie har varit att utifrån ett feministisk poststrukturalistiskt och ett 
queerteoretiskt perspektiv studera och skapa förståelse kring barns subjekts- och könsskapande och 
deras tankar kring normer. Vårt syfte har vi försökt uppnå genom att låta oss inspireras av Bronwyn 
Davies undersökningar från 1980-talet som syftade till att undersöka hur barn gör kön och tänker 
om kön, när de möter en feministisk saga. På liknande sätt som Davies har vi tagit litteraturen till 
hjälp och haft ett boksamtal med en grupp barn i första klass kring en normkritisk barnbok. Vi 
valde boken Värsta prutten, Lolly!, som i fantasins form utmanar konventionella regler kring genus 
och sexualitet. Som vi tidigare skrivit finns det idag en hel del normbrytande sagor, men det saknas 
forskning om hur barn förhåller sig till och tar emot dessa. Vi har nu i och med denna undersökning 
gett ett bidrag till den begränsade forskningen som finns inom ämnet. Som vi tidigare påpekat 
försöker vi inte bidra med någon objektiv och generell sanning, alltså hur det är. Vi visar snarare på 
hur det kan vara, alltså ”en del av sanningen”.   

Vi vill i denna avslutande diskussion understryka att vårt syfte inte varit att förstå hur barn i 
allmänhet tänker kring genus och sexualitet. Istället handlar det om att, med samma teoretiska 
utgångspunkter som Davies, förstå och visa att kön, normer och könsmönster inte är något 
biologiskt givet, utan en ständigt pågående konstruktionsprocess. Våra resultat har stora likheter 
med de slutsatser Davies drog och vi finner det därmed relevant att ”generalisera” vårt resultat med 
Davies, trots att vårt fokus varit de lokala diskurserna som producerats och upprätthållits under 
boksamtalet. Det blir för oss intressant hur två lokala diskurser, i olika kontexter och olika tid, kan 
påvisa så starkt likriktat resultat. Detta tolkar vi som att könsmönster sitter djupt rotade och att de är 
stela strukturer som är svåra att förändra. Hulth och Schönbäck lyfter fram att de förväntade 
könsrollerna förblir ungefär desamma, men att toleransen mot att göra och vara på andra sätt ökar 
successivt. 132 Detta är något vi anser stämmer väl överens med vårt resultat. Trots att majoriteten av 
barnen ibland motsatte sig normöverskridanden, såg vi hur acceptansen ökade i takt med att 
samtalet fortlöpte. Vår slutsats blir att trots att det finns lokala och kulturella diskurser, verkar det 
även finnas överordnade dominerande diskurser kring genus och sexualitet – diskurser som 
produceras och upprätthålls både på 80-talet i Australien och i Sverige 30 år senare.   

Det blev för oss också tydligt att det var mer accepterbart för barnen att själva överskrida 
traditionella femininitets- och maskulinitetspositioner, medan det var viktigare att bevara 
könskategorierna när de talade om andra. Barnen intog till exempel själva multipla 
subjektspositioner, men ville absolut könsbestämma bokens huvudperson som antingen pojke eller 
flicka. Detta tydliggör hur skapandet av skillnader och (köns-)kategorier går till och hur svårt det är 
att tänka bortom dessa. Det blev tidigt i samtalet en diskussion kring Lollys könstillhörighet och 
barnen var måna om att komma överens om detta innan läsningen kunde fortsätta. En anledning till 
varför det var svårt att kategorisera Lolly var för att hon överskred ett feminint genus, bland annat 
genom att prutta, vilket barnen förknippade med maskulinitet. Detta menar vi kan förstås utifrån att 

                                                        
132 Hulth & Schönbäck, s. 4. 
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vi lever i en social och kulturell värld där könsbestämmande och könskategoriseringar är något som 
är ständigt pågående. Varken vuxna eller barn har språk eller diskurser att tillgå för att tala om 
könsidentiteter som inte faller inom könskategorierna. Vi menar därmed att svårigheten att 
bestämma Lollys kön ligger i språkets upprättande av normgränser. Andra normer blev tydliga när 
det handlade om barnens egna (könsöverskridande) handlingar och aktiviteter. Vikten av att 
kategorisera blir ett avgörande problem för barnen. Det blir med andra ord tydligt att det biologiska 
könet i boken inte var det som i första hand hjälpte barnen att kategorisera och positioner Lolly, 
utan snarare det sociala genuset.  

Som vi tidigare nämnt förstod barnen inte alltid den feministiska undertonen, men när de väl gjorde 
detta protesterade de ibland. Precis som barnen i Davies studie, försökte barnen i vår undersökning 
att hitta tillbaka till den traditionella sagans struktur. På samma sätt som alla människor, utifrån ett 
poststrukturalistiskt perspektiv, blir möjliggjorda och igenkännbara via de diskurser som dominerar, 
kan dessa utmanas på olika sätt och barn kan finna nya möjligheter i sagans form. Davies skriver 
om att sagor uppskattas av barn, eftersom de hjälper till att skapa ordning i en kaotisk tillvaro. I och 
med valet av en normbrytande barnbok ser vi att vi kan ha skapat oordning hos barnen under 
boksamtalet. Vår förhoppning är ändå att denna oordning i slutändan ökar barnens acceptans och 
medvetenhet kring normbrytande genus- och sexualitetsidentiteter. Vi ser det som att vi har gett 
barnen tillgång till andra kategorier kring genus och sexualitet än de som fortfarande dominerar.  

I och med en feministisk poststrukturalistisk analys blir det tydligt att barnen är måna om att visa att 
de förstår samhällets diskursiva praktiker. Barnen använder sig av de verktyg de har tillgång till för 
att organisera sin omvärld och för att försöka förstå normkritiska budskap. Detta lyckas inte alltid, 
som i fallet med pappornas relation. Barnen försöker få deras relation begriplig genom att ge olika 
förslag på en icke-homosexuell relation dem emellan. Hur de positionerar sig har i den studie vi 
gjort också att göra mer precist med vilka diskurser som väcktes av boken, av oss och av de andra 
barnen, under boksamtalet. Barnen kunde till exempel utan problem acceptera att konventionella 
familjeformer utmanades, som till exempel frånskilda föräldrar, ensamma mammor, plastpappor 
etc. Detta menar vi innebär att barnen har tillgång till ord och begrepp som rör familjebildning och 
skilsmässor. Detta är en del av barnens vardag och dessa diskurser blir därmed normativa för dem. 
Det verkar för oss som att homosexualitet inte är någonting som finns i barnens närhet. De flesta av 
barnen utgår ifrån och försöker upprätthålla en stark heteronormativitet när de talar om papporna. 
Detta tror vi beror på att de inte har någon kontakt med diskurser kring homosexuella relationer. 
Pappornas relation gör barnen förvirrade, och de kan tolkas som okunniga barnsubjekt. Det blir 
därmed tydligt att barns och vuxnas diskurser ibland skiljer sig åt. Genom att ta normöverskridande 
böcker till hjälp kan vi utöka både barnens och våra egna referensramar. 

I vår analys blev det också tydligt hur vår egen delaktighet påverkade barnen och samtalet. Till 
exempel positionerade vi Ina som en ”duktig flicka” när hon svarade utifrån våra egna 
föreställningar och visade att hon hade tillgång till normkritiska diskurser och ett queert synsätt på 
normalitet. Därmed lyfter vi fram det Ambjörnsson kallar för normativ femininitet som en positiv 
egenskap. Inas tolerans och empati blev någonting vi uppmuntrade. Vi kan däremot se att vi inte 
var lika positivt inställda när något av barnen svarade tvärtemot våra förhoppningar och tankar. På 
detta sätt skapade vi alltså en normerande diskurs, istället för att vara öppna för barnens olika svar.  

Vi hade innan studiens början en tanke om att barnen skulle uppskatta att lyssna och diskutera kring 
vad vi ansåg vara en ”annorlunda” barnbok. Våra förhoppningar kunde dock ifrågasättas. Var det så 
att vi snarare försökte pracka på barnen vad vi själva ansåg vara en ”god moral”? Lotta Olsson på 
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Dagens Nyheter har kritiserat dessa normbrytande böcker och menar att moralen inte hör hemma i 
barnboken. Vår studie visar på att barnen främst anser att boken handlar om Lolly som tycker om 
att prutta. Med Davies ord kan vår lästa bok därmed tolkas som den andra typen av feministisk 
saga. För barnen ligger inte genus- och normöverskridanden i fokus, utan detta blir ett ämne att 
samtala om först när vi tar upp det till diskussion. Med andra ord ser vi det som en onödig oro från 
Olsson.  

Vår förhoppning är att barnen ska minnas vårt boksamtal och kunna återkoppla till det om de senare 
stöter på en liknande situation i ”verkligheten”.  
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Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack Marie Tomicic, OLIKA förlag, som skickat flera titlar av förlagets böcker 
till oss. Detta resulterade i att vi i slutändan valde att arbeta med Värsta prutten, Lolly! 

Ett stort tack även till vår handledare Kajsa Ohrlander. Tack för din stöttning och dina synpunkter 
genom hela processen.  

Tack till våra familjer som korrekturläst och som funnits vid vår sida under uppsatsångesten. 

Det allra största tacket ger vi till de fem barn som deltog i vårt boksamtal. Tack snälla för att ni 
bidrog med spännande tankar och spontana reflektioner under vår stund tillsammans.  
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