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Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit att beskriva, analysera och diskutera tre barnböcker som är 

vanligt förekommande i den förskola som ingår i studien. Utifrån ett intersektionellt 

perspektiv undersöks och tolkas hur makt konstrueras genom att samverka mellan olika 

identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning i den valda 

barnlitteraturen. Detta har även gjorts för att se ifall makt tillskrivs en mångfald av karaktärer, 

eller ifall makt tillskrivs karaktärer som följer stereotypa könsmönster. Sedan har textanalysen 

analyserats utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, för att se vilken inverkan den valda 

barnlitteraturen kan ha på förskolebarns könssocialisation och identitetsskapande. Studien 

visar att makt tillskrivs karaktärer som både följer och utmanar stereotypa könsmönster i 

dessa barnböcker. I en av barnböckerna tillskrevs makt även identitetskategorierna manligt 

kön och ålder, i en kvinnligt kön och någon form av funktionsnedsättning, och i en verkade 

makt inte tillskrivas några av identitetskategorierna kön, ålder, klass, etnicitet eller 

funktionsnedsättning. För att en mångfald av karaktärer ska tillskrivas makt saknas dock även 

en varierad framställning av etnicitet och klass. En mångfald av karaktärer som tillskrivs makt 

i barnlitteratur är viktigt eftersom studien även visar att förskolebarns könssocialisation och 

identitetsskapande kan påverkas av de normer och attityder som framställs i barnlitteratur.  

Nyckelord 
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Inledning   

Under vistelser i Förskolan Solstrålen som ingår i studien, uppfattades det av oss att det ofta talas om 

ett genusarbete vars fokus ligger kring jämställdhet mellan flickor och pojkar, och förskolans strävan 

är här att arbeta förebyggande och motarbeta stereotypa könsmönster. Exempelvis förs diskussioner 

kring barnlitteratur, där pedagoger talar om vikten av att inta ett genusperspektiv. Läroplanen för 

förskolan (Lpfö98, reviderad 2010) innefattar olika mål och riktlinjer som pedagoger i förskolan ska 

arbeta efter. I Lpfö 98, reviderad 2010, står det att: 

 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att 

barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt (Lpfö 98, reviderad 2010:4). 

 

I Förskolan Solstrålen förs ofta diskussioner kring diskriminering av barn i litteraturen i förhållande 

till kön, och sällan i förhållande till annan etnisk tillhörighet, religion, ålder, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning, vilket kan vara relevant eftersom förskolans uppdrag ovan handlar om att inget 

barn ska diskrimineras i förskolan på grund av detta. Om barn möter olika framställningar av kön, 

olika etniska tillhörigheter, religioner, åldrar, sexuella läggningar och funktionsnedsättningar i 

barnlitteraturen kanske detta kan bidra till att uppnå strävansmålet ovan, ”att barns förmåga till empati 

och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors 

uppfattningar och levnadssätt” (Lpfö 98, reviderad 2010:4).  

 

I detta arbete analyseras och diskuteras tre barnböcker som är vanligt förekommande i den förskola 

som ingår i studien. Det som undersöks i denna studie är hur makt konstrueras i samverkan mellan 

olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning. Utifrån ett 

intersektionellt perspektiv kan en individ ofta relateras till flera av dessa olika identitetskategorier, och 

när dessa identitetskategorier samverkar uppstår olika maktkonstruktioner. Detta innebär att 

exempelvis en man tillhörande en högre social klass kanske tillskrivs en högre maktposition i vissa 

sammanhang, än en man tillhörande en lägre social klass. I exemplet är det då den samverkan som 

uppstår mellan kön och klass som bidrar till ifall individen tillskrivs, eller inte tillskrivs makt. I denna 

studie görs även ett försök att se ifall makt tillskrivs en mångfald av olika karaktärer i den valda 

barnlitteraturen, eller ifall makt tillskrivs karaktärer som följer stereotypa könsmönster. När begreppet 
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tillskrivs används, menas här att makt ges till en viss karaktär i barnboken genom att denne 

exempelvis för handlingen framåt, ger uppmaningar och kommandon, bestämmer över andra 

karaktärer eller handlingen, och på så sätt innehar makt. Vidare undersöks och visas även på vad en 

del tidigare forskning menar att barnlitteratur kan sägas ha för inverkan på barns könssocialisation och 

identitetsskapande, och detta kopplas sedan till den barnlitteratur som undersöks i studien.  

 

Det behöver förekomma en mångfald av karaktärer som tillskrivs makt i barnlitteraturen i förskolan. 

Detta för att alla förskolebarn ska kunna finna karaktärer att identifiera sig med, karaktärer med olika 

kön, ålder, klasstillhörighet, etniskt ursprung och funktionsnedsättning. Den makt som tillskrivs 

karaktärer i barnlitteraturen förmedlar till förskolebarn vilka normer och värderingar som finns i vårt 

samhälle. Detta påstående får stöd hos den kanadensiske professorn i barnlitteratur, Perry Nodelman, 

som medverkat i boken Understanding children´s literature (2005). Han menar att barnböcker leder in 

barn i den samhällskultur de lever, genom att lära dem hur de ska se på världen och sig själva. 

 

För att ge en förklaring till begreppen kön, genus, könssocialisation och identitetsskapande som 

förekommer i studien tas här några definitioner upp. I rapporten Lilla genushäftet (2004) skriver Maria 

Hedlin, Fil. dr. och Lektor vid Linnéuniversitetet i Kalmar, att redan innan människan föds finns 

könets olika egenskaper programmerade. Vidare förklarar hon begreppet kön, som fysiologiskt och 

biologiskt med hormoner och könsdelar. Begreppet genus, förklarar hon som det socialt konstruerade 

könet (Hedlin, 2004). Yvonne Hirdman som är historiker och har forskat om hur genus har framträtt i 

olika historiska sammanhang, använder en kort och enkel definition av genusbegreppet. Denna 

definition är att genus innebär ”tidsbundna föreställningar om kvinnligt och manligt” (Hirdman, 

2006:13). Detta begrepp innefattar också att dessa föreställningar får konsekvenser som att samhället i 

stort kommer att präglas av ett visst könsmönster, en könsordning (Hirdman, 2006:13). Att dessa 

könsmönster även får konsekvenser för förskolebarns könssocialisation och identitetsskapande är ett 

påstående som får stöd av Lena Kåreland (2005), som är professor vid den litteraturvetenskapliga 

institutionen på Uppsala universitet. Kåreland skriver i Modig och stark- eller ligga lågt (2005) att 

könstillhörigheten är en grundläggande del i identitetsutvecklingen där förskolan har en betydande roll 

(Kåreland, 2005:10). Föreliggande arbete utgår ifrån att förskolebarns könssocialisation även påverkar 

deras identitetsskapande, och deras självbild. 

Bakgrund  

I denna studie ges en bild av hur makt kan framställas genom att samverka mellan olika 

identitetskategorier i barnlitteratur och i samhället. Under uppsatsens litteraturgenomgång och 
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rubrikerna ”Makt i samhället” och ”Makt i förhållande till kön” beskrivs Paulina De Los Reyes & 

Diana Mulinari (2005) samt Lena Kårelands (2005) uppfattningar kring hur makt kan speglas i 

samhället, samt vad statistik visar i förhållande till hur makt fördelas mellan könen i Sveriges riksdag 

och hur lönen är fördelad mellan könen idag. Uppsatsens första forskningsfrågor kopplas sedan till 

makt ur ett intersektionellt perspektiv: Hur konstrueras makt i den valda barnlitteraturen i förskolan 

genom att samverka mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och 

funktionsnedsättning? Tillskrivs makt en mångfald av olika karaktärer i den valda barnlitteraturen, 

eller tillskrivs makt karaktärer som följer stereotypa könsmönster? Under rubriken ”Barns 

könssocialisation och identitetsskapande” synliggörs hur barns könssocialisation och 

identitetsskapande kan framträda i förskolan idag. Detta kopplas senare till uppsatsens andra 

forskningsfrågor: Vad kan barnlitteratur sägas ha för inverkan på barns könssocialisation och 

identitetsskapande i förskolan? Hur skulle den valda barnlitteraturen kunna bidra till att påverka barns 

könssocialisation och identitetsskapande i förskolan? Under den följande och avslutande rubriken 

”Hur framställs kön i barnlitteratur” diskuteras några könsstereotypa drag som ibland förekommer i 

barnlitteratur.  

Litteraturgenomgång 

Makt i samhället 

För att ta reda på hur makt framställs i barnlitteraturen i samverkan mellan olika identitetskategorier, 

ges först en bild av hur makt kan skapas och förekomma i samhället. När studien läggs upp på detta 

sätt tas utgångspunkt i ett litteratursociologiskt perspektiv, där ett av grundantagandena är 

sociopoetiken, vilket är ett samlingsnamn för det grundantagande som utgår ifrån att samhälle och 

skönlitteratur hör ihop och skildrar varandra (Svedjedal, 1997:79). Hur makt skapas och förekommer i 

samhället enligt Paulina De Los Reyes & Diana Mulinari går att läsa i deras bok Intersektionalitet: 

Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005). Författarna utgår ifrån ett intersektionellt 

perspektiv, och menar att det förekommer ojämlikheter i samhället där makt och ojämlikhet vävs in i 

uppfattningar om vithet, könstillhörighet, manlighet, heterosexualitet, klasstillhörighet m.m. Vidare 

menar författarna att detta sker genom att det hela tiden återskapas nya markörer som gör skillnader 

mellan “vi” och “dem” till meningsfulla sociala koder (De Los Reyes & Mulinari, 2005:99). De Los 

Reyes & Mulinaris (2005) utgångspunkt är att kön transformerar och transformeras i mötet med klass, 

etnicitet och sexualitet och de anser att man inte kan utesluta någon av dessa kategorier när man gör en 

analys av sociala ojämlikheter, och att även kategorier som ålder, funktionsnedsättning och sexualitet 

spelar in. Dessa författares syn på makt och ojämlikhet i samhället kommer även att ligga till grund för 

analysen av barnböckerna i denna studie.  
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Makt i förhållande till kön 

Inom feminismen har man enligt De los Reyes & Mulinari (2005) länge kopplat strukturella positioner 

till ojämlikheter i samhället och sett att exempelvis män är överordnade och gynnas av den strukturella 

makten som underordnar kvinnor (De Los Reyes & Mulinari, 2005:47). Vidare menar de även att 

inom det ekonomiska systemet är kön en central princip då det strukturerar gränser mellan betalt 

produktivt arbete och obetalt ickeproduktivt arbete, samt mellan offentligt och privat. Män utgör den 

privilegierade kategorin i en könsarbetsdelning och är högre i hierarkin än kvinnor i relationen mellan 

produktivt betalt arbete och ickeproduktivt obetalt hemarbete menar författarna (De Los Reyes & 

Mulinari, 2005:49). Inte heller arbete är enligt De los Reyes & Mulinari (2005) något neutralt begrepp, 

och de skriver att det inom den feministiska forskningen har framkommit att den manliga normen styrt 

vad som ska ses som arbete och hur det ska organiseras och utföras. Inte heller kvinnors arbete i 

hemmet har synliggjorts utan betraktats som ett icke-arbete och detta har synts ute på 

arbetsmarknaden, där kompetenser inom vård, hemarbete och omsorg inte har värderats särskilt högt 

(De Los Reyes & Mulinari, 2005:105). Detta resonemang går även att finna i Modig och stark - eller 

ligga lågt av Lena Kåreland (2005) som menar att det i vårt samhälle går att hitta en tydlig hierarki 

mellan de båda könen. Hon menar att makten utgår ifrån könet, och att det manliga ofta anses 

överordnat det kvinnliga och värderas högre. Vidare skriver hon att även manliga sysslor betraktas 

överlag som viktigare än kvinnliga, och både pojkar och flickor tenderar att nedvärdera både sysslor 

och egenskaper som anses vara kvinnliga (Kåreland, 2005:10). Inom både politik, ekonomi, familj och 

skola hittar Kåreland (2005) denna maktordning. Även val av studier och arbete anser författaren är 

något som är starkt könsbetingat. Kvinnor väljer ofta i första hand utbildningar som innefattar 

undervisning, vård och omsorg medan män istället väljer något teknikrelaterat, och även lönen inom 

de olika yrkeskategorierna menar Kåreland (2005) visar på ojämställdhet, då mansdominerade yrken 

ofta är välbetalda medan kvinnodominerade yrken ofta är lågavlönade. Vidare menar författaren att en 

rad olika exempel på hur samhället i stort domineras av män och att könsordningen är tydlig i flera 

aspekter av livet kan finnas (Kåreland, 2005:11). 

 

Senare statistik visar dock enligt Statistiska centralbyrån (2012) att denna könsmaktordning i många 

avseenden ser annorlunda ut idag än vad författarna ovan hävdar. En tolkning kan vara att ur ett 

intersektionellt perspektiv samverkar olika identitetskategorier för att skapa makt, vilket innebär att det 

exempelvis inte alltid behöver vara så att män är överordnade kvinnor. I det svenska samhället har 

idag kanske exempelvis en kvinna oavsett klass, etnicitet, ålder etc. mer makt än en man oavsett klass, 

etnicitet, ålder etc., i fall mannen och kvinnan har yrken som innefattar makt på olika sätt, som inom 

exempelvis politik. I Sveriges riksdag var fördelningen mellan könen 2010 enligt Statistiska 

centralbyrån fördelad på följande sätt; män 55 procent och kvinnor 45 procent vilket visar siffror på en 

jämnare könsfördelning än tidigare. År 1994 var fördelningen; män 60 procent och kvinnor 40 procent 
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(Statistiska centralbyrån, 2012). Dessa siffror skulle kunna visa på att samhället kan vara på väg mot 

en jämnare maktfördelning mellan olika identitetskategorier än de som De Los Reyes & Mulinari 

(2005) och Kåreland (2005) hävdar. Statistiska centralbyrån skriver dock även att i de tio största 

yrkesgrupperna finns 1,5 miljoner anställda. I nio av dessa har män högre månadslön än kvinnor 

(Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

Makt i förhållande till identitetskategorier 

Här ges i det följande en fördjupad bild av hur makt kan konstrueras i ett samband mellan olika 

identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning. De los Reyes och 

Mulinari (2005) menar att det inom feminismen har varit viktigt att kunna utmana en ensidig förståelse 

av kvinnligheten genom att även visa på de effekter som etnicitet och klass har på skapandet av kön. 

Begreppet intersektionalitet kan även användas utanför feminismens fält för att ge en vidgad och 

historiskt förankrad förståelse av makt och ojämlikhet. Exempelvis menar De los Reyes och Mulinari 

(2005) att forskning inom det antirasistiska fältet har visat på hur rasismen är inbäddad i andra sociala 

relationer, och skapar mening i samhällets maktstrukturer, som exempelvis i könsstrukturer (de los 

Reyes & Mulinari, 2005:27). Vidare skriver författarna att inom den hegemoniska feminismen i 

Sverige konstrueras svenskheten som en privilegierad position och att man genom en intersektionell 

analys kan se hur förståelsen av kön kopplas till andra former av maktutövning, som exempelvis 

vithetens privilegier i ett rasifierat samhälle. Detta kan skapas och reproduceras genom tystnad, 

förbiseende och osynliggörande menar De los Reyes och Mulinari (De los Reyes & Mulinari, 

2005:83). De hävdar även att många forskare menar att “ras” är en relationell kategori, och att en 

underordnad “svart” inte kan existera utan en föreställning om en “vit” överhöghet (De los Reyes & 

Mulinari, 2005:60). Även Alexandra Åhlund (2003) skriver att ras och klass alltid varit 

sammankopplade och svåra att skilja åt. Hon menar att man inte kan studera ras och rasism utan att se 

dem i samspel med andra sociala processer som är relevanta för samhällets utveckling (Åhlund, 

2003:312). Även ålder och generationsskillnader menar De los Reyes och Mulinari (2005) kan 

påverka makten under en individs liv. De menar att människan under barndomen och ungdomen är 

underordnad, för att senare i vuxen ålder bli självständig, inflytelserik och auktoritär, och till sist gå 

tillbaka till att bli underordnad i livets sista skede. Författarna menar att ålder är en strukturell och 

beständig form av ojämlikhet i vårt samhälle (De los Reyes och Mulinari, 2005:40).  
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Barns könssocialisation och identitetsskapande 

Hur kan barns könssocialisation och identitetsskapande framträda i förskolan 

idag? 

Att barns genus, det socialt konstruerade könet, framträder i förskolan och bidrar till att skapa barns 

identitet är något som Lena Kåreland (2005) menar och redovisar i sin studie där resultat av olika 

forskningsrapporter framkommer. Hon har där kommit fram till att genus och genusrelationer ofta 

både skapas och upprätthålls i förskolan, och hon menar därför att det är viktigt att pedagoger som 

arbetar i förskolan är medvetna om detta och skaffar sig kunskap inom området för att aktiv kunna 

arbeta med en förändring av stereotypa könsmönster (Kåreland, 2005:9). Vidare menar författaren att 

det i förskolan ofta kan ses pojkar som dominerar och flickor som hamnar i den så kallade 

omsorgsfällan. Med detta menar hon att flickor oftare hjälper till och stödjer pojkar på olika sätt i 

verksamheten, medan pojkar mer sällan bistår flickor (Kåreland, 2005:9). Detta skrivs även fram i 

Statens offentliga utredningar, Delbetänkande av delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 

2004), där pedagogers förväntningar på flickor visat sig vara andra än på pojkar. Flickor förväntas vara 

tysta, lugna och följa de regler som finns samt hjälpa till mer och ta ett större ansvar än pojkar (SOU, 

2004:15). I förskolans läroplan, Lpfö 98, reviderad 2010, står det att:  

 

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

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, reviderad 2010:5). 

 

Hur detta förhåller sig i den förskola som ingår i studien har inte studerats närmare, men resonemanget 

kring flickors och pojkars olika beteenden i förskolan skulle kunna stödjas av Harriet Bjerrum Nielsen 

& Monica Rudberg som menar i sin bok Historien om flickor och pojkar, könssocialisation i ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv (1991) att barn tidigt har en uppfattning om kön, och att det finns 

skillnader mellan kvinnor och män i samhället. I sin forskning har de kommit fram till att det är stora 

skillnader mellan flickors och pojkars utveckling under uppväxten. Författarna menar att könens olika 

intressen, prioriteringar och subtila psykologiska förhållanden, som exempelvis det sätt som de 

reagerar och upplever på, samt vilka omständigheter som ser ut att påverka de olika könens 

självkänsla, är olika. Trots att de traditionella könsrollerna på senare år ofta har utmanats av båda 

könen, exempelvis genom att fler flickor spelar fotboll eller att fler pojkar lagar mat, så menar Bjerrum 

Nielsen & Rudberg (1991) att de psykologiska skillnaderna som finns mellan könen ändå inte ser ut att 

försvinna. Detta resonemang kan styrkas av Kåreland & Lindh-Munther (2005) som menar att det med 
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tiden har blivit allt vanligare för både flickor och pojkar att testa flera olika positioner i förskolan. Då 

det tidigare mest varit pojkar som tagit plats har författarna nu sett att också flickor kliver fram, och är 

självständigare än tidigare. De säger dock fortfarande att barns positioneringar beror mycket på 

könstillhörigheten, pojkar anses ofta vara stökigare, de bryter mot regler och stör ordningen mer, om 

man jämför med flickor (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:65). Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) 

menar även de att den konsekventa bild som uppvisats av respektive kön utifrån ett flertal 

undersökningar som de utfört, visar att flickor ofta lägger större vikt vid den personliga relationen, 

medan pojkar oftare försöker att markera sig som en unik individ genom sina prestationer (Bjerrum 

Nielsen & Rudberg, 1991:5). Även Charles Sarland skriver i Young people reading (1991) att flickors 

och pojkars läsvanor tycks skiljas åt, och flickor verkar i regel läsa mer än pojkar (Sarland, 1991:50). 

Även Kåreland (2005) skriver detta och menar att det skulle kunna bero på att pojkar uppfattar läsning 

som en kvinnlig syssla (Kåreland, 2005:18). Studier genomförda av Statens offentliga utredningar 

visar i Kulturtidskrifterna (1997:141) att barn har olika tillgång till litteratur beroende på bland annat 

föräldrarnas utbildningsnivå, sociala ställning och etnicitet. Barn med högutbildade föräldrar har oftare 

större tillgång till litteratur än barn till lågutbildade föräldrar. I Kulturtidskrifterna går att läsa: 

 

Ungdomar och yngre skolbarn, som ändå är de grupper som läser mest, har minskat sin lästid. 

Andelen icke-läsare har ökat kraftigt. Bland små barn mellan 3−8 år har den dagliga kontakten 

med böcker minskat kraftigt, framför allt för barn med lågutbildade föräldrar. Andelen barn i 

denna grupp som har daglig kontakt med böcker har minskat med 25 procent under en period 

på femton år (SOU 1997:141:293). 

 

 

Kåreland & Lindh-Munther (2005) menar även att de i sin forskning har upptäckt att det språk som 

pedagoger använder sig av i förskolan till flickor och pojkar skiljer sig åt. De är av uppfattningen att 

barnlitteratur skulle kunna påverka hur pedagoger tilltalar barn i förskolan, och författarna visar i sin 

forskning att pedagoger ofta använder barnlitteraturen som ett komplement till hur de tilltalar barn i 

andra sammanhang. Pojkar blir då enligt dem ofta tilltalade med korta kommandon och uppmaningar, 

medan flickor oftare får möjlighet att delta i längre samtal och diskussioner, något som författarna 

menar är ett språk som ofta även förekommer i barnlitteratur. De menar att dialogen mellan pedagoger 

och barn i förskolan ofta är tydligt genusmarkerad på detta sätt (Kåreland & Lindh-Munther 2005:60).  

 

Hur framställs kön i barnlitteratur? 

Barnlitteraturforskaren Maria Nikolajeva menar i sin bok Barnbokens byggklossar (1998) att det kan 

vara lättare att bedöma skildringar av stereotypa karaktärer i barnlitteratur om man utgår ifrån några 

typiska drag som ibland återfinns, men hon poängterar även att alla karaktärer inte följer dessa 
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genusstereotyper. Författaren listar dessa stereotypa egenskaper på följande sätt: män/pojkar; starka, 

våldsamma, känslokalla, hårda, aggressiva, tävlande, rovgiriga, skyddande, självständiga, aktiva, 

analyserande, tänker kvantitativt, rationella. Kvinnor/flickor; svaga, aggressionshämmade, 

emotionella, milda, lydiga, självuppoffrande, omtänksamma, omsorgsfulla, sårbara, beroende, passiva, 

syntetiserande, tänker kvalitativt, intuitiva (Nikolajeva, 1998:64). Nikolajeva skriver även i en senare 

upplaga av Barnbokens byggklossar (2004) att också vacker, sårbar och nyckfull anses vara stereotypt 

kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 2004:129). 

I Bilderbokens pusselbitar (2000) som även skrivits av Maria Nikolajeva, går att läsa att den 

könsstereotypa bilden av flickor och pojkar ofta även framhävs via färger på kläder eller på de 

leksaker som förekommer i barnböcker. Kåreland (2005) menar även i sin undersökning att flickor 

som huvudkaraktärer i barnlitteratur är underrepresenterade, och att manliga huvudkaraktärer 

dominerar, precis som manliga författare (Kåreland, 2005:16).  

Tidigare forskning 
Nedan följer en redovisning av tidigare forskning kring barnlitteratur med relevans för 

undersökningens syfte och forskningsfrågor. Hur förskolebarns könssocialisation och 

identitetsskapande skulle kunna påverkas av barnlitteratur, kan vara en komplex fråga. Det finns både 

forskning som visar att barnlitteratur antagligen påverkar barns könssocialisation och 

identitetsskapande, men även forskning som visar att den antagligen inte gör det. I detta arbete är 

utgångspunkten även att barn är individer, vilket innebär att det inte heller går att hävda att alla 

förskolebarn skulle påverkas på samma sätt av barnlitteratur. 

 

I denna studie skrivs det fram att samhället återspeglas i barnlitteratur och att barn i förskolan behöver 

få se en mångfald av karaktärer som tillskrivs makt i barnböckerna. Detta är ett resonemang som även 

går att finna hos den kanadensiske professorn i barnlitteratur, Perry Nodelman, som medverkat i boken 

Understanding children´s literature (2005). Han menar att barnböcker leder in barn i den 

samhällskultur de lever, genom att lära dem hur de ska se på världen och sig själva. Vidare menar han 

även att barn uppfattar och tolkar bilder i litteratur utifrån sin förförståelse, vilket innebär att den kan 

tolkas på olika sätt, eftersom alla barn inte har samma verklighetsuppfattning (Nodelman, 2005:131). 

Nodelman (2005) menar att vuxna förmedlar en normativ syn på barns beteende genom att skiva fram 

detta i barnböcker (Nodelman, 2005:135). Genom tecken och symboler kan budskap föras fram, och 

han menar att barns medvetenhet kring teckens och symbolers betydelse kan hjälpa dem att ifrågasätta 

budskap, och på så sätt forma en egen bild av världen (Nodelman, 2005:138). Även Gilian Rose 

(2001) lyfter fram detta och menar att bilder i litteratur kan ge olika framställningar och budskap av 

sociala kategorier som exempelvis genus, ålder, klass, sexuell läggning, och funktionsnedsättning 
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(Rose, 2001:11). I The Pleasure of Childrens Literature (1996) som även skrivits av Perry Nodelman, 

menar han även att barnböcker ger en bild av vilken syn som finns på barn och deras tillvaro i 

samhället, vilket även skulle kunna leda till att barns egen syn på detta påverkas genom barnböcker 

(Nodelman, 1996:91). Han menar att vuxna förmedlar ideal via barnböcker till barn, och att dessa 

böcker även kan förmedla olika uppfattningar om exempelvis rasism eller genusstrukturer (Nodelman, 

1996:123). Han menar att det är viktigt att ge barn en förståelse för att världen är mångfacetterad. 

Detta skriver han, skulle kunna göras genom att läsa barnböcker som har mångfald som ett tema och 

visar upp exempelvis olika etniciteter, samt genom böcker som har författare med olika bakgrund 

(Nodelman, 1996:129).  I Crisp och Hillers (2011) undersökning Is This a Boy or a Girl?: Rethinking 

Sex-Role Representation in Caldecott Medal-Winning Picturebooks tas även upp hur man genom 

barnböcker konstruerar kön. De har undersökt 74 prisbelönta bilderböcker för barn och analyserat hur 

man i både text och bild framställer karaktärerna som manliga respektive kvinnliga, eller om de tillåts 

vara neutrala och fria för läsarens egen tolkning. De tittar också på hur många böcker som har manliga 

respektive kvinnliga huvudkaraktärer och vilka egenskaper dessa har. Även en presentation av hur 

många kvinnor respektive män som har skrivit och illustrerat dessa bilderböcker för barn ges. 

Resultatet visar att det är viktigt att det finns ett bredare perspektiv av kön och genus i barns 

bilderböcker så det kan finnas flera tolkningar av samma berättelse. De anser att böcker som ger 

omfattande skildringar av vad det innebär att själv identifiera, eller motstå identifiering, som manlig 

eller kvinnlig bör belönas i framtiden, då de kan ge läsaren möjlighet att se att det finns människor 

som representerar kön i all sin komplexitet (Crisp & Hiller, 2011).  

 

Att det är viktigt med en mångfald av karaktärer i barnlitteraturen belyses även i Ya-Lun Tsaos (2008) 

undersökning Gender Issues in Young Children's Literature. Här tas problematiken upp kring att barn 

konstruerar kön och sin självbild utifrån de böcker de läser. Tsaos (2008) menar att barn kan ta över de 

stereotypa könsroller som presenteras i många barnböcker och att de på så sätt ofta konstruerar sig 

själva och andra som manliga respektive kvinnliga med tillhörande stereotypa drag. Många böcker 

som analyserats i Tsaos (2008) undersökning har gett bilden av mannen som stor, stark, aktiv och 

problemlösare medan kvinnan anses vara rädd, vacker, omhändertagande och huslig. Tsao (2008) 

menar att genom att läsa dessa böcker med stereotypa könsroller för barn ger pedagoger dem direkt en 

bild av hur flickor och pojkar ska vara, och ingen möjlighet till att se att det finns så mycket mer man 

kan vara, att man kan vara en blandning av allt. Att läsa böcker som beskriver män och kvinnor på ett 

stereotypt sätt ger, menar Tsao (2008), flickorna en sämre självkänsla om de hela tiden får höra att de 

kvinnliga karaktärerna i böckerna är små, rädda flickor som hela tiden bara får vara i bakgrunden och 

aldrig komma fram och visa vad de kan. Samtidigt som pojkarna får en bild av att de ska vara starka 

och tuffa i alla lägen, vilket heller inte är särskilt troligt att man alltid är menar Tsao (2008). Även i 

Tsaos (2008) undersökning betonas vikten av att pedagoger väljer de böcker som har karaktärer som är 
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könsneutrala och som är fria för egen tolkning av läsaren. För att kunna skapa ett jämställt samhälle 

menar Tsao (2008) att man som pedagog och som barnboksförfattare ska tänka till om hur man 

framställer karaktärerna i böckerna och att de kvinnliga inte alltid ska framställas som svaga och sköra 

och männen som starka och aktiva. Vidare skriver Tsao (2008) att det är viktigt att genom litteraturen 

föra fram en mångfald av människor och deras identiteter så barn kan se att det finns många olika 

möjligheter att konstruera kön och sin självbild.  

 

För att ytterligare bygga upp resonemanget kring att barns könssocialisation och identitetsskapande 

kan påverkas av barnlitteratur tas här även Joy Worlands (Worland, 2008) undersökning upp. Där har 

en granskning av bilderböcker för barn mellan åren 1960- 1990 gjorts, som visar på hur hon menar att 

barn kan påverkas av bilderböcker. Worlands (2008) menar att många böcker under denna tidsperiod 

och även vissa idag, kännetecknas av stereotypa könsmönster. Vidare menar hon att barn påverkas 

extra mycket av bilderböcker eftersom budskapet ges i en ålder när yttre påverkan hjälper barn att 

forma sina idéer om våra värden och vår samhällskultur. Barn vill även gärna lyssna upprepade gånger 

på samma sagor menar hon, vilket kan leda till att de internaliseras mer för varje gång (Worland, 

2008:1). Worlands (2008) menar även att bilderböckernas illustrationer kompletterar texten och har 

även de en stark påverkan på barns uppfattning av innehållet i sagorna. Vidare skriver hon att de kan 

ha politiska eller sociala ”tysta” budskap som barn kan uppfatta, och ibland förmedlar de till och med 

något annat än texten. Worlands (2008) undersökning visar även att barn många gånger översätter 

bilderböckers budskap och värderingar till egna attityder och beteenden (Worland, 2008:1). Hon 

skriver att: 

 

If children’s literature displays stereotyped gender roles, it will present restricted role models 

for children and help to shape their behavior in stereotyped directions (Worland, 2008:2). 

 

Hon betonar även vikten i att fortsätta med den utmaning som ligger i att tillföra en mångfald av 

karaktärer i barnböcker och menar att uppkomsten av dagens ökning av multikulturella, feministiska 

bilderböcker för barn är viktiga för att motverka en stereotypifiering av könsroller, och för att 

inkludera och stärka barn. Vidare skriver hon: 

 

The contemporary challenge is to continue building on the progress already made and move 

toward the possibility of offering young children literature that is free of stereotypes and is 

truly egalitarian, inclusive, and empowering to readers (Worland, 2008:4). 
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Även Lena Kåreland (2005) framhåller i sin forskning att hon utifrån ett genusperspektiv har 

synliggjort hur flickor och pojkar, kvinnor och män, gestaltas i barnlitteratur. Hon menar att ifall 

pedagoger lägger vikt vid hur kön och genus konstrueras i barnlitteratur, och vad detta kan sägas få för 

konsekvenser för förskolebarns könssocialisation och identitetsskapande, är det viktigt att se över 

vilken litteratur och vad för slags böcker barn erbjuds i förskolan. Vidare menar Kåreland (2005) att 

det finns bestämda könsmönster som barn ofta anpassar sig till i förskolan. Detta synssätt återfinns 

även i Birgitta Fagrells (2000) avhandling De små konstruktörerna där hon skriver att när en 

barngrupp fick delta i att vara medaktörer i en berättelse, och då kommentera och föreslå sysslor för de 

olika karaktärerna, var barnen ofta överens om hur det skulle se ut. Hon menar att barnen tilldelade 

kvinnliga karaktärer sysslor som att städa, handla, bädda sängar eller vattna blommor och menade att 

de både jobbade hemma och på jobbet. De manliga karaktärerna ägnade sig mer åt sig själva, och 

associerades till idrott och lönearbete. Barnen som deltog nedvärderade det som ansågs kvinnligt och 

glorifierade det manliga enligt Fagrell (2000). Även flickorna nedvärderade det kvinnliga och de var 

mer villiga att träda in i den manligt genusifierade världen. Pojkarna var inte alls lika villiga att träda 

in i den kvinnligt genusifierade världen menar Fagrell (Fagrell, 2000:98). 

 

Ett bredare perspektiv på detta ges i Eva Änggårds avhandling Barbie princesses and dinosaur 

dragons: narration as a way of doing gender (2005) där barns eget skapande av sagoböcker 

analyserats utifrån ett genusperspektiv. Där har barns agerarande varit i fokus och inte hur eller varför 

detta agerande har uppstått (Änggård, 2005:4).  Här synliggörs hur barn omprövar stereotypa 

könsroller, och det skulle här kunna tolkas som att barn inte endast påverkats av barnlitteratur på det 

sätt som nämns ovan. Med hjälp av pedagoger fick barnen i hennes studie möjlighet att använda ett 

mer avancerat skriftspråk i sina sagor, och de fick själva utforma innehållet. Under projektets början 

valde pojkar och flickor överlag stereotypa könsroller till sina karaktärer, där exempelvis flickan 

”Jenny” positionerades av både de andra och av sig själv in i den kvinnliga diskursen (Änggård, 

2005:5). Pojkarnas sagor handlade om aktiva hjältar, medan flickornas handlade om relationsskapande 

Barbies och prinsessor. Studien visar hur pojkarna använde sig av metoder för att förstärka 

avståndstagandet till kvinnliga roller (Änggård, 2005:12). Något som sedan bröt de traditionella 

könsmönstren var att flickorna efterhand skapade aktiva prinsessor, och i deras berättelser fick de 

manliga karaktärerna underordnade roller (Änggård, 2005:9). I pojkarnas berättelser saknades 

kvinnliga karaktärer, men de manliga karaktärerna kunde även ibland i deras sagor bryta mot de 

traditionella könsmönstren. Ett exempel var när de manliga karaktärerna bråkade men sedan blev sams 

och bad varandra om förlåtelse, något som tolkades av Änggård (2005) vara ett mer stereotypt 

kvinnligt beteende. Barnen tycktes påverkas och influeras av media, leksaker, sagor och barnböcker i 

deras egna berättelser, där Änggård (2005) menar att en stereotypifiering av könsroller ofta sker och 

visas för barn (Änggård, 2005:12). Även Bronwyn Davies menar i boken Hur flickor och pojkar gör 

kön (2003) att barn påverkas av samhällets normer tidigt, där de manliga och kvinnliga könsrollerna 
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styr hur vi positionerar oss och hur vi blir positionerade för att accepteras i den rådande 

samhällsdiskursen (Davies, 2003). I barnens egna sagor framkommer dock i Änggårds (2005) studie 

att barn även kan pröva och omförhandla stereotypa könsroller för att passa deras eget syfte (Änggård, 

2005:13). Denna studie visar att trots att dessa barn har utsatts för yttre påverkan av media och 

barnböcker under sitt skapande av könsroller, haft en förmåga att utmana, pröva och omförhandla 

stereotypa könsroller. Detta har relevans för denna studie då det visar att det inte med säkerhet går att 

säga hur alla förskolebarns könssocialisation och identitetsskapande kan påverkas av barnlitteratur.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera och diskutera tre barnböcker som är vanligt 

förekommande i den förskola som ingår i studien. I detta arbete undersöks och tolkas hur makt 

konstrueras genom att samverka mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och 

funktionsnedsättning i den valda barnlitteraturen. Detta görs även för att försöka se ifall makt tillskrivs 

en mångfald av karaktärer, eller ifall makt tillskrivs karaktärer som följer stereotypa könsmönster. 

Sedan analyseras textanalysen utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, för att försöka ge en 

förståelse för vilken inverkan den valda barnlitteraturen skulle kunna ha på förskolebarns 

könssocialisation och identitetsskapande.  

Forskningsfrågor 

 

 Hur konstrueras makt i den valda barnlitteraturen i förskolan genom att samverka mellan olika 

identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning? 

- Tillskrivs makt en mångfald av olika karaktärer i den valda barnlitteraturen, eller tillskrivs 

makt karaktärer som följer stereotypa könsmönster? 

 Vad kan barnlitteratur sägas ha för inverkan på barns könssocialisation och identitetsskapande 

i förskolan?  

- Hur skulle den valda barnlitteraturen kunna bidra till att påverka barns könssocialisation och 

identitetsskapande i förskolan? 
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Teoretiskt perspektiv  

Nedan följer först under rubriken ”Intersektionellt perspektiv” författarna De Los Reyes och Mulinaris 

(2005) beskrivning av hur ett intersektionellt perspektiv kan användas för att synliggöra hur makt 

konstrueras i samverkan mellan olika identitetskategorier. Detta perspektiv kommer att användas i 

textanalysen för att besvara uppsatsens första forskningsfrågor: Hur konstrueras makt i den valda 

barnlitteraturen i förskolan genom att samverka mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, 

etnicitet och funktionsnedsättning? Tillskrivs makt en mångfald av olika karaktärer i den valda 

barnlitteraturen, eller tillskrivs makt karaktärer som följer stereotypa könsmönster? Under rubriken 

”Utvecklingspsykologiskt perspektiv” följer författarna Bjerrum Nielsen & Rudbergs (1991) syn på 

hur olika utvecklingspsykologiska teorier tillsammans kan förklara och ge en bredare och mer 

komplex bild av barns könssocialisation och identitetsskapande. De utgår ifrån rollteori, kognitiv teori 

och psykoanalytisk teori. Dessa teorier används sedan vid analysen av studiens textanalys för att ge 

svar på, och en bredare förståelse av, uppsatsens andra forskningsfrågor: Vad kan barnlitteratur sägas 

ha för inverkan på barns könssocialisation och identitetsskapande i förskolan? Hur skulle den valda 

barnlitteraturen kunna bidra till att påverka barns könssocialisation och identitetsskapande i förskolan? 

Intersektionellt perspektiv 
Författarna De Los Reyes och Mulinari (2005) ser intersektionaliteten som ett teoretiskt perspektiv 

och som ett sätt att utveckla en kritisk förståelse av maktens komplexa konstruktion och ojämlikhetens 

mekanismer (De Los Reyes & Mulinari, 2005:87). Det som synliggörs genom detta perspektiv är hur 

olika historiskt och situationsberoende maktrelationer skapas i och genom den simultana verkan av 

kön, klass och etnicitet. Även kategorier som ålder, funktionsnedsättning och sexualitet spelar in. 

Intersektionalitet handlar om att det inte går att dela in människor i den ena eller den andra kategorin. 

Flera olika identiteter finns mellan dessa kategorier, vilket man måste ta hänsyn till när man skapar en 

identitet menar författarna (De Los Reyes & Mulinari, 2005:24).  

Utifrån detta perspektiv ses kategorisering som en viktig del i maktutövandet och genom användandet 

av fixerade kategorier som man/kvinna, invandrare/svensk och infödd/utlänning osynliggörs eller 

förnekas andra identitetsskapande faktorer och andra erfarenheter av förtryck (De Los Reyes & 

Mulinari, 2005:126). För att komma bort från denna ensidiga förståelse av dessa kategorier kan 

intersektionalitetsbegreppet användas, som problematiserar maktens komplexa konstruktion utan att 

hamna i ett kategoriseringstänk. Att ha en ensidig syn på kön, klass och etnicitet skapar bara en 

fragmenterad kunskap som inte tar hänsyn till hur olika former av makt konsturerar varandra menar 

författarna (De Los Reyes & Mulinari, 2005:90). Deras utgångspunkt är att kön transformerar och 

transformeras i mötet med klass, etnicitet och sexualitet och de anser att man inte kan utesluta någon 
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av dessa kategorier när man gör en analys av sociala ojämlikheter (De Los Reyes & Mulinari, 

2005:99). En tolkning av detta kan vara exempelvis att könet kan transformeras i mötet med etnicitet 

och klass när en kvinna eller man, med annat etniskt ursprung och utan någon stabil ekonomi kommer 

till Sverige. Diskriminering och social ojämlikhet kanske uppstår, exempelvis om individen inte får 

något arbete. Detta behöver inte endast bero på individens kön, utan kan även vara på grund av 

diskriminering av ursprung och/eller social status. Detta är ett exempel, att individen inte får något 

arbete kan även bero på exempelvis vilken utbildningsnivå individen har. De Los Reyes & Mulinari 

(2005) menar att det är inte bara är intersektionen mellan de olika kategorierna som skapar 

maktpositioner och ojämlikhet i samhället, utan det är även institutionerna och individerna själva som 

gör klass, kön, etnicitet och sexualitet. Det intersektionella perspektivet kan hjälpa till att 

problematisera hur “görandet” av de olika kategorierna också innehåller ett förhållningssätt inför de 

andra kategorierna. De los Reyes och Mulinari (2005) hävdar att det inte går att göra kön utan att 

samtidigt göra klass, etnicitet och sexualitet (De los Reyes & Mulinari, 2005:90). De menar även att 

ojämlikhet är i ständig förändring, och för att kunna förstå och sammanfoga de splittrade sociala 

identiteter som uppstår i en föränderlig och ojämlik värld, menar de att det är bättre att ha ett 

förhållningssätt som accepterar ett både/och än om man utgår ifrån ett antingen/eller. Detta 

förhållningssätt öppnar upp för samtal om gemensamma mänskliga frågor menar författarna. En 

tolkning av detta kan vara att författarna menar att det borde vara accepterat för en individ att tillhöra 

flera olika identitetskategorier utan att någon diskriminering ska uppstå, exempelvis ska en individ 

kunna vara både man, homosexuell och funktionsnedsatt utan att utsättas för social ojämnlikhet. 

Intersektionalitet handlar om att utveckla situerade och kontextuella analyser av processer som skapar 

makt, hegemoni, ojämlikhet och motstånd menar De Los Reyes & Mulinari (De los Reyes & Mulinari, 

2005:126).  

Utvecklingspsykologiskt perspektiv 
Författarna Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) menar att barns biologiska kön gradvis blir till ett 

psykologiskt och socialt kön medan barnet växer upp i samhället. De ifrågasätter den traditionella 

utvecklingspsykologin, där kön är nästan frånvarande och man ser på flickors och pojkars utveckling 

som i stort sett densamma. Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) utgår ifrån rollteori, kognitiv teori och 

psykoanalytisk teori när de ska förklara barns könssocialisation. De menar att alla dessa teorier 

tillsammans kan ge en bredare och mer komplex bild av verkligheten, och att de förklarar olika skikt i 

könsidentiteten, både det sociala, det kognitiva och det emotionella (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 

1991:16). Rollteorin fokuserar på det sociala, och ser socialisation som en inlärningsprocess, där de 

normer och attityder som omgivningen har gradvis internaliseras i individen. Eftersom båda könen 

ofta vill bli accepterade av sin omgivning försöker de uppfylla de rollförväntningar som finns på dem 

menar Bjerrum Nielsen & Rudberg (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:16). Författarna skriver dock 
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fram att enbart rollteorin inte kan förklara alla sidor av könets beteende, utan att vi är vårt kön på ett 

mycket mer grundläggande sätt än bara genom våra attityder och åsikter. En individs önskningar, 

behov och identitet sammanfaller inte endast med den inlärda könsrollsrepertoaren (Bjerrum Nielsen 

& Rudberg, 1991:11). 

 

Den kognitiva teorin fokuserar på den kognitiva delen i barns könssocialisation, och förklarar 

socialisation och identitetsbildning som en process där varje individ aktivt skapar struktur och mening 

i världen. Kring tvåårsåldern uppfattar barnet att det finns två olika kön att förhålla sig till, och för att 

skapa mening i detta tolkar barnet sig självt och omvärlden utifrån kön som centralt kognitivt schema 

menar Bjerrum Nielsen & Rudberg (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:12). Enligt detta perspektiv, 

uppför sig barnet sedan enligt det beteende som uppfattas som meningsfullt för att göra världens kaos 

mer begripligt och stärka sin identitet, exempelvis en flicka förstår att leka med dockor ses som en del 

av att vara flicka, och uppför sig sedan i enlighet med detta (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:11). 

Schemat i teorin bygger på att individen försöker förstå nya upplevelser med hjälp av tidigare 

erfarenheter (assimilation). När konflikter uppstår mellan gamla och nya uppfattningar (kognitiv 

dissonans) kan resultatet antingen bli att ny förståelse förnekas, eller att schemat ändras i enlighet med 

de nya upplevelserna (ackommodation) (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:12). Utifrån kognitiv teori 

uppfattas individen som en aktör med motiv och avsikter, som har förmågan att tolka sin omvärld och 

handla utifrån egna premisser (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:13). 

 

Psykoanalytisk teori fokuserar mer kring den emotionella aspekten av barns könssocialisation, och 

utgår ifrån att socialisation och identitetsbildning börjar med väldigt tidiga erfarenheter som 

grundlägger strukturerna i vår personlighet. Objektsteorin som är en senare riktning inom 

psykoanalysen menar att barnet är primärt och grundläggande socialt orienterat, och har ett 

självständigt behov av anknytning till andra (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:14). I barndomen 

skapas vår grundläggande subjektivitet, och existerar som psykisk struktur inom oss, och kan påverka 

våra handlingar senare i livet menar Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). Vidare menar de att `Jaget´ 

utvecklas i ett psykologiskt samspel med andra, där barnet skapar bilder av sig självt och den andra, 

samt bilder av relationen och konflikterna mellan dem. Ur denna synvinkel blir då socialisation en 

historia om relationer mellan objekt och hur dessa internaliseras i barnets psykiska struktur (Bjerrum 

Nielsen & Rudberg, 1991:15). 
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Metod  

I detta avsnitt redovisas undersökningens metod, urval och avgränsningar och vilket tillvägagångssätt 

som använts vid insamlingen och analysen av det empiriska materialet. 

Val av metod 
I studien kommer både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys att göras av tre barnböcker för att 

ta reda på hur makt konstrueras i samverkan mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, 

etnicitet och funktionsnedsättning. Det undersöks även ifall makt tillskrivs en mångfald av olika 

karaktärer eller ifall makt tillskrivs karaktärer som följer stereotypa könsmönster. Vidare diskuteras 

även vad barnlitteratur kan sägas ha för inverkan på förskolebarns könssocialisation och 

identitetsskapande och hur de valda barnböckerna skulle kunna bidra till detta i förskolan.  

 

En kvantitativ innehållsanalys, som tas upp i Alan Brymans bok om samhällsvetenskapliga 

forskningsmetoder, kommer att användas i studien genom att ett fenomens förekomst beräknas och 

summeras i barnböckerna (Bryman, 2002:190f). Detta sker med hjälp av ett kodningsschema som vi 

själva utformat baserat på studiens forskningsfrågor (Bryman, 2002:368). Det fenomen som studeras 

är antalet förekommande identitetskategorier i barnböckerna. Sedan kommer även en kvalitativ 

innehållsanalys användas för att närmare undersöka hur de olika identitetskategorierna samverkar när 

en karaktär tillskrivs makt, samt för att se vilka könsstereotypa egenskaper som framträder hos de 

karaktärer som tillskrivs makt i barnböckerna i olika situationer. Detta görs för att ge en fördjupad 

kunskap och en bredare bild av hur detta framträder i barnböckerna. Denna typ av analys syftar enligt 

Bryman (2002) till att finna ett underliggande budskap, han menar att det är lika intressant att ta reda 

på vad som inte omnämns som det som nämns (Bryman, 2002:193). Detta har relevans för denna 

studie eftersom det även studeras vilka identitetskategorier som inte finns representerade i 

barnböckerna. Bryman (2002) är dock kritisk mot en kvalitativ forskning eftersom den kan tendera att 

bli subjektiv, då forskarens egna uppfattningar kan få för mycket utrymme (Bryman, 2002:269). 

Denna metod ansågs ändå vara relevant att använda vid analysen för att ge en djupare förståelse för det 

som undersöks i denna studie.   

 

När det i detta arbete studeras vad barnböckerna kan sägas ha för inverkan på förskolebarns 

könssocialisation och identitetsskapande läggs istället mer fokus kring tidigare forskning. Sedan görs 

en tolkning av vad dessa barnböcker skulle kunna sägas ha för inverkan utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. 
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Urval och avgränsning 
I studien beskrivs, analyseras och diskuteras tre barnböcker som förekommer i den förskola som ingår 

i studien. Barnböckerna har förekommit på tre förskoleavdelningar där barnen är i åldrarna 3-6 år 

under vår verksamhetsförlagda utbildning. Barnböckerna som ingår i studien är Hur långt når Alfons? 

av Gunilla Bergström (2002), Mamma Mu åker rutschkana, av Jujja Wieslander (2002) samt Adjö, 

herr Muffin, av Ulf Nilsson (2002). Valet av dessa tre barnböcker motiveras också av att de var de 

mest utlånade barnböckerna när studien genomfördes 2012, på Älvsjö stadsbibliotek, för barn i 

åldrarna 3-6 år och som publicerats inom en tioårsperiod, mellan åren 2002-2012 (Biblioteket.se, 

2012). Förskolan som ingår i studien ligger i Älvsjö stadsdel, där även vår verksamhetsförlagda 

utbildning låg, vilket bidrog till valet av stadsbibliotek. För att ta reda på vilka tre barnböcker som var 

de mest utlånade när studien genomfördes gjordes ett urval genom bibliotekets hemsida utifrån deras 

topplista över utlånade barnböcker (Biblioteket.se, 2012). Att endast tre barnböcker studeras är en 

avgränsning som gjorts med tanke på studiens begränsade omfattning i såväl tid som omfång.  

Genomförande 
I detta arbete har de valda barnböckerna studerats ett flertal gånger och granskats av oss med hjälp av 

både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys för att ge en bredare och mer nyanserad tolkning av 

innehållet. Ett kodningsschema har använts där förekomsten av olika identitetskategorier har studerats 

och summerats. Med tanke på studiens utformning och på grund av utrymme har vi valt att endast 

använda detta kodningsschema som underlag för vår egen tolkning, därför finns det inte presenterat i 

arbetet. Den förståelse för vilken karaktär som tillskrivits makt i olika situationer i barnböckerna har vi 

baserats på frågor utifrån vilka karaktärer som fört handlingen framåt, vilka som har gett uppmaningar 

och kommandon, samt vilka som bestämt över andra karaktärer och/eller handlingen. Ett fokus på de 

karaktärer som tillskrivs någon form av makt i barnböckerna har funnits, och därför har endast dessa 

karaktärer beskrivits. Ett utelämnande av exempelvis miljön och bakgrundskaraktärer i böckerna har 

gjorts i detta arbete.  

 

Databearbetning och analysmetod 
Vid tolkningen av barnböckerna har inspiration hämtats från Elisabet Ahlner-Malmström som i boken 

Är barns bilder språk? (1991) använder en modell för bildanalys som görs i olika steg. Där görs först 

en beskrivning av vad bilden representerar, och beskrivningen utgår ifrån vad som syns på bilden, 

inklusive olika känslouttryck. Nästa del i analysen består av association, den är sammanfattande och 

leder till en djupare ideologisk förståelse. Associationer till bilden är dels privata och dels 

kulturbundna, som symboler och myter. Här kan en diskussion och analys ske kring olika frågor. Det 
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sista steget i bildanalysen bygger på att finna en djupare mening, och detta kan ske genom att man 

sätter bilden i sitt tidstypiska och historiska sammanhang (Malmström, 1991:30). Analyserna har 

genomförts med våra olika tolkningar av den valda barnlitteraturen med inspiration från denna 

bildanalysmetod. Där har en förståelse för vilken karaktär som tillskrivits makt i olika situationer 

tolkats baserat på vilka karaktärer som fört handlingen framåt, vilka som gett uppmaningar och 

kommandon, samt vilka som bestämt över andra karaktärer och/eller handlingen. För att förstå vilka 

karaktärer som följer alternativt utmanar stereotypa könsmönster har även Maria Nikolajevas 

definition av stereotypa egenskaper använts, som skrivs fram i Barnbokens byggklossar (1998). Där 

skriver hon att män/pojkar och kvinnor/flickor ibland kan skrivas fram på följande sätt i barnlitteratur: 

män/pojkar; starka, våldsamma, känslokalla, hårda, aggressiva, tävlande, rovgiriga, skyddande, 

självständiga, aktiva, analyserande, tänker kvantitativt, rationella. Kvinnor/flickor; svaga, 

aggressionshämmade, emotionella, milda, lydiga, självuppoffrande, omtänksamma, omsorgsfulla, 

sårbara, beroende, passiva, syntetiserande, tänker kvalitativt, intuitiva (Nikolajeva, 1998:64). Fler 

kvinnligt stereotypa egenskaper är vacker, sårbar och nyckfull (Nikolajeva, 2004:129). 

 

Tolkningarna som skrivs fram i studien kan skilja sig från andras tolkningar av den undersökta 

barnlitteraturen. Exempelvis kan ett barns förståelse av böckerna vara en annan, och Borgersen & 

Ellingsen (1994) menar att rumsliga omständigheter på bilder förutsätter en viss mognad hos 

bildbetraktaren, både fysiskt och intellektuellt. Vidare menar de att ett barn i treårsåldern inte har lärt 

sig att exempelvis avläsa en bild som en framställning där bildelementen har ordnats efter bestämda 

perceptuella regler. Vuxna har oftast lärt sig att exempelvis en bild föreställande två män, visar att den 

större mannen är den som befinner sig närmast kameran, medan den mindre befinner sig längre bort. 

En treåring gör inte en sådan kvalitativ värdering vid avläsningen av bilden menar författarna. De gör 

istället ofta en kvalitativ bedömning, där figurens storlek istället ofta tillförs bestämda värden och 

egenskaper. Den minsta karaktären kan i en sådan bedömning anses vara exempelvis fattigare, svagare 

och yngre än den största karaktären. Att kunna läsa av logiska återgivningar av rumsliga förhållanden 

på bilder är alltså ingen medfödd eller naturgiven egenskap menar Borgersen & Ellingsen (1994). 

Detta är istället resultatet av intellektuell och fysiologisk mognad samt bildspråklig lärdom (Borgersen 

& Ellingsen, 1994:37). De erfarenheter vi sedan lärt oss som bildläsare är i sin tur beroende av den 

bildkultur vi lever i (Borgersen & Ellingsen, 1994:38). Författarna menar även att barn kan ha svårt att 

förstå bilder och texter som är ironiska eftersom de ofta saknar de kunskaper och erfarenheter som ska 

till för att förstå ironi. De tar istället dessa texter och bilder bokstavligt (Borgersen & Ellingsen, 

1994:66). En medvetenhet om att vår tolkning är beroende av vår bildspråkliga lärdom och våra 

tidigare kunskaper, och att andra individer hade kunnat göra en helt annan tolkning är beaktat i detta 

arbete. Tolkningarna i denna studie sammanfaller kanske inte heller med författarnas egen tolkning av 

barnböckernas budskap.  
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Tillförlitlighetsfrågor 
I denna studie har tre barnböcker för barn i förskoleåldern beskrivits, analyserats och diskuterats. 

Trovärdigheten i denna studie bygger på att läsningar av alla tre barnböcker har gjorts vid ett flertal 

tillfällen, och granskningar av både texter och bilder har utförts med noggrannhet. Eftersom analyserna 

av barnböckerna har utgått ifrån ett intersektionellt perspektiv har även en medvetenhet funnits kring 

att resultatet av analyserna hade kunnat se annorlunda ut och gett fler nyanserade beskrivningar 

beroende på vem som utfört undersökningen. Detta eftersom barnböckerna hade kunnat tolkas på ett 

flertal olika sätt och analyserats ur ett flertal olika perspektiv. Att ta reda på hur väl uppsatsens 

tolkningar av barnböckerna överensstämmer med exempelvis författarnas egna tolkningar av 

barnböckernas budskap, eller förskolebarns uppfattningar av barnböckernas budskap ingår inte i 

studien.  

Forskningsetiska aspekter 
För att avidentifiera förskolan som ingår i studien används ett fingerat namn, Förskolan Solstrålen. 

Detta för att det inte ska kunna gå att ta reda på vilken förskola eller vilka barn studien handlar om. 

Det ska inte gå att kombinera en viss uppgift med en bestämd persons identitet (Vetenskapsrådet, 

2011:67). Hade studien byggt på intervjuer med barn på Förskolan Solstrålen hade det varit av ännu 

större vikt att avidentifiera både förskolan och barnen. Detta eftersom det är tystnadsplikt inom 

förskolan och att inget intervjusvar ska kunna kopplas till en bestämd individ. 

 

Inför studien har Förskolan Solstrålen informerats om att en del av deras barnlitteratur kommer att 

undersökas utifrån ett intersektionellt perspektiv för att synliggöra hur makt konstrueras i dessa böcker 

och hur dessa eventuellt kan sägas påverka förskolebarns könssocialisation, identitetsskapande, deras 

självuppfattning och uppfattning om andra. De har även tagit del av informationen att analyserna av 

böckerna görs av oss, och att vi inte avser att intervjua barn eller personal kring ämnet. Eftersom 

undersökningen inte innefattar frågor av privat natur har samtycke hämtats av förskollärarna på den 

för studien valda förskolan (Vetenskapsrådet, 2002). För denna studie har det inte varit relevant att 

beakta nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (men vi har fingerat förskolans namn) eftersom 

insamling av material inte har innefattat någon form av personuppgifter. 

Resultat 

Nedan följer till att börja med en beskrivning av de barnböcker som ingår i studien, presenterade var 

för sig, med fokus på de karaktärer som förekommer mest i barnböckerna och som kan upplevas vara 
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relevanta att titta på utifrån aspekten makt och könsmönster. För varje barnbok ges även beskrivningar 

av händelser ur boken som kan ha betydelse i förhållande till makt och könsmönster. Alla 

barnböckerna saknar sidnumrering och därför har vi valt att börja räkna sidorna från den sida där 

historien tar sin början. Vi har valt att räkna varje uppslag i boken som två sidor. 

 

När resultatet har presenterats följer en textanalys av resultatet utifrån ett intersektionellt perspektiv, 

där de karaktärer som tillskrivs makt analyseras utifrån vilka olika identitetskategorier de tillhör. Detta 

för att besvara studiens första forskningsfrågor: Hur konstrueras makt i den valda barnlitteraturen i 

förskolan genom att samverka mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och 

funktionsnedsättning? Tillskrivs makt en mångfald av olika karaktärer i den valda barnlitteraturen, 

eller tillskrivs makt karaktärer som följer stereotypa könsmönster? Efter denna textanalys följer sedan 

en analys av textanalysen utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Detta för att besvara studiens 

andra forskningsfrågor: Vad kan barnlitteratur sägas ha för inverkan på barns könssocialisation och 

identitetsskapande i förskolan? Hur skulle den valda barnlitteraturen kunna bidra till att påverka barns 

könssocialisation och identitetsskapande i förskolan?  

Hur långt når Alfons? 

 

Beskrivning av karaktärer som förekommer i boken i förhållande till kön, ålder, klass, etnicitet 

och funktionsnedsättning: 

Alfons: Beskrivs i boken som en pojke, tilltalas som ”han” i texten på ett flertal ställen (exempelvis på 

s. 5). Alfons är 7 år gammal i boken (s. 4). Utifrån tolkningen som görs i denna studie kan det inte 

avgöras via text eller bild vilken social klass han tillhör. Hans hudfärg är ljus på bilder i boken 

(exempelvis på s. 4), men det framkommer inte vilket etniskt ursprung han har. Karaktären uppvisar 

inte några funktionsnedsättningar. 

Alfons pappa: Beskrivs i boken som en man, tilltalas som ”han” i texten på ett flertal ställen 

(exempelvis på s. 27). Pappans ålder framkommer inte i boken, men han beskrivs som Alfons pappa 

(s. 27). Utifrån tolkningen som görs i denna studie kan det inte avgöras via text eller bild vilken social 

klass han tillhör. Hans hudfärg är ljus på bilder i boken (exempelvis på s. 26), men det framkommer 

inte vilket etniskt ursprung han har. Karaktären uppvisar inte några funktionsnedsättningar. 

Victor: Beskrivs i boken som en pojke, tilltalas som ”han” i texten på ett flertal ställen (exempelvis på 

s. 20). Victors ålder framkommer inte i boken. Utifrån tolkningen som görs i denna studie kan det inte 

avgöras via text eller bild vilken social klass han tillhör. Hans hudfärg är ljus på bilder i boken 
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(exempelvis på s. 20), men det framkommer inte vilket etniskt ursprung han har. Karaktären uppvisar 

inte några funktionsnedsättningar. 

Småtting: Beskrivs i boken som en pojke, tilltalas som ”han” i texten på ett flertal ställen (exempelvis 

på s. 21). Hans ålder framkommer inte i boken, men han själv beskriver Alfons som “JÄTTESTOR 

OCH SNÄLL” (s. 23). Utifrån tolkningen som görs i denna studie kan det inte avgöras via text eller 

bild vilken social klass han tillhör. Hans hudfärg är ljus på bilder i boken (exempelvis på s. 23), men 

det framkommer inte vilket etniskt ursprung han har. Karaktären uppvisar inte några 

funktionsnedsättningar. 

 

Beskrivning av händelser i boken som kan kopplas till makt, och/eller stereotypa/icke stereotypa 

könsmönster:  

Alfons: Slåss med Victor (s. 20), vilket leder till att Victor får en blåtira och inte vill gå till skolan 

dagen efter (s. 20), kopplas till makt och könsmönster. Han lär Småtting att bygga koja, lira boll, 

skoja, sparka, nicka, dribbla och kicka (s. 21-22), kopplas till makt. Han kånkar och bär på tunga sopor 

(s. 26-30), kopplas till makt och könsmönster. Beskriver sitt humör som “Ilsken? Tjurig? Glad och 

lurig?” (s. 19), kopplas till könsmönster. Alfons beskriver sitt förhållande till Småtting när han sitter 

barnvakt som “Då blir det saga och bulle! Och gos och gulle-gulle!” (s. 23), kopplas till könsmönster. 

Alfons pappa: Säger till Alfons att gå ut med två stora, fulla soppåsar (s. 26), kopplas till makt och 

könsmönster. Sköter hushållsysslor genom att städa i köket (s. 26), kopplas till könsmönster. 

Victor: Slåss med Alfons (s. 20), kopplas till makt och könsmönster. Vill inte gå till skolan när han 

blivit slagen och visa sitt blåtire- slag (s. 20), kopplas till makt och könsmönster. 

Småtting: Härmar Alfons i allt han gör (s. 23), kopplas till makt. Ser upp till honom, han säger: ”-En 

kung! En idol! Som jämt gör mål” (s. 23), kopplas till makt.  

Mamma Mu åker rutschkana 

 

Beskrivning av karaktärer som förekommer i boken i förhållande till kön, ålder, klass, etnicitet 

och funktionsnedsättning: 

Mamma Mu: Beskrivs i boken som en ko av kvinnligt kön, tilltalas som ”hon” i texten på ett flertal 

ställen (exempelvis på s. 2). Åldern framkommer inte i boken via bild eller text. Utifrån tolkningen 

som görs i denna studie kan det inte avgöras via text eller bild vilken social klass hon tillhör. Hennes 

färg i boken är brun, men det kan inte avgöras vilket ursprung hon har. Karaktären uppvisar inte några 
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funktionsnedsättningar, förutom att hon har fyra ben istället för två som barnen i boken har, vilket 

tycks påverka hennes möjligheter till vissa handlingar och rörelser (s. 9).  

Kråkan: Beskrivs i boken vara av manligt kön, tilltalas som ”han” i texten på ett flertal ställen 

(exempelvis på s. 7). Kråkans ålder går inte att avgöra via text eller bild. Utifrån tolkningen som görs i 

denna studie kan det inte avgöras vilken social klass han tillhör. Kråkans färg i boken är svart 

(exempelvis på s. 4), men det framkommer inte vilket ursprung han har. Karaktären uppvisar inte 

några funktionsnedsättningar. 

Barnen: Tilltalas i boken som barn och inte i förhållande till kön (exempelvis på s. 5). Åldrarna 

framkommer inte i boken, men de beskrivs som barn (s. 5). Utifrån tolkningen som görs i denna studie 

kan det inte avgöras via text eller bild vilken social klass de tillhör. Barnens hudfärger är ljusa på 

bilder i boken (exempelvis på s. 3), men det framkommer inte vilket etniskt ursprung de har. 

Karaktärerna uppvisar inte några funktionsnedsättningar. 

 

Beskrivning av händelser i boken som kan kopplas till makt, och/eller stereotypa/icke stereotypa 

könsmönster:  

Mamma Mu: Funderar på att åka barnens rutschkana men tvekar (s. 9), Mamma Mu säger: ”och det 

är liksom ett gupp mitt på, det tänkte jag inte på” (s. 10), kopplas till makt och könsmönster.  Hon åker 

rutschkana (s. 13), kopplas till makt och könsmönster.  Hon råkar ha sönder rutschkanan (s. 16), 

kopplas till makt. Sedan ber hon Kråkan om hjälp att laga den (s. 17), kopplas till makt och 

könsmönster. Hon lagar den dock själv genom att sparka på den (s. 21), kopplas till makt och 

könsmönster. Hon påpekar att hon inte vill ha sönder barnens rutschkana, hon säger: ”Det var inte min 

mening” (s. 17), kopplas till könsmönster.  

Kråkan: Försöker att stoppa Mamma Mu från att åka barnens rutschkana (exempelvis på s. 4), 

kopplas till makt och könsmönster. Kråkan säger: ”Gå dit, ja. Men inte åka. Den är för smal för en ko. 

Den håller inte för en ko. Den har en stege. Du kan inte komma upp på den!” (s. 5), kopplas till makt 

och könsmönster. Han försöker hjälpa Mamma Mu att finna en lösning på hur rutschkanan kan lagas, 

han tänker på matematiska lösningar (s. 20), kopplas till könsmönster. 

Barnen: Leker vid rutschkanan (s. 3), och rutschkanan är till barnen (s. 5), kopplas till makt. 

Adjö, herr Muffin 

 

Beskrivning av karaktärer som förekommer i boken i förhållande till kön, ålder, klass, etnicitet 

och funktionsnedsättning: 
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Herr Muffin: Beskrivs i boken som ett marsvin av manligt kön, tilltalas som ”han” i texten på ett 

flertal ställen (exempelvis på s. 1). Herr Muffins ålder är sju år, och han beskrivs som ett gammalt 

marsvin (s. 1). Utifrån tolkningen som görs i denna studie kan det inte avgöras via text eller bild vilken 

social klass han tillhör, men han bor i en kartong hos ett barn (s. 1). Herr Muffins färg är grå på bilder 

i boken (exempelvis s. 1), men det framkommer inte vilket ursprung han har. Det som kan sägas i 

förhållande till funktionsnedsättning är att han är gammal och hans kropp har påverkats av åldrandet, 

han har ont och är sjuk (s. 17). 

Barnet: Beskrivs inte i boken som varken pojke eller flicka, kan ses på bilder (exempelvis på s. 16). 

Barnets ålder framkommer inte i boken, men pappan i boken beskrivs som barnets pappa (s. 25). 

Utifrån tolkningen som görs i denna studie kan det inte avgöras via text eller bild vilken social klass 

barnet tillhör. Barnets hudfärg är ljus på bilder i boken (exempelvis på s. 16), men det framkommer 

inte vilket etniskt ursprung barnet har. Karaktären uppvisar inte några funktionsnedsättningar. 

Pappan: Beskrivs i boken som en ”pappa” (exempelvis på s. 25). Pappans ålder framkommer inte i 

boken, mer än att han är pappa (s. 25). Utifrån tolkningen som görs i denna studie kan det inte avgöras 

via text eller bild vilken social klass han tillhör. Hans hudfärg är ljus på bilder i boken (exempelvis på 

s.38), men det framkommer inte vilket etniskt ursprung han har. Karaktären uppvisar inte några 

funktionsnedsättningar. 

Herr Muffins fru Victoria: Beskrivs i boken som en fru, tilltalas som ”hon” i texten på ett flertal 

ställen (exempelvis på s. 12). Victorias ålder beskrivs i boken med att hon dog för flera år sedan (s. 

12). Utifrån tolkningen som görs i denna studie kan det inte avgöras via text eller bild vilken social 

klass hon tillhör. Hennes färg är svart på bilder i boken (s. 8), men det framkommer inte vilket 

ursprung hon har. Karaktären uppvisar inte några funktionsnedsättningar. 

Herr Muffins barn: Beskrivs inte utifrån kön i boken, endast utifrån antal (exempelvis på s. 8). 

Barnens ålder framkommer inte i boken, bara att de var små (s. 8). Utifrån tolkningen som görs i 

denna studie kan det inte avgöras via text eller bild vilken social klass de tillhör. Deras färg är 

blandade på bilder i boken (exempelvis s. 9), men det framkommer inte vilket ursprung de har. 

Karaktärerna uppvisar inte några funktionsnedsättningar. 

 

Beskrivning av händelser i boken som kan kopplas till makt, och/eller stereotypa/icke stereotypa 

könsmönster:  

Herr Muffin: Är gammal och befinner sig i livets sista skede (s. 5), kopplas till makt. Beskriver 

minnet av hans vackra fru Victoria och deras barn (s. 8), kopplas till könsmönster. I hans hus visas en 

bild på när han var ung, stark och stolt och kunde bära en hel gurka på ryggen (s. 21), kopplas till makt 

och könsmönster. 
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Pappan: Säger att det är en naturlig del av livet att dö (s. 25), kopplas till könsmönster. 

Barnet: är svårt att könsbestämma eftersom det aldrig benämns som ”hon” eller ”han”, och inte heller 

visar några stereotypa kvinnliga eller manliga egenskaper, kopplas till könsmönster. 

Herr Muffins fru: Luktar på en blomma och dör när ett bi sticker henne på nosen (s. 12), kopplas till 

könsmönster. 

Herr Muffins barn: Visas på ett fåtal bilder, exempelvis när de är ute och går (s. 10), kopplas till 

makt. 

Textanalys 

Hur långt når Alfons?  

 

Forskningsfråga: Hur konstrueras makt i den valda barnlitteraturen i förskolan genom att samverka 

mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning? 

 

I boken slåss karaktärerna Alfons och Victor (s. 20). Detta leder till att Victor får en blåtira och inte 

vill gå till skolan dagen efter (s. 20). En tolkning kan vara att Alfons tillskrivs makt i denna situation 

eftersom han påverkar Viktors handling att gå till skolan eller inte. I boken lär även Alfons Småtting 

att bygga koja, lira boll, skoja, sparka, nicka, dribbla och kicka (s. 23). En tolkning av detta skulle 

kunna vara att Alfons har en viss makt att påverka Småttings beteende genom att lära honom detta, 

och det beskrivs även som att Småtting ser upp till Alfons (s. 23), vilket skulle kunna tillskriva honom 

ännu mer makt. Tolkningen är här att Alfons i boken ibland tillskrivs makt över karaktärer som är i 

ungefär samma ålder som honom eller yngre. Alfons pappa säger till Alfons att gå ut med två stora, 

fulla soppåsar (s. 26-27). Alfons gör som han säger och här är en tolkning att Alfons pappa har makt 

över Alfons när han bestämmer vad han ska göra. Alfons pappa är äldre, och även här kan det tolkas 

som att makt sätts i relation till ålder. Utifrån ett intersektionellt perspektiv är ålder och 

generationsskillnader något som påverkar makten under en individs liv (De Los Reyes och Mulinari, 

2005:40). I förhållande till kön, framträder i boken vid undersökningen inte annat än pojkar och män, 

flickor och kvinnor saknas helt förutom en kvinna som väntar på bussen i bakgrunden (s. 11). I och 

med att kvinnliga karaktärer saknas, kan en tolkning vara att manliga karaktärer är de enda som 

tillskrivs makt i boken. Inga sexuella läggningar kan heller urskiljas vid undersökningen. Några 

framskrivningar av social klass kan inte heller urskiljas med denna tolkning. I frågan om några 

karaktärer har annat än svenskt etniskt ursprung, kan det inte identifieras hur det ser ut i boken. Det 
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skrivs inte fram att någon karaktär skulle ha ett annat etniskt ursprung, men inte heller att de inte 

skulle ha det. Alla karaktärer har dock ljus hy på bilderna, men detta innebär inte att ett annat etniskt 

ursprung är uteslutet. Eftersom olika etniciteter inte skrivs fram i text eller bild skulle en tolkning 

kunna vara att svenskheten framställs som en priviligierad position i boken, eftersom ett förbiseende 

eller osynliggörande av andra etniciteter kanske förekommer (De Los Reyes & Mulinari, 2005: 83). 

Karaktärerna Victor och Småtting tillskrivs inte någon direkt makt över bokens handling enligt den 

tolkning som görs i studien, de ger varken några uppmaningar eller kommandon, de bestämmer inte 

över andra karaktärer på ett uttalat sätt, eller för handlingen framåt genom att utöva makt. Några 

funktionsnedsättningar kan inte urskiljas utifrån denna undersökning, vilket skulle kunna innebära att 

några inte heller lyfts fram på ett tydligt sätt i boken.  

 

Forskningsfråga: Tillskrivs makt en mångfald av olika karaktärer i den valda barnlitteraturen, eller 

tillskrivs makt karaktärer som följer stereotypa könsmönster? 

Könsroller  

Alfons och Viktor slåss i boken (s. 20), vilket kan tolkas som ett tecken på att de visar styrka, 

aggressivitet, etc. vilket kan ses som stereotypt manliga egenskaper (Nikolajeva, 1998:64). Även att 

Alfons beskriver sitt humör som “Ilsken? Tjurig? Glad och lurig?” (s. 19), kan ses som stereotypiskt 

manligt (Nikolajeva, 1998:64). Alfons bär även ut de tunga soporna (s. 26-30), vilket skulle kunna 

vara ett sätt att visa hans styrka. När Viktor sedan inte vill gå till skolan med ett blåtire- slag, kan en 

tolkning vara att han inte vill visa sig svag. Svaghet är något som tillhör stereotypt kvinnliga 

egenskaper (Nikolajeva, 1998:64). Alfons pappa upplevs ibland bryta mot stereotypa könsmönster i 

boken, eftersom han här verkar vara den som ensam tar hand om Alfons. Detta skulle kunna visa på att 

han är självuppoffrande och omsorgsfull, vilka kan ses som stereotypt kvinnliga könsmönster 

(Nikolajeva, 1998:64). Även Alfons visar på mer stereotypt kvinnliga sidor då han beskriver sitt 

förhållande till Småtting när han sitter barnvakt som “Då blir det saga och bulle! Och gos och gulle-

gulle!” (s. 23). 

Sammanfattning av analys  

De karaktärer som enligt undersökningens tolkning tillskrivs makt i boken, är Alfons och Alfons 

pappa. De identitetskategorier som samverkar för att tillskrivas makt i detta fall kan vara manlighet, 

ålder (äldre/lika gammal), samt några kategorier som inte med säkerhet går att fastställa men som ändå 

upplevs förekomma, som vit etnicitet och inga funktionsnedsättningar. Den sociala klasstillhörigheten 

skrivs inte fram och påverkar inte makten på ett tydligt sätt enligt den tolkning som utförts i denna 

studie. De könsmönster som uttrycks av karaktärer i boken tolkas ibland följa stereotypa könsmönster, 

oftast då i förhållande till den manliga normen. Men det förekommer även omprövningar av stereotypa 
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könsroller. Vid undersökningen av boken upplevs makt överlag tillskrivas Alfons och Alfons pappa, 

som både följer och utmanar stereotypa könsmönster.  

Mamma Mu åker rutschkana  
 

Forskningsfråga: Hur konstrueras makt i den valda barnlitteraturen i förskolan genom att samverka 

mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning? 

 

I boken åker Mamma Mu barnens rutschkana (s. 13). En tolkning är att hon tillskrivs makt i den 

situationen eftersom hon själv bestämmer över sin handling. När hon sedan råkar ha sönder 

rutschkanan (s. 16) så lagar hon den själv genom att sparka på den (s. 21), vilket skulle kunna innebära 

att hon tillskrivs mer makt eftersom hon löser problemet genom att själv bestämma hur det ska lösas. 

Mamma Mu beskrivs vara av kvinnligt kön, och i boken skulle hennes fyra ben kunna tolkas som en 

funktionsnedsättning i förhållande till att kunna åka rutschkana (s. 9). Hennes ursprung, 

klasstillhörighet eller ålder kan enligt denna tolkning inte identifieras. Kråkan försöker att stoppa 

Mamma Mu från att åka barnens rutschkana (s. 5), och detta kan tolkas som ett sätt för Kråkan att 

försöka bestämma, och på så sätt tillskrivas makt. Mamma Mu lyssnar dock inte på honom, vilket 

skulle kunna tolkas som att han då inte tillskrivs någon makt i situationen. Kråkan är av manligt kön, 

men hans ålder, klass, ursprung eller om han har någon funktionsnedsättning kan inte identifieras via 

denna undersökning av boken. Barnen i boken ses leka vid rutschkanan (s. 3). De förekommer endast i 

bakgrunden, men kan ändå upplevas ha en viss makt eftersom de har förtur att åka i rutschkanan, den 

beskrivs i boken tillhöra dem (s. 5). Barnens kön, ålder, klass, etnicitet eller funktionsnedsättning kan 

inte heller urskiljas vid denna tolkning. Det kan endast förstås att de har ljus hy (exempelvis s. 3), och 

att de beskrivs som barn (s. 5).  

 

Forskningsfråga: tillskrivs makt en mångfald av olika karaktärer i den valda barnlitteraturen, eller 

tillskrivs makt karaktärer som följer stereotypa könsmönster? 

Könsroller 

Mamma Mu funderar på att åka barnens rutschkana, men tvekar (s. 6). Hon påpekar även att hon inte 

vill ta sönder barnens rutschkana (s. 17). Vilket kan tolkas som att hon visar omtänksamhet och 

känslor vilket kan ses som stereotypt kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 1998:64). Hon frågar även 

Kråkan om hjälp (s. 18), vilket skulle kunna visa på svaghet eller beroende som även kan ses som 

stereotypt kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 1998:64). När hon sedan åker rutschkana (s. 13), kan det 

tolkas som att hon uppvisar självständighet och aktivitet, och när hon löser problemet (s. 21), kan det 
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tolkas som att hon uppvisar analyserande tendenser, något som är stereotypt manliga egenskaper 

(Nikolajeva, 1998:64). När Mamma Mu ber Kråkan om hjälp, tänker han på matematiska lösningar (s. 

18), vilket även kan tolkas som att han visar ett analyserande beteende. Kråkan försöker att stoppa 

Mamma Mu från att åka rutschkanan (s. 5), vilket kan tolkas som ett sätt att visa att han inte 

uppskattar hennes beteende. En tolkning är att han kanske inte vill uppmuntra Mamma Mu´s 

stereotypt manliga egenskaper, när hon uppvisar exempelvis självständighet och aktivitet (s. 13). En 

annan tolkning kan vara att han genom att stoppa henne försöker att skydda henne, vilket är en annan 

stereotypt manlig egenskap (Nikolajeva, 1998:64). 

Sammanfattning av analys 

Den karaktär som enligt undersökningens tolkning tillskrivs makt i boken är Mamma Mu. De 

identitetskategorier som verkar samspela för att tillskrivas makt i detta fall kan vara kvinnliget och 

funktionsnedsättning (hennes fyra ben). Identitetskategorierna klass, ålder och etnicitet tycks inte 

påverka makten i någon större utsträckning, enligt studiens tolkning. De könsmönster som uttrycks i 

boken verkar ibland följa stereotypa könsmönster, exempelvis uppvisar Kråkan stereotypt manliga 

egenskaper och beteenden, medan Mamma Mu uppvisar stereotypt kvinnliga egenskaper och 

beteenden. Men det förekommer även omprövningar och utmaningar av stereotypa könsroller, 

exempelvis uppvisar Mamma Mu även flera stereotypt manliga egenskaper och beteenden. Vid 

undersökningen av boken upplevs makt överlag tillskrivas Mamma Mu, som både följer och utmanar 

stereotypa könsmönster. 

Adjö, herr Muffin 

 

Forskningsfråga: Hur konstrueras makt i den valda barnlitteraturen i förskolan genom att samverka 

mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning? 

 

I boken är Herr Muffin gammal och befinner sig i livets sista skede (s. 5). I hans hus visas en bild på 

när han var ung, stark och stolt och kunde bära en hel gurka på ryggen (s. 21). En tolkning är att herr 

Muffins makt över sitt liv, i fråga om vilka sysslor han kunnat utföra, har påverkats av vilken ålder han 

befunnit sig i. Ålder och generationsskillnader påverkar makten under en individs liv enligt de los 

Reyes och Mulinari (2005). Herr Muffins barn visas endast på ett fåtal bilder, exempelvis när de är ute 

och går (s.10), vilket skulle kunna tolkas som att de inte tillskrivs någon direkt makt över handlingen. 

Enligt studiens tolkning har varken kön, ålder, klasstillhörighet, ursprung eller funktionsnedsättningar 

någon direkt makt över eller inverkan på bokens handling. Ingen av karaktärerna tycks kunna påverka 

handlingen, ingen tycks ge kommandon eller uppmaningar, bestämma över andra eller föra handlingen 

framåt genom makt. 
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Forskningsfråga: tillskrivs makt en mångfald av olika karaktärer i den valda barnlitteraturen, eller 

tillskrivs makt karaktärer som följer stereotypa könsmönster? 

Könsroller 

Herr Muffin beskriver minnet av hans vackra fru Victoria (s. 8). Att vara vacker anses vara ett 

stereotypt kvinnligt drag (Nikolajeva, 2004:129). I Herr Muffins hus visas en bild på när han var ung, 

stark och stolt och kunde bära en hel gurka på ryggen (s. 21), vilket kan vara ett sätt att visa hans 

styrka och aktivitet som är stereotypt manliga egenskaper (Nikolajeva, 1998:64). Barnet i boken är 

svårt att könsbestämma enligt denna tolkning eftersom det aldrig benämns som hon eller han, och inte 

heller visar några stereotypa kvinnliga eller manliga egenskaper. Pappan säger att det är en naturlig del 

av livet att dö (s. 25), och här kan en tolkning vara att Pappan i boken är rationell och känslokall vilket 

kan förknippas med ett stereotypt manligt beteende (Nikolajeva, 1998:64). Herr Muffins fru kan tolkas 

ha stereotypt kvinnliga egenskaper, vilket kan ses exempelvis när hon luktar på blomman och dödas av 

ett bi (s. 12), hon kan ses som sårbar (Nikolajeva, 2004:129).  

Sammanfattning av analys  

Enligt undersökningens tolkning tillskrivs inga karaktärer makt i boken. Den enda makt som tycks 

tillskrivas en karaktär kan vara Herr Muffin när han var ung och stark och kunde påverka vilka sysslor 

han kunde utföra. Stereotypa könsmönster både förekommer och omprövas i boken, men ingen 

karaktär verkar ha mer makt över någon annan genom att föra handlingen framåt, bestämma, ge 

uppmaningar eller liknande. Vid undersökningen av boken upplevs makt överlag inte tillskrivas någon 

karaktär eller några särskilda identitetskategorier, men det förekommer både karaktärer som följer och 

utmanar stereotypa könsmönster. 

 

Analys av studiens textanalys 

Förskolebarns könssocialisation och identitetsskapande 

Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991) menar att det är stora skillnader mellan flickors och pojkars 

könssocialisering och identitetsskapande under uppväxten, och utifrån detta perspektiv skulle man 

kunna anta att det kan finns flera bakomliggande orsaker till detta. Rollteorin hävdar att de normer och 

attityder som omgivningen har gradvis internaliseras i individen. De förväntningar som finns på de 

båda könen, försöker barn ofta uppfylla för att bli accepterade av sin omgivning (Bjerrum Nielsen & 

Rudberg, 1991:16). Barnboken skulle kunna vara ett sätt att förmedla normer och attityder. Detta 

skulle kunna innebära att förskolebarn identifierar sig med de könsmönster och roller som karaktärerna 

i barnböckerna förmedlar, vilket succesivt skulle kunna påverka deras beteenden med en önskan om 
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att bli accepterade som pojkar och flickor. Med detta i åtanke blir då framställnigen av karaktärerna av 

största vikt för att påverka förskolebarns könssocialisation och identitetsskapande. Vår tolkning av de 

valda barnböckerna visar att de möjligtvis skulle kunna förmedla något olika normer och attityder till 

förskolebarn. Stereotypa könsmönster både förekommer och omprövas i alla de barnböcker som ingår 

i studien, medan makt tycks tillskrivas olika karaktärer utifrån samverkan mellan olika 

identitetskategorier. Sammanfattningsvis är tolkningen att i Hur långt når Alfons? (2002) tillskrivs 

makt kategorierna manligt kön och ålder, i Mamma Mu åker rutschkana (2002) tillskrivs makt 

kategorierna kvinnligt kön och funktionsnedsättning, och i Adjö herr Muffin (2002) tillskrivs makt 

inga av dessa identitetskategorier.  

 

Inom den kognitiva teorin där socialisation och identitetsbildning förklaras som en process där varje 

individ aktivt skapar struktur och mening i världen, skulle den valda barnlitteraturen som ingår i 

studien möjligtvis kunna ge en del olika uppfattningar till, och påverkan på olika förskolebarn. Kring 

tvåårsåldern uppfattar barnet att det finns två olika kön att förhålla sig till, och för att skapa mening i 

detta tolkar barnet sig självt och omvärlden utifrån kön som centralt kognitivt schema. Schemat i 

teorin bygger på att individen försöker förstå nya upplevelser med hjälp av tidigare erfarenheter 

(assimilation). När konflikter uppstår mellan gamla och nya uppfattningar (kognitiv dissonans) kan 

resultatet antingen bli att ny förståelse förnekas, eller att schemat ändras i enlighet med de nya 

upplevelserna (ackommodation) (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:12). Här skulle då förskolebarnets 

tidigare erfarenheter av barnböcker vara av stor betydelse för hur de tolkar de barnböcker som ingår i 

studien. Utifrån detta skulle en tolkning kunna vara att om förskolebarn endast utsatts för stereotypa 

könsmönster i barnböckerna tidigare, och sedan möter nya könskonstruktioner kunde uppfattningen 

och förståelsen av detta bli varierande mellan olika individer. Genom kognitiv dissonans skulle då 

förskolebarnet antingen kunna förneka eller acceptera dessa nya könskonstruktioner. Kognitiv teori 

uppfattar individen som en aktör med motiv och avsikter, som har förmågan att tolka sin omvärld och 

handla utifrån egna premisser (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:13). Detta skulle då betyda att 

barnets egna premisser påverkar vilken förmåga barnet har att tolka sin omvärld, och i detta fall då 

även den barnlitteratur som ingår i studien.  

 

Utifrån psykoanalytisk teori som menar att socialisation och identitetsbildning börjar med väldigt 

tidiga erfarenheter som grundlägger strukturerna i vår personlighet, skulle de valda barnböckerna som 

ingår i studien kanske kunna påverka förskolebarns könssocialisation och identitetsskapande extra 

mycket om de läses för barn i förskoleåldern (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:14). I barndomen 

skapas vår grundläggande subjektivitet, och existerar som psykisk struktur inom oss och kan påverka 

våra handlingar senare i livet (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:15). De normer som framställs i de 
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böcker som läses för barn i förskoleåldern skulle då möjligtvis kunna påverka deras handlingar senare 

i livet. Intrycken i tidig ålder skulle enligt denna teori lägga grunden för subjektiviteten, och kanske 

skulle böcker som läses för barn i senare ålder inte ge ett lika stort intryck oavsett vilka normer som 

förmedlas i de barnböckerna.  

Diskussion  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att beskriva, analysera och diskutera tre barnböcker som är vanligt 

förekommande i den förskola som ingår i studien. I detta arbete undersöktes och tolkades hur makt 

konstruerats genom att samverka mellan olika identitetskategorier som kön, ålder, klass, etnicitet och 

funktionsnedsättning i den valda barnlitteraturen. Detta gjordes även för att försöka se ifall makt 

tillskrevs en mångfald av karaktärer, eller ifall makt tillskrevs karaktärer som följde stereotypa 

könsmönster. Sedan analyserades textanalysen utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, för att 

försöka ge en förståelse för vilken inverkan den valda barnlitteraturen skulle kunna ha på 

förskolebarns könssocialisation och identitetsskapande.  

 

Analysen visar att de valda barnböckerna som ingick i studien möjligtvis skulle kunna förmedla något 

olika normer och attityder till förskolebarn. Stereotypa könsmönster både förekom och omprövades i 

de barnböcker som ingick i studien enligt den tolkning som gjorts. Även makt tillskrevs både 

karaktärer som följde och utmanade stereotypa könsmönster, dock i något olika utsträckning. Makt 

tillskrevs även olika karaktärer utifrån en varierad samverkan mellan olika identitetskategorier i den 

valda barnlitteraturen. Sammanfattningsvis är tolkningen att i Hur långt når Alfons? (2002) tillskrevs 

makt identitetskategorierna manligt kön och ålder, och karaktärer som både följde och utmanade 

stereotypa könsmönster, men det manliga tycktes vara normen eftersom kvinnliga karaktärer saknades. 

I Mamma Mu åker rutschkana (2002) tillskrevs makt identitetskategorierna kvinnligt kön och 

funktionsnedsättning (här tolkar vi att hennes fyra ben kan ses som en funktionsnedsättning i 

förhållande till vilka sysslor hon kan utföra i bokens handling), och en karaktär som både följde och 

utmanade stereotypa könsmönster. I Adjö herr Muffin (2002) verkade makt inte tillskrivas några av 

identitetskategorierna kön, ålder, klass, etnicitet eller funktionsnedsättning. Makt över vilka sysslor 

man kunnat utföra verkade dock påverkas av vilken ålder karaktärerna befann sig i. Karaktärerna både 

följde och utmanade stereotypa könsmönster, exempelvis kunde barnet i boken enligt denna tolkning 

inte könsbestämmas. Slutsatsen av detta blir att i dessa tre barnböcker ges makt i förhållande till 

identitetskategorin kön, det manliga könet mer makt i en av böckerna, och det kvinnliga könet mer 



31 

 

makt i en av böckerna. I förhållande till identitetskategorin ålder verkar den ha betydelse för vilken 

makt som tillskrivs karaktärerna i två av böckerna. I förhållande till identitetskategorin klass, tycks det 

i denna undersökning inte påverka makten i någon av barnböckerna. I förhållande till 

identitetskategorin etnicitet, verkar det i denna undersökning som att vilket ursprung karaktärerna har 

inte går att tolka i någon av böckerna. Det förekommer dock endast människor med ljus hy i alla 

barnböckerna. I förhållande till identitetskategorin funktionsnedsättning, tolkas det som att makt 

tillskrivs en karaktär som har något som påverkar hennes rörelseaktivitet (Mamma Mu har fyra ben) i 

en av böckerna.  

 

I denna studie har tidigare forskning lyfts fram kring vikten av en mångfald av karaktärer i 

barnlitteratur. Tsaos (2008) undersökning visar att det är viktigt att genom litteraturen föra fram en 

mångfald av karaktärer och deras identiteter så barn kan se att det finns många olika möjligheter att 

konstruera kön och sin självbild. Här skrivs vikten fram av att pedagoger väljer de böcker som har 

karaktärer som är könsneutrala och som är fria för egen tolkning av läsaren. För att kunna skapa ett 

jämställt samhälle menar författaren att man som pedagog och som barnboksförfattare ska tänka till 

om hur man framställer karaktärerna i böckerna och att de kvinnliga inte alltid ska framställas som 

svaga och sköra och männen som starka och aktiva (Tsao 2008). I de barnböcker som ingår i studien 

kan man exempelvis i Adjö Herr Muffin (2002) se att barnet i boken är könsneutralt, vilket skulle 

kunna ge förskolebarn en friare tolkning av könet, och alla barn skulle kunna identifiera sig med 

barnet i boken oavsett kön. I Mamma Mu åker rutschkana (2002) framställs inte heller exempelvis det 

kvinnliga könet endast som svagt och skört. I Hur långt når Alfons (2002) tycks männen ofta 

framställas som starka och aktiva, men de utmanar även stereotypa könsmönster. I Crisp & Hillers 

undersökning anser de att böcker som ger omfattande skildringar av vad det innebär att själv 

identifiera, eller motstå identifiering, som manlig eller kvinnlig bör belönas i framtiden, då de kan ge 

läsaren möjlighet att se att det finns människor som representerar kön i all sin komplexitet (Crisp & 

Hiller, 2011). Även Nodelman (1996) menar att vuxna förmedlar ideal via barnböcker till barn, och att 

det är viktigt att ge barn en förståelse för att världen är mångfacetterad (Nodelman, 1996:123). Detta 

skriver han, skulle kunna göras genom att läsa barnböcker som har mångfald som ett tema och visar 

upp exempelvis olika etniciteter (Nodelman, 1996:129). Att barn påverkas mycket av barnböcker 

menar även Worland (2008) eftersom budskapet ges i en ålder när yttre påverkan hjälper barn att 

forma sina idéer om våra värden och vår samhällskultur. Barn vill även gärna lyssna upprepade gånger 

på samma sagor menar hon, vilket kan leda till att de internaliseras mer för varje gång (Worland, 

2008:1).  
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Den makt som tillskrivs karaktärer i barnlitteraturen förmedlar till förskolebarn vilka normer och 

värderingar som finns i vårt samhälle. Om makt endast tillskrivs karaktärer som följer stereotypa 

könsmönster, eller karaktärer av samma kön, som förekommer i en viss ålder, med en viss 

klasstillhörighet, etnicitet eller med samma funktionsförutsättningar, kan förskolebarn ges bilden av att 

detta är normen i samhället och kanske påverkas deras könssocialisation och identitetsskapande av 

detta. Det kan ge bilden av att makt endast tillskrivs vissa karaktärer, och för att tillskrivas makt måste 

vissa identitetskategorier samverka. Detta kan göra att de förskolebarn som inte kan relateras till vissa 

identitetskategorier kanske får en negativ självbild. Att det ska finnas en mångfald av karaktärer i 

barnlitteratur menar vi även innebär att karaktärer som följer stereotypa könsmönster måste få 

förekomma. Det viktiga är att det finns en variation, så att förskolebarn själva kan välja att identifiera 

sig eller att inte identifiera sig med olika könsmönster. Om pedagoger erbjuder en variation av 

barnböcker, som framställer makt i samverkan mellan olika identitetskategorier på flera sätt, kanske 

förskolebarn uppnår strävansmålet i förskolans läroplan ”att barns förmåga till empati och omtanke 

om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 

levnadssätt” (Lpfö 98, reviderad 2010:4).  

 

Analysen i studien visar att de valda barnböckerna möjligtvis skulle kunna förmedla något olika 

normer och attityder till förskolebarn. Detta visar att om förskolebarn endast skulle möta en av dessa 

barnböcker i förskolan kanske den barnbokens normer och attityder skulle vara de som 

internaliserades i barnet. Tillsammans ger dock de tre barnböckerna som ingår i studien en något mer 

nyanserad bild av olika maktkonstruktioner och könsmönster. För att en mångfald av karaktärer ska 

kunna sägas tillskrivas makt i dessa barnböcker saknas dock även en varierad framställning av ålder, 

etnicitet och klass. 

 

På den för studien valda förskolan finns även ett antal andra böcker att välja bland och förskolebarnen 

besöker biblioteket en gång i veckan och lånar då minst fem böcker vid varje tillfälle. Men slutsatsen 

av denna studie visar vikten av att pedagoger ändå för diskussioner kring vilka barnböcker som 

erbjuds förskolebarn. Frågor som vilka identitetskategorier som förekommer i barnböckerna och 

vilken makt de tillskrivs, samt hur olika könsmönster framställs borde ofta reflekteras kring i 

förskolans verksamhet. Sådana diskussioner kanske kan bidra till att pedagoger kan få en mer 

nyanserad bild av hur barnböcker kan påverka förskolebarns könssocialisation och identitetsskapande. 

Det vore även intressant att se vidare forskning kring hur olika identitetskategorier samverkar för att 

tillskrivas makt i barnlitteratur, och studera förskolebarns egna tankar kring dessa frågor.  
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Metoddiskussion 
Resultatet av att både en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys har utförts vid tolkningen av 

empirin anser vi har lett till att både bilderböckernas innehåll har synliggjorts, och även på vilket sätt 

innehållet har skildrats. Detta har medfört att våra frågeställningar har kunnat besvaras på ett bättre 

sätt jämfört med ifall endast en av dessa metoder hade använts. Att studien avgränsats till endast tre 

barnböcker har medfört att det gett studien ett begränsat empiristiskt material. Resultatet av studien 

visar endast hur dess forskningsfrågor förhåller sig i tre barnböcker som förekommer i förskolan, och 

de flesta förskolor har ett bredare sortiment än så av barnlitteratur. Hade fler barnböcker undersökts 

hade kanske studien kunnat fokuseras mer på vilken mångfald av karaktärer som tillskrivits makt i 

barnböcker i förskolan sett ur ett bredare och mer generellt perspektiv.  

 

I fall studien hade utförts under en längre period hade även intervjuer med förskolebarn kunnat utföras 

för att ta reda på hur de upplevde barnböckerna och dess karaktärer. Deras tankar kring vilka 

karaktärer som tillskrivs makt i berättelserna hade kunnat synliggöras, och undersökningen hade 

kunnat grundas på förskolebarns egna upplevelser av hur de påverkats av att läsa barnböckerna. Men 

på grund av tidsaspekten har istället analyserna av de valda barnböcker som erbjuds barn på förskolan 

gjorts utifrån ett intersektionellt perspektiv för att ta reda på hur makt framställs i samverkan mellan 

olika identitetskategorier. Sedan har textanalysen analyserats utifrån ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv för att ta reda på vad de valda barnböckerna kan sägas ha för inverkan på förskolebarns 

könssocialisation och identitetsskapande. Nackdelen med detta metodval kan vara att analyserna av 

barnböckerna endast har utförts av oss, och att barns egna tankar kring böckerna och om hur de 

upplever sig själva och andra efter att ha läst dem inte har synliggjorts i detta arbete. 
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