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Sammanfattning 

Vi utgick från förskolans läroplan som formulerar att förskolan ska arbeta med jämställdhet genom att 

motverka traditionella könsroller. Arbetet att motverka traditionella könsroller ska gå igenom hela 

verksamheten och det krävs därför att förskolans personal reflekterar över sitt eget förhållningssätt 

samt förskolans miljö och material. Litteraturen på förskolan, barnböckerna, var ett material som vi 

ansåg vara av stor vikt men som ofta slentrianmässigt förbisågs i arbetet med genus. Arbetet studerade 

ett urval barnböcker förekommande inom förskolan för att svara på hur pojkar och flickor men även 

kvinnor och män porträtteras i barnböckerna och om detta går i linje med Läroplanens intentioner. De 

utvalda böckerna hade författare som reflekterat kring problematiken mellan manligt och kvinnligt och 

de tillhörande fördomarna. Metoden vi använde oss av var en kvalitativ bild- och textanalys inspirerad 

av ett analysverktyg från Maria Nikolajeva. Feministisk poststrukturalism gav oss en teori att granska 

genusperspektivet i dessa böcker och innebar att manligt och kvinnligt skapas och upprätthålls genom 

hur vi människor agerar och i och med det för vidare genusnormer. Analysen visade att de studerade 

verken porträtterade karaktärer med traditionella könsroller och könsöverskridande karaktärer. Vi kom 

fram till att även om barnböckerna ansågs vara genusmedvetna så uppvisar karaktärer i böckerna 

traditionella könsroller men att då barnböckerna används i samtal med barnen kan de motverka givna 

föreställningar och förväntningar på manligt och kvinnligt. Studien ämnar bidra till ett fortsatt 

reflekterande över genusarbetet inom den egna verksamheten för personal i förskolan. 
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Inledning 

Under kursen Utvecklingspsykologisk teori och uppväxtvillkor som en del av förskollärarutbildningen 

på Stockholms Universitet hösten 2012 diskuterade vi hur förskollärare behandlar pojkar och flickor 

annorlunda under en matsituation. Detta fick oss att börja fundera på förskolan överlag och även om 

genusperspektiv har berörts under vissa delar av utbildningen upplever vi inte att arbetet med genus 

har fått det utrymme som det förtjänar under utbildningen. Tidigt under utbildningen fick vi under en 

föreläsning ta del av genusarbetet på förskolan Tittmyran utanför Gävle där de på olika sätt arbetade 

för att öka medvetenhet hos personalen om hur de behandlar barnen annorlunda beroende på kön men 

även hur de arbetar för att motverka detta. Efter de verksamhetsförlagda  utbildningarna men även 

tidigare arbetslivserfarenhet kan vi konstatera att Tittmyran och dess arbetssätt är ett undantag snarare 

än norm. Det som vi dock har upplevt stå i fokus under utbildningen då genus har nämnts är 

språkbruket. Vikten av språket vi använder då vi som förskollärare möter pojkar och flickor, vikten av 

att vara medveten om att de ordval vi använder förmedlar genusstrukturer och traditionella synsätt på 

manligt och kvinnligt och att det påverkar hur barnen upplever på sig själva och andra. Ett annat 

område som även har berörts under utbildningen är material. Hur materialens färger, utseende och 

plats lockar antingen pojkar eller flickor till att använda och utveckla olika kunskaper eller icke 

kunskaper om dessa. 

 

Samtidigt har vi tagit del av höstens rapporteringar i media om litteraturutredningens resultat om barns 

försämrade studieresultat vilket bland annat har kopplats till sämre läsvanor i hemmet(Samara 2012, 

Svd 2012). Detta fick oss att reflektera över läsvanorna i förskolan och barnböcker i förskolan. Då 

genusperspektivet var färskt i minnet växte det fram frågor om genus i barnboken på förskolan. Enligt 

vår erfarenhet har böcker en given plats i förskolan men det är inte givet vilka böcker förskolan har, 

eller mer precist om förskolans böcker som en del av det didaktiska materialet motverkar eller 

förstärker traditionella könsroller. Barnboken inom den didaktiska verksamheten används bland annat 

genom att läsa högt för barnen för att sedan utföra boksamtal kring dessa. Barnböckerna kan även 

användas som en del av pågående projekt eller temaarbeten där barnböcker anpassade till ämnet finns 

tillgängliga för barnen att titta i eller för pedagogerna att läsa och berätta utifrån. Detta visar att en viss 

medvetenhet ifråga om bokvalet förekommer. Överlag har vi dock upplevt att högläsning för barnen 

där syftet är att de ska sitta tysta och lyssna under en stund är den vanligaste formen för 

bokanvändning. Att läsa högt för barnen är ett ypperligt sätt att samla och lugna ner en stor grupp barn 

vilket under olika delar av dagen är nödvändigt. Då barnböckerna är ett lättillgängligt material som 

barnen själva kan titta i med både text och bild är böckerna även ett sätt för barnen att uppleva den 

skriftspråkliga världen genom. Detta är i enlighet med Förskolans Läroplan (Lpfö 98 rev 2010:9)  som 

menar att förskolan ska uppmuntra och stimulera barnets intresse för den skriftspråkliga världen. 

 

Vi anser att barnböckerna på förskolan ska vara lika medvetet utvalda precis som resten av förskolans 

material utifrån ett genusperspektiv och utifrån arbetet med jämställdhet då barnböckerna som 

förmedlare av språk och bilder även förmedlar en spegling av verkligheten som barnen relaterar till 

och som de aktivt förhåller sig till (Nikolajeva 2004:23). Med detta som utgångspunkt är syftet med 

denna uppsats att beskriva, analysera och diskutera hur genus framställs i ett urval barnböcker som är 

förekommande i förskolan. Detta för att öka medvetandet om hur genus framställs i barnböcker och 

om det motverkar eller befäster traditionella könsroller, och därigenom bidra till att medvetengöra 
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bokvalen inom verksamheten.
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Bakgrund 

Den svenska barnboken har bytt skepnad genom åren. Den har varit bärare av olika samhälliga 

strukturer och tankar men den har redan från början haft en plats inom den pedagogiska verksamheten. 

Att läsa för barnen på förskolan är viktigt då det möjliggör ett vidgande av barns språk och 

ordförståelse men språket i barnböckerna är även bärare av normer och strukturer. I denna uppsats 

kommer begreppet barnbok användas som ett samlingsnamn för barnlitteratur, bilderböcker och 

barnböcker i den betydelse som nationalencyklopedin presenterar. Barnbok och barnlitteratur förklaras 

som böcker utgivna för barn, exkluderat läroböcker och ABC-böcker. Bilderboken förklaras som en 

bok för yngre barn där bilderna är viktiga för innehållet (Nationalencyklopedin 2012). 

 

I det följande redovisas barnbokens roll inom barnomsorgens historia för att sedan knyta an till vad 

dagens läroplan formulerar om läsning samt förskolans arbete med motverkandet av traditionella 

könsroller. Genus, könsroller och kön är begrepp som även kommer att användas genom hela 

uppsatsen, med kön avser vi det biologiska könet vilket individen är född med. Begreppen könsroll 

och genus ser vi som de socialt konstruerade förväntningar, föreställningar, egenskaper och handlingar 

som förknippas med manliga och kvinnliga könsroller (SOU 2006:155). 

Litteraturgenomgång 

Den svenska barnboken – en samhällsspegel 

Den första svenska barnboken, Jungfruspegeln (1591), var en gåva till en 6 årig hertigdotter med 

intentionen att boken skulle verka som en spegel för flickan att granska sina göranden och bli en bättre 

människa (Kjersén Edman 2002:9). Barnboken hade även långt senare ett utbildande syfte men då för 

att ”tämja” barnet till att bli en god samhällsmedborgare då folkskolan på 1800-talet gjorde barnböcker 

tillgängliga för även lägre klasser i det svenska samhället (Kåreland & Werkmäster 1985:57, Nettervik 

1994:10-11). Inom barnomsorgen för de yngre åldrarna var systrarna Moberg pionjärer inom den 

svenska barnomsorgen då de 1899 startade en kindergarten i Norrköping i Fröbel-anda. Den tyske 

pedagogen Freidrich Fröbel (1782-1852) introducerade ordet kindergarten för att beskriva 

institutionen för barn där lek och andra aktiviteter i samverkan skulle verka för att stimulera barnen så 

att de likt blommor skulle växa och frodas. Tidigare barnkrubbor i Sverige hade som syfte att förvara 

barnen under tiden föräldrarna arbetade. Likt Fröbel ansåg systrarna Moberg att barnböcker var en 

viktig del av verksamheten vilket resulterade i att läsning var en fast punkt på schemat (Simonsson 

2004:38). Alva Myrdal, som även hon var en framstående figur inom den svenska barnomsorgen, 

uttryckte på 1930-talet vikten av barnböcker där innehållet hade anknytning till barnets samtid, miljö 

och behov (Simonsson 2004:41). Hittills hade barnböcker framförallt framställt flickor som 

underordnade pojkar vilket speglade den norm som var aktuell i samhället. I efterkrigstidens Sverige 

började dock barnpsykologer tala om fri fostran i den meningen att barnen skulle få frihet att bli den 

de ville bli. Under samma tidsperiod, närmare bestämt år 1945, publicerades Astrid Lindgrens Pippi 

Långstrump vilken porträtterade en flicka vid namn Pippi med könsöverskridande egenskaper 
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(Kjérsen Edman 2002:93). Trots detta var det först på 1960-talet könsrollsdebatten blev aktuell. I 

tidskriften Herta (1962:1) publicerades Liljeströms artikel Det ska börjas i tid som tog upp 

problematiken i dåtidens barnböcker, nämligen att flickor fick status genom utseende och kärlek 

samtidigt som deras uppmärksamhet riktades mot hemmet samtidigt som pojkarnas uppmärksamhet 

riktades mot bragd, yrket och äventyret (Kåreland& Lindh-Munther 2005:113).En författare som 

uttryckt sig påverkad av debatten var Gunilla Bergström, författaren av Alfons Åberg som 1972 kom 

ut med boken som skildrade en ensamstående pappa och hans son Alfons (Toijer-Nilsson, 1978:108). 

På 1970-talet blev det fastställt i samband med barnstugeutredningen att ”förskolan bör vara utrustad 

med ett rikligt bokbestånd och med på olika områden användbart bildmaterial” (Simonsson 2004:42). I 

Från Max till Mio skriver dock Asplund Carlsson (1993:2) att det under 1980-talet i princip bara var 

äldre barnböcker som lästes på förskolan och pekar på orsaker som tidsbrist och att personalen 

slentrianmässigt väljer välbekanta böcker. Denna bokkanon menar Asplund Carlsson (1993:2) gjorde 

det svårt för nyare böcker att tränga in förskolans bokutbud, bland de äldre populära böckerna. 

 

Feminismens framväxt 

Då vi närmar oss barnböcker på förskolan och hur genus framställs i dessa anser vi det relevant att 

redogöra för historien om hur genusforskningen och feminismen växte fram. Olika perspektiv inom 

genusforskningen beskrivs enklast genom att relatera till feminismens vågor. Dessa vågor är 

tidsmässiga och beskriver inte bara en utveckling utan även en fördjupning och olika perspektiv vilka 

används än idag inom studier. Vi menar inte att tidigare perspektiv är bättre eller sämre än senare men 

då de växte fram under olika tidspunkter redogörs de kronologiskt.  

 

Liberalfeminismen är den första vågens feminism vilket innebär att målet är kvinnors krav på samma 

tillgång till förutsättningar som en man har, den manliga symboliska ordningen. Det som fokuserades 

på var skillnader mellan manligt och kvinnligt men däremot problematiseras inte kön. Att människor 

ska ha samma rättigheter är grundtanken och den kritik som slagit till mot den här vågens tidigare 

forskning handlar om det enda syftet perspektivet omfattade. Detta syfte var att likställa 

arbetarklassens kvinnor och män men även överklassens kvinnor och män (Eidevald 2009:17). 

 

Den andra vågens feminism sammanfattar fler olika inriktningar och exempel på detta är radikal-, 

särarts-, socialfeminism och marxistisk feminism. Man kan skildra denna våg på enklaste sätt genom 

att utgångspunkterna innebär att män och kvinnor är olika från födseln och av könsbunden 

socialisation som ett oundvikligt resultat men trots det ska det kvinnliga och det manliga vara av 

samma värde. Dessa utgångspunkter har kritiserats då kvinnor som grupp saknar något ”enhetligt 

kvinnligt” där de brister i likheter och olikheter oavsett om det gäller förutsättningar eller erfarenheter 

(Eidevald 2009:17). 

 

I den tredje vågens feminism ses könsindelningen som socialt konstruerad då synen på kvinnligt och 

manligt som varandras motsatser inte längre ses som en självklarhet (Eidevald 2009:18). Istället ses 

manliga och kvinnliga egenskaperna som om de finns inom oss alla samtidigt. Kvinnor och män ses ha 

multipla identiteter och egenskaper, kort sagt kan kvinnor och män beskrivas som fragmenterade 

(Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander 2011:80). Könskategoriernas mångfald som inringas i 

maskuliniteter och femininiteter betonas och lyfts fram men det gör även den dominans och de 

hierarkier som verkar i förhållanden mellan och inom dessa könskategorier. Det centrala är hur de 

kategoriserade kvinnor och män görs men även blir till i ett pågående, hur de materialiseras och 

förkroppsligas. Eidevald (2009:18) menar att den tredje vågens feminism vill belysa inkonsekvenser i 
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att försöka etablera något som kan ses som självklara likheter och olikheter. Den tredje vågens 

feminism ser inte längre manligt och kvinnligt som dikotomier utan som något kontextbundet. Det är 

även ett synsätt som vi ställer oss bakom och i teoriavsnittet avgränsar vi oss ännu mer då vi förklarar 

vår valda teori.  

 

Förskolans läroplan 

Förskolan fick sin första läroplan 1998 men då förskolan, till skillnad från skolan, inte har kursplaner 

innebär det att personalen i förskolan har en frihet att utforma verksamheten lite som de vill och 

därmed skiljer sig även utformningen mellan förskolorna (Kåreland & Lindh-Munther 2005:56). 

Precis som Kåreland & Lindh-Munther (2005:58) noterade även vi att Lpfö 98 rev 2010 innehåller 

formuleringar som kan kopplas till litteratur och läsning men att det görs få konkreta uttalanden om 

detta. Begrepp som bok och läsning existerar inte. Förskolans läroplan reviderades 2010 och i dagens 

läroplan formuleras att ”förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98 rev 

2010:9) samt att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” (Lpfö 98 rev 2010:12). Kåreland & 

Lindh-Munthers menar att flertalet av de mål som uttrycks i läroplanen kan inbegripa litteratur och 

läsning även om det inte uttrycks explicit (Kåreland & Lindh-Munther 2005:58). 

 

Barnböcker är en bärare av språk och ”språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling” (Lpfö 98 rev 2010:9). Vi anser i enlighet med läroplanen att språket är en del av 

identitetsutvecklingen och eftersom barnets identitetsutveckling och dess könsroll är sammanlänkad 

har alltså även språk i olika former betydelse i barnets förståelse av könsroller. Språk som bland annat 

förmedlas via barnböckernas bilder och dess symboliska kommunikativa förmågor men även texten 

som är direkt förmedlare av språklig kommunikation. Kåreland & Lindh-Munther refererar till den 

danske litteraturpedagogen Brite Sørensen som understryker att litteratur är ett viktigt hjälpmedel för 

elevers omvärldsförståelse men även för deras identitetsutveckling och självförståelse (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005:58–59). Böcker som ett didaktiskt material vilket påverkar barnets självförståelse 

anser vi då bör förmedla bilden av manligt och kvinnligt i enlighet med läroplanens 

jämställdhetsuppdrag. Förskolans ska arbeta för jämställdhet mellan könen för att motverka 

traditionella könsmönster: 

 
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 rev 2010:5). 

 

Förskolans arbete med barnböcker och genus ser vi i och med detta som otvivelaktigt sammanlänkade. 

Då böckerna som bärare av språk och symboler är en del i barnens identitetsutveckling då den är 

bärare av samhällets strukturer av könsmönster och genusnormer. 

Traditionella könsroller 

Förskolan ska motverka traditionella könsroller(Lpfö 98 rev 2010:5). Vad traditionella könsroller 

innefattar kan diskuteras. Eidevald presenterar flera allmänt accepterade dikotomalistor på manliga 

och kvinnliga egenskaper. Kvinnor anses bland annat vara ödmjuka, svaga, beroende, känslosamma 

och omvårdande. Män å andra sidan anses bland annat vara tuffa, oberoende, starka, egocentriska, 
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våldsamma och ärliga(Eidevald 2011:11). Han fortsätter även att lista kompetenser som flickor och 

pojkar behöver arbeta med kompensatoriskt för att bli mer jämställda (Eidevald 2011:40). Flickor 

anses bland annat behöva stärkas i att våga testa, vara modig, att göra något själv och pojkar anses 

bland annat behöva stärkas i att sammarbeta, att få fram de mjukare sidorna och visa känslor samt att 

samtala mer.  

 

Den manliga heterosexuella normen är den eftersträvansvärda normen i dagens svenska samhälle, det 

är allmänt accepterat. Den manliga normen visar sig i bokutbudet på förskolor men även i statistiken 

över de böcker som produceras och släpptes under år 2011 i Sverige. Av bilderböckerna som kom ut i 

Sverige år 2011 hade 58 procent av böckerna en pojke i huvudrollen och 34 procent en flicka i 

huvudrollen (Salmson & Tomicic 2012). Detta förklaras med att pojkböcker säljer bättre då flickor 

kan läsa både flick- och pojkböcker medan pojkar inte läser flickböcker (Nikolajeva 2004:24). Det 

syns även på karaktärerna i böckerna där det är vanligare med flickor som bryter normen och 

positionerar sig inom den manliga diskursen, en pojkflicka anses stark och eftersträvansvärd samtidigt 

som flickpojken inte ens finns som begrepp (Edwards 2008:135, Kåreland 2005:69). 

Motverka traditionella könsroller 

Forskning visar att förskollärare anser att de arbetar genusneutralt i sitt sätt att prata och bemöta 

barnen, å andra sidan visar även forskning att så inte alls är fallet (Eidevald 2009:8, SOU 2004:14, 

SOU 2006:74, Svaleryd 2003:25). Rapporten Jämställdhet i förskolan –om betydelsen av jämställdhet 

och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2006) utfördes på uppdrag av statens offentliga 

utredningar och tar upp problematiken i att förskolor runt om i landet anser sig arbeta för jämställdhet 

mellan könen men att detta inte sker i enlighet med förskolans läroplansintentioner. Rapporten visar 

att det finns en vilja hos personalen på förskolorna att motverka ojämställdhet men brist på kunskap 

hur de kan göra detta(SOU 2006:74. Liknande resultat visade Christian Eidevalds Det finns inga 

tjejbestämmare –Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek (2009) som visar att 

förskolans personal bemöter och förstärker flickor och pojkar utifrån stereotypa föreställningar om 

kön. Förväntningar är ett ord som stått ut i litteraturen då det står att förskolan personal har olika 

förväntningar på pojkar och flickor och även bemöter dem efter dessa (SOU 2004:14).  

 

Det är inte bara förväntningar från förskolans personal som påverkar barnen. I boken Hur flickor och 

pojkar gör kön skriver Bronwyn Davies (2003:30) att även barnen själva upprätthåller könsroller 

bland annat med kläder. Ambjörnsson menar att ljusa färger och rosa är kvinnligt kodade färger 

samtidigt som mörkare färger och blått är manligt kodade färger(Ambjörnsson 2011:10-11). Forskning 

visar att barnet redan vid tre års ålder börjar bli medveten och uppmärksam på de fysiska skillnaderna 

mellan kvinnligt och manligt i sin omgivning (SOU 2004:92). Kåreland framhåller redan på baksidan 

av boken Modig och stark (2005) att vid 5-7 års ålder är flickor redan medvetna om att de vissa sysslor 

tillhör kvinnor och andra män samt att män inom de flesta områden anses bättre än flickor. Barnen i 

förskolan är i en sensibel fas i deras identitets- och personlighets utveckling och delegationen bakom 

Jämställdhet i förskolan skriver att många inte förstår vikten av förskolans pedagogiska uppdrag, då 

det är i förskolan mycket av denna kunskapsutveckling och identitetsutveckling grundläggs (SOU 

2006:192, 304). Att barnen utvecklas och påverkas av omgivningen men även själva upprätthåller 

strukturer ser vi stämmer överens med Walkerdines tankar om barnet ”as both being and becoming” 

(Kehily 2008:123). Barnen både blir och är i en helhetssyn på deras utveckling.  

 



7 

 

Utformningen av förskolans miljö, materialen och projekt är eller bör vara baserade på reflektion och 

medvetna val gjorda av avdelningens personal. Dessa val kan vara grundade i olika syften men de ska 

i grund och botten gå i linje med läroplanens intentioner. Genus- eller jämställdhetsarbetet på 

avdelningen är ett av dessa intentioner. Utbildningsdepartementes rapport benämner detta medvetna 

arbetssätt att se genuskonstruktioner för att vara könsmedveten eller genusmedveten(SOU 2006:158). 

Genom att vara genusmedveten motverkas  även vad de kallar genusblindhet vilket bara befäster 

stereotypiska könsroller mer genom att personalen redan anser att de arbetar medvetet som en del av 

vardagen, vilket de som forsknigen tidigare visat att de inte gör(SOU 2006:158). Därför är det viktigt 

att personalen inte blir bekväm i ett förhållningssätt utan ständigt reflekterar över sina val och 

göranden. Eidevald (2011:71) lyfter Sandqvist (1998) studie som visar att förskolans miljö, material, 

böcker och kläder upprätthåller de stereotypa förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt. Även 

Nordin-Hultman höjer ett varnande finger och framhåller att de pedagogiska materialen utgör både 

möjligheter men även hinder för barnen:  

 
Material bär på föreställningar om hur barn bör vara till kön. Vissa material skapar flickor som mer 

eller mindre typiska flickor. Det samma gäller pojkar. Materialet kan alltså ses som förutsättningar 

för hur barn uppfattas och bedöms av andra och för hur de ser på och förstår sig själva som 

förskolebarn (Nordin-Hultman 2004:72). 

 

Asplund Carlsson skriver att det inte går att komma ifrån att all ”litteratur som skrivs av vuxna för 

barn innehåller något slags didaktiskt budskap” (Asplund Carlsson 2003:9). Då barnböckerna är 

författade av en vuxen men även illustrerade av en vuxen är det de vuxnas syn på barndom och kön 

som blir förmedlade till barnen via barnbokens budskap. Kåreland (2005:103) pekar på forskning som 

visar att personalen i förskolan sällan motiverar böckerna på avdelningen med hänvisning till genus 

men att detta beror på omedvetenhet. Davies (2003:66) menar att barnböckerna barnen möter har 

snäva könsroller och att detta är ett stort problem. Fortsatt menar hon att manliga karaktärer har fler 

möjligheter i de traditionella sagorna än vad kvinnliga karaktärer har. Även att kvinnliga karaktärer 

endast kan accepteras som mäktiga och aktiva om deras agerande är riktade mot någon närstående 

eller om de utför osjälviska handlingar (Davies 2003:66). Liknande slutsats drar Nikolajeva, hon 

urskiljer ett manligt och kvinnligt handlingsmönster där manliga karaktärer följer det manliga 

handlingsförloppet där de frigör sig och drar ut på äventyr för att sedan komma tillbaka triumferande 

(Nikolajeva 2004:24). Det kvinnliga handlingsförloppet är svårare att urskilja men brukar försklaras 

som närhet till naturen (Nikolajeva 2004:24). Maria Nikolajeva är en framstående 

barnlitteraturforskare inom litteraturvetenskapen och vi har tagit del av Nikolajevas verk Barnbokens 

byggklossar (2004) och Bilderbokens pusselbitar (2000) där hon presenterar analysredskap för att 

förstå och tolka bilderbokens olika delar och aspekter som miljö, personskildringar och 

berättarperspektivet. Vi har använt oss av Nikolajevas analysredskap i denna uppsats och kommer 

därför återkomma till henne senare.  

 

Simonssons (2004) avhandling Bilderboken i förskolan –en utgångpunkt för samspel, utforskar som 

titeln säger hur barnen i förskolan samspelar kring barnboken. Hon refererar till forskning som visar 

att barnboken är en del av barnets subjektskapande. Simonsson menar att genom en ökad förståelse för 

hur bilderboken används på förskolan ”genereras kunskap om den plats bilderböckerna har i en 

process av social och kulturell produktion och reproduktion och om deras funktion som medium för 

förskolebarn att förstå världen och sig själva” (2004:17). Simonsson (2004:33) lyfter intressant 

forskning som bland annat drar slutsatsen att barn använder böcker som ett socialisationsverktyg då de 

integrerar, samtalar och skapar mening i relation till boken. Vilket även stödjer resultatet hon fick av 
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sin studie där hon kom till konklusionen att barnen använder böckerna då de samtalar, lånar idéer från 

den, leker och skapar mening av sin värld och om sig själva (Simonsson 2004:216). Utifrån 

Simonssons konklusion blir det då viktigt att som Davies skriver att barnboken speglar möjligheter, 

många och nyanserade möjligheter som barnen kan positionera sig inom (Davies 2003:67). 

Barnboken –ett didaktiskt material 

Barnboken är ett didaktiskt material som har en självklar plats inom förskolans verksamhet men hur 

den används skiljer sig från verksamhet till verksamhet. Simonsson (2004:16) men även Kåreland 

(2005:60) beskriver bland annat att barnboken är ett effektivt sätt att samla och lugna stora grupper 

barn kring en pedagog men även att barnen att själva kan sitta och titta i dem. Ett annorlunda 

användande av barnboken presenterar Hult & Schönbäck (2011) då de ”trubblar” genusnormer utifrån 

en bilderbok som en del av boken En rosa pedagogik. Författarna skriver om ett förskoleprojekt där de 

använder utklipp från en bilderbok för att skapa nya tankar hos barnen då egenskaper och klädkoder 

inte längre har förutbestämda innebörder eller fast tillhörighet. Böckernas karaktärer tilldelas annars 

detta i kombinationen text- och miljöskildringar. Arbetssättet de använde i projektet syftade till att 

utmana förgivettagande och ofta stereotypiska föreställningar hos förskolans personal. Då syftet var att 

utmana och skapa nya tankar så lämnar författarna slutet öppen i en förhoppning om att förändring kan 

ske på området (Hult & Schönbäck 2011:128). Projektet visade att det finns flera sätt att använda 

boken i förskolan och att det är ett material som inte utforskats utanför ramen av den vanliga 

användnigen. Kåreland & Lindh-Munther (2005:62-63, 82-100) beskriver även olika arbetssätt där 

barnboken är i fokus och används för att ifrågasätta och starta diskussion och reflektion med lyssnaren.  

Tidigare forskning 

Kåreland (2005:17) menar att det finns lite forskning inom området genus i barnlitteraturen. Främst då 

forskning inom området inriktar sig på böcker mot äldre åldrar än barn i förskolan. Vi hittade dock ett 

antal magisteruppsatser från bibliotekshögskolan som närmar sig ämnet genus i böcker riktade mot 

yngre åldrar. Även om uppsatserna inte berör förskolans didaktiska verksamhet visar de samstämmiga 

resultat inom området genus i barnboken. I följande ska vi redovisas uppsatser skrivna av Nilsson & 

Nilsson (2006), Davidsson (2006), Björk & Eriksson (2007) samt Edberg (2008). 

 

Nilsson & Nilsson (2006) närmar sig Småbarnslitteratur sedd ur ett genusperspektiv då de undersökte 

barnböckerna på folkbiblioteket. De kom fram till att det fanns få karaktärer som bröt mot 

genusnormen samt att kläderna i böckerna tydligt visar vilken könstillhörighet karaktärerna har. De 

såg att pojkar och flickor i böckerna porträtterades könsstereotypt. Davidsson (2006) sökte Manligt 

och kvinnligt för barn –Könsroller i 1980- och 2000- talets svenska bilderböcker och fann att det har 

skett en förändring i bokutbudet sedan 1980-talet i och att kvinnliga karaktärer proträtteras starkare 

idag än vad de gjorde tidigare men även hon menar att könsstereotypiska karaktärer fortfarande är 

framstående. Författarna Björk & Eriksson (2007) gör En kvalitativ analys av bokjuryns 

bilderböckerför år 2005 där de ur ett genusperspektiv analyserar ett stort antal barnböcker och precis 

som ovanstående uppsatser även kommer fram till att traditionella stereotypiska könsroller är 

dominerande även inom dessa. Edberg (2008) visar i en undersökning av tretton de mest utlånade 

biblioteksböckerna år 2007 att stereotypa könsroller fortfarande är starkt framträdande men att det 

även har skett en förändring där karaktärer inte alls uppvisar stereotypa egenskaper samt att en tendens 

mot mjukare pojkkaraktärer blir synlig.  
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Kårelands (2005) Modig och stark eller ligga lågt är en antologi som undersöker genus i barnboken 

och där olika författarare skriver om böcker i förskolan upp till böcker i högre skolåldrar. Kåreland & 

Lindh-Munther beskriver i den hur ett antal förskolor arbetar med barnböcker. De fann att det var stora 

skillnader i hur de olika förskolorna arbetade(2005:111). Författarna kommer fram till att det är viktigt 

för förskolans personal att visa flickor och pojkar att det är möjligt att överskrida traditionella 

könsroller men att det är få pedagoger som tänker i de banorna (Kåreland & Lindh-Munther 

2005:111). Vi menar att vår undersökning tar vid denna tidigare forskning om genus i barnböckerna 

som en fortsättning men samtidigt med en annan vinkel då de tidigare inte utgått från samma teoretisk 

grund som vi. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera och diskutera hur genus framställs i ett urval 

barnböcker som är vanligt förekommande i förskolan. Detta för att undersöka om karaktärerna i 

barnböckerna framställs i enlighet med läroplanens intentioner att motverka traditionella könsroller. 

Forskningsfrågor 

 

 Hur framställs flickor/pojkar och män/kvinnor i de valda böckerna? 

 

 Framställs karaktärerna i enlighet med läroplanens intentioner i frågan om att motverka 

traditionella könsroller? 
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Teoretiskt perspektiv 

Här nedan presenteras hur vi förstår och använder uppsatsens teoretiska perspektiv och centrala 

analysbegrepp.  

Feministisk poststrukturalism 

Då vi valt att rikta in oss på hur genus framställs i barnboken har vi antagit genusperspektivet som 

utgångspunkt. Då detta perspektiv har ett brett spektrum och vår undran är begränsad till hur köns görs 

i våra text- och bildanalyser har vi valt att luta oss mot det feministiska poststrukturalistiska 

perspektivet. Vi utgår från hur vi har tolkat Eidevalds (2009, 2011) förståelse av perspektivet och 

använder detta utifrån denna mening. Detta perspektiv hör, som vi redovisade ovan, till den tredje 

vågens feminism och är en utveckling eller snarare en modernisering av strukturalismen. Fokus inom 

feministiska poststrukturalismen hamnar på att utmana den kvinnliga/manliga dikotomin, att gå 

utanför ramarna(Lenz Taguchi et al 2011:80-81). Detta är ett sätt att utmana de maktstukturer vi tar 

förgivet, grundtanken är hur kön görs. Enligt Eidevald (2011:99) ser inte feministisk poststrukturalism 

ord som obestridda representanter för den verklighet vi lever i utan språket får stå för en del av 

skapandet av den upplevda verkligheten. Orden gör det möjligt att se skillnader och uppmärksamma 

motsatser mellan individer ”man förstår vad en pojke är genom att förstå vad han inte är, det vill säga 

en flicka” (Eidevald 2011:99).  

 

De poststrukturella studier som gjorts har vid upprepade försök velat påvisa hur ord görs till 

motsatsord i binära par och vilka konsekvenserna blir i vår uppfattning av olika fenomen. Detta ger 

upphov till ifrågasättande av denna uppdelning. Man kan med en enklare förklaring säga att de 

poststrukturella studierna vill klargöra språkets påverkan och hur det opererar för ett konstituerande av 

de vi tolkar som verklighet. Detta sker många gånger genom att dekonstruera begrepps sanna 

innebörder för att sedan ge begreppet nya innebörder. Den feministiska poststrukturalismen är något 

som vuxit fram ur det postmoderna tänket. Detta tänk har sin utgångspunkt i att språket reproducerar 

föreställningar om världen, alltså inte att språket står som representant för och objektivt förmedlar den 

verklighet vi befinner oss i. Utifrån detta synsätt och i samband med konstruerandet av det vi ser som 

kvinnligt och manligt blir språket och en rad andra handlingar en del i helheten. Människan beskrivs 

inte heller som vem individen egentligen är utifrån något sorts essens eller någon sorts identitet utan 

människan kan vara på olika sätt i vid olika tillfällen men även i samma situation vilket sammanfattar 

människan som multipla. Det som är avgörande för vilka vi blir är de närvarande idéer och 

föreställningar i situationerna och detta ifrågasätter könsidentiteten från det inneboende till det 

görande (Lenz Taguchi et al 2011:80). 

 

När vi beskriver händelser sker ett konstituerande till viss del då vi använder oss av ord. Detta är något 

poststrukturalistiska forskare hellre förhåller sig till än att en händelse kan förklaras vilket då innebär 

att man kan styra dess innebörd . Dessa forskare är mycket mottagliga för den mångfald av de olika 

och tänkbara innebörder en händelse kan innehålla för såväl forskarna som forskningssubjekten. Trots 

forskarnas försök att inte begränsa innebörden är de även känsliga för de egna ordens makt i 

konstituerandet av en händelse (Davies 2003:187). 
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Om vi utgår ifrån feministiskt poststrukturalism kan vi uppfatta att diskurser genomsyrar de val 

förskolebarn gör då de positionerar sig men även i det bemötandet som sker, alltså hur de blir 

positionerade av andra barn men även vuxna. Makt opererar med dessa förståelser genom diskurser då 

makten materialiseras genom språk och handlingar. Den poststrukturalistiska teorin utestänger en 

sanning som framstår som given och statisk. I samband med att vi anser att samhällsstrukturer är svårt 

att ifrågasätta och förändra är denna teori tillåtande i vårt sökande av att synliggöra vilket spelrum vi 

får tillgång till som flickor/pojkar och kvinnor/män (Eidevald 2011:98). 

 

En analys utifrån ett poststrukturellt perspektiv kan på det här viset aldrig förstås som färdig då det går 

att göra fler tänkbara läsningar. En situation kan beskrivas som jämställd situation med utgångspunkt i 

människans olikheter men samtidigt kan en situation beskrivas som en diskriminerande situation där 

begränsningar utifrån könstillhörigheter görs (Eidevald 2011:98).  

Begrepp och begreppsförklaring 

Subjekt och subjektskapande är två begrepp som Eidevald (2011:104-105) använder då han förklarar 

feministisk poststrukturalism. Genom begreppet subjektskapande beskrivs och teoretiseras hur 

individers syn på varandra och den situation de befinner sig i blir något nytt. Andra teorier benämner 

detta som identitet. Subjektskapande innebär att vi blir något inte att vi är något vilket hela tiden sker i 

olika situationer. Dessa situationer innehåller olika diskurser som ger det vi tänker och säger mening. I 

varje sammanhang blir vi till olika subjekt vilket även sker då vi byter miljö eller i möten med olika 

människor. Med de olika motstridiga diskurser som närvarar samtidigt ökar handlingsutrymmet och 

valmöjligheterna att subjektskapa i de olika situationerna. Vi positionerar oss och positioneras i olika 

kategorier som nya individer oavbrutet (Eidevald 2009:104).  

 

Genom begreppet position blir det möjligt att beskriva och teoritisera hur både barn som vuxna väljer 

att vara och hur barn som vuxna väljer att bemöta andra. Utifrån det poststrukturella synsättet används 

begreppet position istället för roll. Att positionerar sig på olika sätt vid olika tillfällen men även vid 

samma tillfälle innebär inte att individen spelar olika roller eller är olika personer. Det innebär att 

individen väljer hur denne vill vara, alltså att individen väljer en position vilket är beroende av vilka 

möjligheter, villkor och normer som råder i de olika miljöerna och aktiviteterna. Samtidigt sker 

positioneringar utifrån hur individer bör vara inom olika diskurser i olika situationer. Det kan vara 

utifrån diskurser om flickor/kvinnor och pojkar/män, klasstillhörigheter, social status och etnicitet 

(Eidevald 2011:102-103). 

 

Detta vävs samman med vårt nästa begrepp, diskurs. Diskurser är kulturellt, socialt och tidsbetingat 

vilket kan förklara mer ingående som något som definierar eller med ett enklare ord vad som 

bestämmer vad som anses som rådande ”sanningar” och ”osanningar”. Diskurser definierar inte bara 

individers tankar och handlingsutrymme utan har också en begränsande effekt.  Diskurser kan liknas 

vid oskrivna regler som talar om vad en individ bör och inte bör göra i en viss kultur, i en viss grupp 

och i en viss tid vilket även är grundläggande för teoriers utformning av diskurser (Eidevald 

2011:100). En del diskurser verkar för att upprätthålla normer och den sociala ordningen, andra ses 

som utmanande. Detta gör att olika diskurser omfattar skilda sanningar. 
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Kvinnliga och manliga diskurser 

Feministisk poststrukturalism dekonstruerar, som vi tidigare nämnt, de manliga och kvinnliga 

dikotoma egenskaperna genom att säga att språket inte är en objektiv representant och förmedlare av 

vår värld utan att den reproducerar världen som vi redan skapat. Vi anser ändå att det är relevant att 

nämna vilka egenskaper som världen anser tillhör den manliga och den kvinnliga diskursen så vi, 

genom att belysa och ifrågasätta vad som reproduceras i samhället genom språket, kan bemöta detta. 

Speciellt relevant blir detta då vi analyserar böcker vilka är bärare av språk. Nikolajeva (2004:129) 

menar att egenskaper tillhörande den feminina diskursen bland annat är ödmjukhet, svaghet, passivitet, 

beroende, känslosamhet, försiktighet, lömskhet och skvallrig. Egenskaper tillhörande den manliga 

diskursen menar Nikolajeva är tuff, hård, stark, känslodistanserad, aktiv, oberoende, aggressiv och 

ärlig.  

 

Kritiska röster mot feministisk poststrukturalism menar att det kan vara förvirrande för barnen i deras 

identitetsutveckling att inte känna en tillhörighet till ett kön (Davies 2003:37, Eidevald 2011:104). Vi 

menar och anser i enlighet med feministiskt poststrukturalism att genusroller är föränderliga och 

kontextbundna, det som ansågs manligt för 200 år sedan behöver inte anses manligt idag. I och med 

detta blir det svårt att säga att det är förvirrande och hämmande i barnens identitetsutveckling att låta 

barnen själva positionera sig inom en viss diskurs. Vi menar inte att bara för att personer har 

möjligheten att positionera sig inom olika diskurser så innebär det inte en absolut frihet. Inte en 

absolut frihet att positionera sig valfritt inom den manliga och kvinnliga diskursen då starka strukturer 

i samhället upprätthåller diskurser till en viss del. I och med att diskurser upprätthålls av oss som lever 

inom samhället och kulturen finns det även inneboende begränsningar. Vi ser dock att feministisk 

poststrukturalism accepterar att dessa begränsningar finns men att det är betraktarens ögon som 

huvudsakligen tillämpar dessa begränsingar då det handlar om barn.  
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Metod 

Val av metod 

Vår avsikt är att analysera ett urval böcker som används i förskolan med en kvalitativ metod, närmare 

bestämt en bild- och textanalys med fokus på genus. Den kvalitativa forskningen försöker beskriva 

och förstå fenomen i den sociala världen. Det handlar om att gå på djupet och förklara innebörden eller 

meningen av specifika fenomen(Widerberg 2002:15). Då vi tittar närmare på hur pojkar och flickor 

positionerar sig inom manliga och kvinnliga diskurser i barnböcker är detta just en kvalitativ ansats.  

Analysmetod 

Nikolajeva (2000:166) menar att det inte är det biologiska könet som är av intresse i en bild- och 

textanalys utan att det är det performativa könet. Performativt genus är ett begrepp från Judit Butler 

som innebär att genus är personens agerande som tillhör antingen den manliga- eller kvinnliga 

diskursen och att personen genom detta görande positionerar sig inom den manliga eller kvinnliga 

diskursen (Butler 1990:19). Nikolajeva menar då att vi istället genom bild och text ska fokusera på om 

karaktärerna agerar på ett föreskrivet sätt som avslöjar deras genustillhörighet (2000:166). För att 

urskilja detta i barnboken presenterar Nikolajeva analysfrågor vilka vi har utgått ifrån (2000:173): 

 

 Är huvudpersonens kön avgörande för handlingsförloppet? Byt personens kön –hur påverkar 

det handlingen? 

  

 Använder konstnären överförtydligande visuella medel för att understryka personens kön? 

 

 Motsvarar personens beteende den föreskrivna genus-normen? Om inte, hur och varför 

avviker det från normen? Hur avbildas denna avvikelse i ord och bilder? 

 

 Är bipersonerna (de vuxna) stereotypt porträtterade? Velourpappa (mjukare man som sköter 

hushåll) eller mamma som bilmekaniker också stereotypa, byt roller. Är dessa stereotypiska 

porträtt symmetriska i ord och bilder eller är det huvudsakligen i bilden/texten vi ser det 

stereotypa? 

 

 Om personen är ett könlöst djur eller föremål, tecken i texten eller i bilden som tvingar oss att 

uppfatta en pojke eller flicka?  

 

Vi kommer använda oss av Nikolajevas (2000:22) begrepp för bild- och textanalys som hon menar 

visar hur kommunikationen sker mellan bilderboken och mottagarna. Första kategorin är symmetrisk 

bilderbok vilket innebär att det i boken pågår två parallella berättelser. Den andra kategorin är en 

kompletterande bilderbok vilket innebär att den verbala berättelsen och den visuella berättelsen utgör 

ett komplement för varandra, de fyller varandras eventuella luckor som finns. Ytterliggare en kategori 

med två eventuella begreppsbildningar är expanderande eller förstärkande bilderbok. I denna kategori 
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är den verbala berättelsen helt beroende av den visuella berättelsen, bilderna har en förstärkande 

funktion och stödjer därmed texten. Sammantaget så kan inte texten förstås utan bilderna men det 

finns också en möjlighet till omvända förhållanden där texten verkar som förstärkande gentemot 

bilderna (Nikolajeva 2000:22). Vi menar dock att dessa kategorier inte kan tillämpas på hela böcker då 

bild och text inte har samma utrymme eller kommunikativ roll genom hela boken. Vi kommer därför 

använda oss av begreppen i förhållande till uppslag eller enskilda sidor och inte till hela böcker. 

Nikolajeva framhåller att då det handlar om att analysera symbolspråket i böcker så bör man vara 

ganska försiktig för att inte hamna i rena spekulationer (Nikolajeva 2000:173). Vi är medvetna om det 

och närmar oss därför böckerna med utgångspunkt i teori och analysfrågor för att undvika 

spekulationer.  

Genomförande 

I valet om vilka böcker vi skulle analysera inskaffades information om populära böcker från olika 

källor där förskolor i Stockholmsområdet lånar böcker. Stockholm statsbibliotek var ett naturligt första 

val och vi tog del av listan ”Topplista barnböcker” som finns att hitta på bibliotekets 

hemsida(Stockholm Stadsbibliotek 2012). Listan visar de mest utlånade böckerna för barn och unga 

den dagen vi besökte biblioteket. Topplistan uppdateras i akutell tid baserat på utlånade böcker. Då vi 

intresserar oss för böcker för åldrarna 3-6 år var inte hela denna lista användbar då den även innehöll 

böcker för äldre barn. Därefter vände vi oss till bokbussen vilket är en utlåningsservice som vänder sig 

till förskolor. Bokbuussen kommer till förskolan vilket förenklar boklånandet för förskolor som inte är 

belägna nära ett bibliotek. Bokbussen har ingen hemsidan men däremot en facebook sida vilken vi 

använde för att komma i kontakt med den ansvarige för den aktuella utlåningslistan. Vi vände oss 

därefter till två kommunala förskolor som arbetar efter förskolans läroplan och andra styrdokument. Vi 

besökte avdelningarna med barn i åldrarna 3-6 år. Förskolorna är båda belägna i förorter söder om 

Stockholm. 

 

Urval och avgränsning 

Vi anser att barnböcker med karaktärer som tydligt uppvisar stereotypa könsroller behöver reflekteras 

över i arbetslaget men att då dessa är synliga är de inte lika intressanta att analysera i denna uppsats. 

Därför utgick vi från boklistorna, vi införskaffat från de redovisade källorna ovan, och valde böcker 

där författaren uttalat sig vara påverkad av rådande könsdebatter och synen på manligt och kvinnligt. 

Gunilla Bergström påverkades av debatten om manliga roller på 1970-talet och skapade därmed mjuka 

pojken Alfons och ensamstående pappa Åberg (Toijer-Nilsson 1978:108). Den första boken vi 

kommer använda är Gunilla Bergström Kalas, Alfons Åberg från år 1986. Likaså blev Pija 

Lindenbaum påverkad av  modiga- flickor- debatten och skapade Gittan, en modig äventyrlig om än 

omhändertagande flicka som anses bryta mot könsnormen (Österlund 2010:97). Den andra boken vi 

valde blev därför Gittan och fårskallarna från år 2002. Per Gustavsson blev påverkad av synen på 

manligt och kvinnligt då hans dotter en dag berättade om att en prinsessa ska föda barn och vara 

vacker. Detta resulterade i att han började ifrågasätta vad en prinsessa faktiskt kan göra (Gustavsson 

2012). Den tredje boken blev därför Så gör prinsessor från år 2003. Tiden är en faktor som har 

påverkat vårt val av antal böcker att ha med och då vi kände att tiden var knapp begränsade vi oss till 

en bok av vardera författare. 
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Reliabilitet och validitet 

Då vi utför en bokanalys är begreppen validitet och reliabilitet befogade att reflektera kring. Validitet 

innebär att det som mäts faktiskt är det som ska mätas och reliabilitet syftar till trovärdigheten av det 

som har mätts (Jönsson 2011:52,57). I relation till vår uppsats, en bild- och textanalys skulle det 

innebära att om någon annan granskade samma böcker och använde samma analysverktyg så skulle de 

komma till samma slutsatser som vi skulle komma fram till. Ett sätt att öka reliabiliteten är att till 

exempel utgå från detaljerade anvisningar (Jönsson 2011:55). Detta har vi gjort genom att använda oss 

av Nikolajevas analysfrågor och att hela tiden tänka och återkoppla till den valda teorin. Däremot, 

eftersom vi använder oss av feministiskt poststrukturalism finns det som Eidevald uttalade, flera olika 

sätt att analysera en och samma situation. Vår analysmetod men även teori är öppen för subjektiva 

bedömningar. Det finns inga sanningar om genus, åsikter om genusnormer är kontextuell, utifrån tiden 

och rådande tankar i samhället idag. Genom att luta oss mot stereotypiska egenskaper tilldelade 

kvinnligt och manligt som Eidevald (2009:11, 40) presenterar men även Nikolajeva (2004:129) är vi 

dock förankrade i forskning som är allmänt accepterat i dagens Sverige. 

Forskningsetiska aspekter 

Vår undersökning har inte bestått av intervjuer eller observationer där vi tolkar hur en annan människa 

agerar eller tycker i något avseende men vi ser det ändå viktigt att visa att vi har tagit del av 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2012). Det finns fyra allmänna 

huvudkrav på forskningsetiska principers som ska uppfyllas då information om en annan människa 

nyttjas i forskning. Dessa är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

informationskravet.  

 

Samtyckeskravet är då deltagarna i undersökningen själva haft rätt att bestämma över sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet 2012:9). Konfidentialitetskravet är då uppgifter behandlas med konfidentialitet, inga 

platser eller identiteter avslöjas och originalhandlingar förvaras så att obehöriga inte har tillgång till 

dem (Vetenskapsrådet 2012:12). Vi använder inte information om enskilda personer men vi är 

medvetna om nyttjandekravet som innebär att om vi använt information om enskilda personer så 

skulle denna information endast använts i detta forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2012:14). Det 

sista kravet, informationskravet innebär att forskaren ska informera de som är berörda av forskningen 

om forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 2012:7). 

 

I vår undersökning har vi använt oss av publika dokument men ändå informerat dem vi hämtade 

informationen från hur vi ska använda informationen vi har tagit del av och i och med det har vi 

uppfyllt informationskravet. 
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas först empirin utan analytiska inslag då vi gör en kort sammanfattning av 

innehållet i var och en av de valda barnböckerna. Under rubriken analys redovisas sedan analysen av 

empirin i relation till metod och det teoretiska perspektivet.  

Empiri 

Gittan och fårskallarna (2002) 

Gittan är uttråkad, hon är på semester med sina föräldrar i ett varmt land där det inte finns några 

sandlådor. Gittans föräldrar vill bara sola och bada så Gittan tar sig ifrån hotellet och hittar en 

sandstrand där hon kan gräva. Efter en stund väcks hennes nyfikenhet mot en ö lite längre ut i vattnet. 

Gittan vadar ut och hittar svettiga får vilka hon omedelbart börjar ta hand om. Gittan tar därefter hand 

om fåren tills de är pigga igen, men då hon upptäcker att ön inte har någon mat kvar till fåren lär hon 

dem att simma och så tar de sig alla över till stranden där Gittan började. När dagen lider mot sitt slut 

hämtar Gittan kläder till fåren så de inte ska frysa innan hon drar sig tillbaka till hotellet och middag 

med sina föräldrar.  

Kalas, Alfons Åberg (1986) 

Alfons vill ha ett litet kalas för att fira sin födelsedag. Faster Fiffi har däremot helt andra planer då hon 

kommer hem till Alfons och hans pappa för att under några dagar planera ett dunder kalas. Alfons 

pappa sätter dock stopp för ett allt för stort kalas men alla barn på gatan ska komma. Fiffi städar och 

bakar och planerar under några dagar tills det är dagen för kalaset. Alfons är förväntansfull och nöjd 

över sina presenter. Under tårtstunden börjar barnen dock busa lite med varandra. Faster Fiffi viftar 

undan buset till en början och startar upp lekar men buset eskalerar till fullt bråk. Dagen efter får 

Alfons sin vilja igenom då hans närmaste två vänner och gosedjuren har ett eget litet kalas under 

bordet med en av tårtorna som blev över. 

Så gör prinsessor (2003) 

Prinsessan äter bakverk i sängen, har en gigantisk garderob med klänningar och smycken. Hon klär sig 

även i rosa klänning och prinsesskrona. Prinsessan utför sina prinsessåtaganden som att döpa båtar 

men hon gillar även att spela hockey och tackla hårdast av alla. Prinsessan är även modig och stark 

och duktig med ett svärd då hon räddar byar från rövare, besegrar drakar och räddar prinsar. 

Prinsessan blir även kär och gifter sig med prinsen för att sedan avsluta dagen i sin säng med många 

madrasser. 



18 

 

Analys 

I detta avsnitt redovisas bild- och textanalysen av det empiriska materialet med utgångspunkt i 

Nikolajevas analysfrågor och det teoretiska perspektivet. Analysen är uppdelad efter 

forskningsfrågorna. 

Hur framställs flickor/pojkar och män/kvinnor i de valda böckerna? 

 

Gittan och fårskallarna 
Gittan och fårskallarna är en bok där titeln delar namn med protagonisten, huvudkaraktären. Gittan 

illustreras som en liten flicka med mörkt vågigt hår uppsatt i två tofsar. Hennes tröja är vit med ett 

hjärta på och hon bär blå långbyxor till ett par sandaler. Själva handlingsförloppet skulle kunna 

kopplas till det mest typiska för en barnbok där grundmönstret utgör uppbrott hemifrån-äventyr-hem 

(Nikolajeva 2004:57). Gittan är utomlands med sina föräldrar på ett ställe som beskrivs som Hotellet. 

Texten klargör att Gittan upplever området som vuxenanpassat då varken andra barn eller sandlåda 

finns(Lindenbaum 2002:1-2). Diskursen som blir tydlig visar att det är de vuxna som har makten.  

Texten skriver att mamma och pappa försöker uppmuntra Gittan att bada men bilden visar att Gittan 

sitter i sin solstol och bara vill gräva i sand vilket även bilderna förstärker(Lindenbaum 2002:3-4).  

Både text och bild förmedlar att Gittan tröttnar på att ha tråkigt då en man hoppar bomben i poolen 

och skriker något på ett främmande språk varpå hon lämnar området(Lindenbaum 2002:5-6). 

Handlingen följer ett förlopp där äventyret blir tydligt vilket Nikolajeva (2004:24) beskriver som 

typiskt för pojkar och män. I och med att Gittan är en flicka blir därför inte huvudpersonen avgörande 

för händelseförloppet. Däremot uppvisar Gittan stereotypa kvinnliga egenskaper, moderlig och 

omhändertagande, under handlingens gång som en manliga protagonist antagligen inte hade uppvisat. 

Bokens händelseförlopp är inte direkt påverkad av karaktärens kön men enskilda händelser inom 

handlingen skulle troligen sett annorlunda ut om det var en manligt protagonist. 

 

Bokens kommunikativa egenskap kan förknippas med den kategori Nikolajeva (2000:22) beskriver 

som symmetrisk bilderbok då vi ser att text och bild berättar i det stora hela samma sak. Boken skulle 

också kunna ses som en kompletterande bilderbok där text och bild faktisk också fyller de luckor som 

uppstår. Genom bilderna blir visuella könskoder synliga.Vuxna män och kvinnor som förekommer 

sparsamt i början och slutet av boken illustreras liggandes i solstolar vid hotellets pool. Männen 

porträtteras utefter den stereotypa mallen då de bär badbyxor, även kvinnorna porträtteras stereotypt 

klädda i baddräkt eller bikini. Både mörka och ljusa färger förekommer på båda könens plagg 

(Lindenbaum 2002:1-4).  

 

Både text och bild förmedlar hur Gittan agerar utifrån föreskrivna genus-normer då hon sitter i sanden 

och gräver stillsamt, hon försöker att inte bli lockad av den lilla ensamma ön som hon skymtar en bit 

ut i vattnet. Hon kliver utanför ramarna en aning och utmanar situationens diskurs då hon med stor 

försiktighet tar sig över till ön där de vita molnen som väckt hennes nyfikenhet finns. Hon positioneras 

nu inom det maskulina handlingsförloppen då hon visar äventyrslystnad (Nikolajeva 2004:24, Davies 

2003:33). Då Gittan vadar ut i vattnet beskriver texten att hon noga med att inte krocka med fiskar 

samtidigt som bilderna ger en känsla av att hon är rädd. Bilden visar att Gittan har ett försiktigt och 

oroligt kroppsspråk då hon krampaktikt håller fast i en hink med armarna uppdragna över sin 

bröstkorg (Lindenbaum 2002:9-10). Det försiktiga kroppsspråket och oroligheten som Gittan visar på 
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bilden anser vi ger uttryck för en feminin karaktär i enlighet med Nikolajevas 

egenskapslista(Nikolajeva 2004:129). Hon positioneras med andra ord som flicka både med 

personlighetsdrag och visuella koder.  Gittan skyller även delar av kroppen då hon vadar över till ön 

hon uppmärksammat, detta kan förknippas med en feminin blyghet. När Gittan väl har kommit ut till 

ön positioneras hon återigen som det förväntas av hennes kön. Molnen visar sig vara får och Gittan 

börjar omedelbart ta hand dessa då hon uppfattar att de inte mår så bra. Hon svalkar, matar och 

”uppfostrar” fåren, hon lär dem att simma och på så sätt förmänskligar hon fåren (Lindenbaum 

2002:11-12). Diskursen i situationen skapar utrymme för Gittan att positioneras som omhändertagande 

kvinna. Gittan uppfattar att fåren rör sig på ett underligt sätt vilket texten förklarar beror på att fåren 

behöver mjölkas (Lindenbaum 2002:13-14). Gittan tar på sig uppgiften att mjölka fåren, mjölken 

dricker hon sedan upp trots att hon inte gillar den vilket kan antyda att hon förhåller sig till den 

samhällsdiskurs där flickor ska göra sin omgivning nöjda. Gittan anser att fåren behöver lära sig 

simma för att kunna ta sig tillbaka till fastlandet då maten på ön tagit slut (Lindenbaum 2002:21-22). 

Genom att Gittan har simskola med fåren kan tolkas som att hon förbereder fåren för att kunna ta vara 

på sig själva. Då Gittan skiftar sitt blivande i olika situationer blir det tydligt att hon håller på med 

subjektskapande. Hon är äventyraren Gittan på väg mot den ensamma ön men även omhändertagande 

Gittan som tar hand om de hjälplösa fåren.  

 

Fåren som Gittan tar hand om kan uppfattas utifrån både text och bild som att de positioneras som 

manligt kön då de busar runt och tänjer på gränser(Lindenbaum 2002:13-16). Fårens underliga 

rörelsemönster som beror på att de behöver mjölkas avslöjar att fåren är av kvinnligt kön. Detta 

förtydligas i både bild och text när Gittan sitter i sanden och mjölkar alla fåren(Lindenbaum 2002:13-

14). När fåren piggnat till och sedan letar mat sprätter de våldsamt sand omkring sig när de gräver. De 

springer och gömmer sig när Gittan förmanar dem att det är nödvändigt att simma över till andra sidan 

för att hitta mer mat. Boken ger med andra ord inte några tydliga tecken på fårens biologiska kön mer 

än då Gittan sätter sig för att mjölka.  

 
Kalas Alfons Åberg 
Kalas, Alfons Åberg handlar som titeln även nämner om Alfons och ett kalas, Alfons kalas. Trots att 

det är en Alfons bok har dock inte Alfons en särskilt framträdande roll i boken där han istället 

positioneras i bakgrunden samtidigt som bi-karaktärer får större plats i både bild och text. Alfons är 

porträtterad i bild i början och slutet av boken men varken nämnd eller illustrerad där emellan. Vi kan 

därför inte se att huvudpersonen Alfons kön är avgörande eller ens relevant för handlingsförloppet då 

både flickor och pojkar har barnkalas och då handlingsförloppet fortlöpte utan större inblandning av 

huvudpersonen. Det vi kan se i början och i slutet av boken är att Alfons visar mjuka, tysta egenskaper 

vilket tyder på en positionering inom den kvinnliga diskursen. Alfons gör sig fin (Bergström 1986:7-8) 

vilket i vanliga fall brukar beskriva en flicka. Alfons som alltid annars porträtteras i bruna kortbyxor 

och en brun tröja har inför kalaset klätt upp sig med skjorta och slips. Vi menar att detta är vad 

Nikolajeva (2000:22) menar är en kompletterande bilderbok då bilden kompletterar texten och 

förstärker att Alfons faktiskt gör sin fin då bilden visar Alfons borsta sitt hår(Bergström 1986:7-8). 

 

Gunilla Bergström som illustrerat bilderna i Kalas, Alfons Åberg använder överförtydligande visuella 

medel för att understryka Alfons men även de andra barnens kön. Flickorna som anländer till kalaset 

positioneras inom den kvinnliga dikursen genom att de bär söta klänningar och halsband med 

berlocker i hjärtform. Kalashattarna som barnen även porträtteras med då det anlänt till kalaset är även 

de anpassade så att de femininare hattarna med blomma eller liknande sitter på flickornas huvuden och 
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de vanligare trattformade sitter på pojkarnas huvuden(Bergström 1986:9-10). Detta är något som 

förtydligar den diskurs som samhället rättar sig efter där flickor och pojkar synliggörs på märkbart 

olika sätt men det är inte bara barnens kläder som konstnären använt då hon framhäver barnens olika 

könsroller (Davies 2003:30). Kalaset börjar spåra ut och ett bråk urartar, pojkarna framställs vara dem 

som sätter igång bråket samtidigt som flickorna står och gråter eller blir utsatta för pojkarnas bus och 

våldsamheter (Bergström 1986:19-20). Då könen porträtteras i enlighet med stereotypiska könsroller 

både då de kommer till kläder och till egenskaper blir det synligt att Alfons inte blir positionerad inom 

någon av de stereotypiska könsrollerna som visas. Ibland är det osynliga, det osagda och det implicita 

som säger mer än det sagda synliga och explicita gör och så ser vi även är fallet i Kalas, Alfons Åberg. 

Alfons försvinner från både text och bild då kalaset börjar men framförallt från och med den första 

antydan att kalaset börjar spåra ut. Alfons blir icke-positionerad då dessa två könsroller sätts emot 

varandra i ett bråk, detta finner vi intressant och tolkar som att Alfons inte är fast i en traditionell 

könsroll utan att hans genustillhörighet är flytande, beroende på situation. Boken avslutas även med att 

vi ser Alfons sittandes under ett bord tillsammans med sina närmsta kompisar fikandes på det sista av 

födelsedagstårtan. Runt om Alfons och hans vänner sitter gosedjur som även dem har porslin för att 

fika på. Utifrån feministisk poststrukturalism kan vi då uppfatta att Alfons positioneras inom den 

kvinnliga diskursen då det kommer till de egenskaper då han inte bråkar men att han positioneras inom 

den manliga diskursen visuellt genom manliga klädesplagg.  

 

Färger på kläder eller omgivningen brukar vara en detalj som säger mycket om könstillhörighet eller 

position. Konstnären som illustrerade Kalas, Alfons Åberg har dock använt sparsamt med färg. Vad 

detta kan bero på kan tolkas på olika sätt men en tolkning kan vara att tydliggöra skillnad mellan 

gäster och huvudkaraktärer. Då kalaset börjar är alla barnens kläder vita, trots avsaknaden av färg syns 

det tydligt om barnen är flickor eller pojkar då kläderna är detaljerat avbildade. En karaktär vars kläder 

är färgsatta under större delen av boken är däremot Faster Fiffi som avbildas med en röd pennkjol, vit 

knytblus, svarta klackskor och ett litet förkläde. Faster Fiffi positioneras som en stereotyp äldre dam 

inom den kvinnliga diskursen. Faster Fiffi och pappa Åberg är de vuxna karaktärer som blir avbildade 

i boken. Faster Fiffi är kliver in i Alfons hall med intentionen att stanna hos familjen i några dagar för 

att organisera ett ”riktigt härligt jätte-kalas” för Alfons (Bergström 1986:1-2). I uppslaget efter gör 

pappa Åberg bokens enda framträdande då han med en hand i luften uttrycker ”Nä! 

Stopp!”(Bergström 1986:3-4), han positioneras i och med det som den överordnade mannen (Davies 

2003:37). Faster Fiffi har inget annat val än att ändra sina storslagna planer. Faster Fiffi börjar snart 

städa, baka och planera inför kalaset (Bergström 1986:5-6). Det är en synlig, men ändå outtalad 

hierarki eller maktordning då vi ser bokens karaktärer under de två första uppslagen. Faster Fiffi 

använder sin makt över Alfons samtidigt som pappa Åberg utövar makt över faster Fiffi.  

 

Pappa Åberg framstår inte som en självständig pappa som tar hand om hushållet i Kalas Alfons Åberg. 

Detta då faster Fiffi inte bara ordnar inför kalaset utan även städar familjen Åbergs lägenhet. Vi 

ifrågasätter varför den självständiga pappan inte städar sin egen lägenhet då Fiffi kommer och undrar 

om det möjligen är för att det finns en kvinna i hushållet som kan göra det istället. Faster Fiffi 

framställs som kvinnlig i bild och text då hon bär stereotypa kläder har omhändertagande manér men 

framförallt ett konstant leende på läpparna som om hon njuter att sköta hushåll och bråkiga barn. 

Denna uppfattning kan bero på bokens ålder då fasterns stereotypa kvinnlighet kanske inte passar in i 

dagens samhällsdiskurs. Eftersom stereotypa syner på kvinnligt och manligt är kontextbundet spelar 

självklart den tid boken skrevs  in som faktor. Men då boken förtfarande används i förskolan är den 

inte tillräckligt annorlunda från dagens samhälle. Fasterns uppträdande och utseende uppfattas inte för 
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främmande eller helt uppdiktat vilket en historia placerad längre bak i tiden kanske skulle göra. Även 

om bilderna i boken är det som huvudsakligen skildrar könsrollerna då de visuella symbolerna är 

många, som vi visat ovan, så bidrar även texten till uppfattningen och befästandet av manliga och 

kvinnliga stereotypiska egenskaper. I texten blir det extra tydligt då Alfons pappa uttrycker sitt 

ogillande med ett starkt ”STOPP” då han slår fast att faster Fiffis planer inte är önskvärda. Texten 

befäster även faster Fiffi inom den kvinnliga diskursen då hon uttrycker ”O, så roligt! O, så mycket att 

göra”, kluckar hon och skriver listor /…./ och så rusar hon och städar och kånkar hem varor och bakar 

tårtor” (Bergström 1986:4-5). Faster Fiffi framställs alltså som att hon tycker det är kul att ta hand om 

hushållet och att planera hela kalaset själv vilket vi inte anser att en manlig karaktär hade porträtterats 

som.  

 

Senare i boken uppfattar vi även uttryck för att pojkarna har svårigheter med färger som anses vara 

kvinnligt kodade då texten beskriver en konflikt mellan två pojkar då den ena fick en röd klubba och 

den andra fick en grön (Bergström 1986:17-18, Ambjörnsson 2011:10-11). Det texten visar är att 

pojken som fick den röda klubban inte anser att röd färg är lika bra som grön och att han vill ha en 

likvärdig klubbfärg som sin vän. Ytterligare stöd i texten finner vi under tårtfikat där en av flickorna 

porträtteras stående framför faster Fiffi pekandes mot bordet(Bergström 1986:13-14). Texten 

förtydligar att flickan klagar om att sitta brevid en av killarna som hon påstår nypas, detta tolkar vi 

som att flickan har tilldelats egenskapen skvallrig vilket är en egenskap som Nikolajeva (2004:129) 

beskriver tillhörande flickor.  

 

Så gör prinsessor 

Bokens titel Så gör prinsessor uttrycker en förklaring eller redovisning för vad prinsessor gör. I likhet 

med Gittan och fårskallarna synliggörs handlingsförloppet som typiskt för en barnbok där 

grundmönstret utgör hem-uppbrott hemifrån-äventyr-hem (Nikolajeva 2004:57). På bokens framsida 

illustreras även en prinsessa utifrån den stereotypa uppfattningen om hur en sagoprinsessa ska se ut. 

Genom hela boken följer prinsessans handlingar av ett kortfattat bekräftande av vad prinsessor gör. Då 

boken faktiskt handlar om just prinsessor kan huvudpersonens kön tyckas avgörande för handlingen. 

Till en början beskriver författaren att prinsessor äter prinsesstårta till frukost, och att de måste välja 

klänningar och smycken att klä sig i samt borsta håret exakt tusen tag för att få ett fint hår (Gustavsson 

2003:1-7). Denna beskrivning av morgonbestyren skulle kunna få en överdriven effekt om vi skulle 

tänka en pojke i handlingen istället. Ganska snart förändras dock handlingen och vi inser att könet inte 

är helt avgörande för händelseförloppet. På många ställen kan vi byta ut prinsessan mot en eventuell 

prins då hon utför sina prinsessuppdrag.  Prinsessan inviger broar och döper båtar men hon räddar 

också byar från rövare och tämjer drakar vilket är åtaganden även en prins kan utföra. Trots vår 

tolkning att det är möjligt att byta kön på huvudpersonen så illustreras prinsessan även i en 

hemmamiljö med kvinnligt kodade färger. Prinsessan har ett rosaskimrande flickrum med en rosa 

matta och rosa tofflor placerade vid sängen (Gustavsson 2003:1-4). Men som vi redan nämnt är även 

prinsessan själv illustrerad med kvinnligt kodade kläder då hon bär rosa klänning och feminina 

assesoarer. Nikolajeva förtydligar inte frågan huruvida karaktären i boken skulle kunna byta kön och 

huruvida det skulle påverka handlingen, om vi skulle anta att frågan menar att karaktären med dess 

egenskaper och yttre attribut så som kläder får ett könsbyte utan att något annat påverkas så skulle 

boken kunna uppfattas farsartad. Detta då en pojke som blir  illustrerad i de miljöer och kläder som 

prinsessan blir illustrerad i kanske skulle gå emot de rådande diskurserna i för stor utsträckning för att 

tas på allvar. Däremot uppfattar vi inte att det skulle upplevas som konstigt om en manlig karaktär 

hade prinsessans egenskaper men blev illustrerad med manliga eller neutralta kläder.  
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Nikolajeva(2004:133) menar, som vi nämnt tidigare, att det är det performativa genuset som är det 

intressanta att titta efter och då prinsessan uppvisar manliga egenskaper men med kvinnligt kodat 

utseende blir det svårare att klassificera henne inom de dikotoma diskurserna tillhörande manligt och 

kvinnligt. Utifrån feministisk poststrukturalism ser vi fortfarande att diskurserna i samhället skulle 

verka som ett hinder för en manlig karaktär att fullt ut anta prinsessans karaktär då det kommer till de 

yttre attributen. Samtidigt som vi med feministisk poststrukturalistiska glasögon inte kan uppfatta 

något udda i prinsessans agerande eller egenskaper då prinsessan positioneras inom olika diskurser 

beroende på kontexten hon befinner sig i.  

  

Bilderna berättar mer detaljerat om bokens händelseförlopp vilket är vad Nikolajeva (2000:22) menar 

med en kompletterande bilderbok då texten är mycket enkel och kortfattad och bilderna fyller de 

luckor som finns. Boken skulle även kunna vara en förstärkande bilderbok då bilderna förstärker 

berättelsen då texten är sparsam och enkel. Utan bilderna blir det dock en tunn berättelse.  

 

I början av boken blir de föreskrivna genus-normerna väldigt tydliga i huvudpersonens beteende i 

samband med morgonbestyren. Detta förtydligas i bilderna då prinsessan väljer klänning, skor och 

smycken och när hon borstar håret. Hon positioneras här som den stereotypa flickan. Texten klargör 

att så gör prinsessor vilket vi redan nämnt är genomgående efter varje åtagande i hela boken. När 

prinsessan är på resande fot framgår det av texten att det hör det till vanligheterna att en by kan behöva 

räddas undan rövare och drakar men också att koppla av genom att spela ishockey där prinsessor 

tacklar hårdast(Gustavsson 2003:10-17). Detta avviker starkt från de föreskrivna genus-normerna för 

prinsessor är ju flickor och en flicka förknippas med de dikotoma föreställningarna om att vara 

försiktig (Nikolajeva 2004:129). Prinsessan positioneras överskridande då hon rör sig inom den 

manliga diskursen. Bilderna förmedlar att den här prinsessan bär svärd på sina resor och har bytt 

finskor till stövlar men hela tiden bär hon sina smycken och den rosa klänningen med volanger, till 

och med när hon spelar ishockey med massa killar har hon rosa utrustning(Gustavsson 2003:10-19). I 

en tydligare granskning av att prinsessor spelar ishockey säger texten att prinsessor alltid tacklar 

hårdast. Bilderna visar hur prinsessan manglar sig fram på isen så de andra spelarna far som 

bowlingkäglor vilket vi kopplar till ett manligt aggressivt beteende(Gustavsson 2003:10-13, 

Nikolajeva 2004:129). Inte nog med det så utövar hon en sport som i vårt samhälle är vanligare för 

pojkar att utöva. När vi ser på Så gör prinsessor med feministisk poststrukturalistiska glasögon blir det 

tydligt att prinsessans subjektskapande sker på egna villkor. De ramar som omger de kvinnliga och 

manliga diskurserna är inte så skarpa. 

 

Ytterligare exempel på avvikelser i genus-normen framkommer i texten som beskriver att om 

prinsessan har tur får hon chansen att rädda en kung eller snygg prins som hon sen kanske kommer 

vilja gifta sig med(Gustavsson 2003:22-23). Bilderna visar att prinsessan har klättrat upp på en 

klippavsats med hjälp av en stege där en prins befinner sig i en grotta. Han sträcker sig efter prinsessan 

som står framför honom leende med sin utsträckta hjälpande hand. Vi uppfattar här att prinsen 

positioneras som underordnad prinsessan då det är hennes räddande hand han är beroende av. 

Traditionellt sett är det ofta en prins som riskerar livet för att rädda en prinsessa vilket i den här boken 

visar på ett könsöverskridande då prinsessan antar dessa maskulina egenskaper.  

 

När vi tittar på om bi-karaktärerna framställs som stereotypt porträtterade eller inte framgår inte sådant 

i texten men bilderna talar här ett annat språk. Män illustreras ofta med mörka kläder gärna hatt, kavaj 

eller kostym med slips och skjorta. Rövarna blir porträtterade på ett lite enklare sätt med kläder som 
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ett par byxor och någon enkel skjorta, färgerna ljusnar en aning också. Rövarnas kroppsspråk kan 

tolkas som lite fulare och hårdare men alla män framställs som större, bredare och har hårdare drag. 

Kvinnorna porträtteras med både feminina, färgglada, ljusa färger men det förekommer att flickor har 

mörkare färger också, då i samband med någon feminint kodad färg (Ambjörnsson 2011:10-11). 

Kvinnorna bär klänning eller blus och gärna lång kjol, de har inte alltid högklackade skor men skor 

med feminin modell. 

 

Flera djur finns med i handlingen så som en katt, tre hundar och en drake men endast draken blir 

omnämnd i texten. Bilden skulle kunna bestämma drakens kön utifrån mottagarens referensram om att 

drakar är av manligt kön eller som Nikolajeva framhåller upplevs karaktärer, som är genusneutrala till 

utseendet, som manliga (Nikolajeva 2000:167).  Eldsprutandet som är farligt och utseendet kan vara 

en referens då draken är ful, taggig, stor och kan upplevas se ond ut.  Den hund som tillhör byborna 

signalerar sitt kön som manligt då den lyfter på benet när den ska kissa vilket bara hanhundar gör. 

Rövarnas hund har ett elakt grin och en kedja som koppel vilket antyder att hunden kan vara av 

manligt kön. Kedjan kan uppfattas vara nödvändig då hunden kan vara aggressiv och stark vilket är 

egenskaper som tillskrivs den maskulina diskursen. Den tredje hunden är svår att könsbestämma. Den 

sitter fint vid ägarens fötterna, den har ett rosa, pärlhalsband i ett rosa koppel som antyder om att det är 

en tik. 

Framställs karaktärerna i enlighet med läroplanens intentioner i frågan 

om att motverka traditionella könsroller? 

 

Gittan och fårskallarna 

Vid första läsningen av Gittan och fårskallarna kan Gittan tolkas som en könsöverskridande karaktär 

men efter upprepade läsningar av både text och bild  ser vi fler nyanser av historiens handlingsförlopp 

och huvudkaraktärens framställning. Med de feministiska poststrukturalistiska glasögonen på kan vi 

tolka att de svar vi funnit tycks framstå som tvetydiga i relation till vår ställda fråga. Gittan framstår 

till en början som en ensam och företagsam flicka då hon förflyttar sig från en situation som är 

anpassad för vuxna vid poolen på hotellets område till en situation som blir ett äventyr för den 

uttråkade Gittan. Hennes biologiska kön blir fastställt på ett sparsamt sätt utifrån hur bilderna skildrar 

hennes utseende med tofsar och det hjärta som symboliserar femininitet på hennes tröja. Trots att 

Gittan positioneras som övergripande omhändertagande vilket tillskrivs det kvinnliga könet så tolkar 

vi att hon blir positionerad beroende på situationen. När Gittan bestämmer sig för att lämna hotellet 

och poolen förmedlar hon en självständig position där hon har makten att bestämma själv hur hon vill 

förhålla sig till den situation hon befinner sig i för stunden. Det går inte att urskilja några 

påtryckningar från de vuxna karaktärerna i boken att Gittan har en skyldighet att vara och bete sig på 

ett förutbestämt sätt utifrån att hon förknippas med ordet flicka.  

 

Gittan befinner sig på egen hand i närområdet av hotellet och i större delen av handlingen blir det 

synligt att de olika situationerna ger olika förutsättningar för Gittan att vara könsöverskridande. Hon 

subjektskapar på egna villkor då hon positioneras utifrån den pågående diskurs hon befinner sig inom. 

När Gittan tar sig över till ön tar hon en risk för att stilla sin nyfikenhet vilket tyder på att den diskurs 

som råder har sin utgångspunkt i vad Gittan har för tidigare erfarenheter som kopplas samman med 

Gittans utforskande lust. Det som uppfattas i läsningen av Gittan och fårskallarna är att Gittan är 

väldigt omhändertagande och att det är något som oavkortat tillskrivs en kvinnliga 

egenskap(Nikolajeva 2004:129).  
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Utifrån förskolans läroplans intentioner att motverka traditionella könsroller(Lpfö 98 rev 2012:5) så 

uppfattar vi att Gittan uppvisar normbrytande egenskaper utifrån Nikolajeva och Eidevalds 

egenskapslistor (Nikolajeva 2004:129, Eidevald 2011:11). Gittan uppvisar den manliga egenskapen 

mod då hon går genom vattnet ut till ön men samtidigt uppvisar hon ett oroligt och försiktigt 

kroppsspråk vilket är egenskaper tillhörande den kvinnliga diskursen. Gittan visar på, som vi tolkade 

det, överhängande kvinnliga egenskaper boken igenom då hon är moderlig och stundvis rädd och 

orolig. Gittan följer alltså läroplanens intentioner till viss del men då karaktären huvudsakligen 

porträtteras inom den kvinnliga diskursen uppfattar vi inte att frågan kan besvaras med ett ja eller nej. 

Utifrån feministisk poststrukturalism där de dikotoma egenskaperna inte ses som varandras absoluta 

motsatser upplever vi att Gittan positioneras inom både den manliga och kvinnliga diskursen. Trots 

detta positioneras hon överhängande inom den kvinnliga diskursen. Då vi genom tillämpandet av 

teorin ser att Gittan överhängande positioneras inom den kvinnliga diskursen så tolkar vi att Gittan 

och fårskallarna inte fullt ut motverkar traditionella könsroller i enlighet med läroplanens intentioner.  

 

Kalas Alfons Åberg 

Framställningen av Alfons kan genom illustrationerna uppfattas som stereotyp då Alfons kläder är 

bruna och maskulint illustrerade men samtidigt framställs Alfons som en mjuk kille, han deltar inte i 

bråket som uppstår på kalaset och han tycker det är lite skönt när hans gäster går hem(Bergström 

1986:24). Detta kan vara av stor betydelse för barns subjektskapande då Alfons karaktär visar att barn 

kan avstå från bråket och dess handgripligheter. När Alfons några dagar senare har ett eget kalas under 

köksbordet med sina närmaste vänner och gosedjur kan det tolkas som att Alfons bryter mot en diskurs 

och tar tillbaka makten från de vuxna och äntligen får sin vilja igenom. Med andra ord så bekräftas här 

som även Davies (2003:18) tar upp att barn inte alltid accepterar vuxna som om de vet bäst. 

 

Under händelseförloppet sker ett maktspel där faster Fiffi utövar sin makt över Alfons men där pappa 

Åberg utövar i sin tur makt över faster Fiffi. Detta visar på diskursers styrka då pappa Åberg 

positioneras som ett överhuvud vilket är den godtagbara hierarkin i dagens samhälle (Ambjörnsson 

2011:32-33). Faster Fiffi som positioneras som en stereotyp kvinna som sysselsätter sig med 

hushållsbestyr som städning och bakning vilket Alfons pappa likväl borde klara.  

 

Barnen som blivit inbjudna illustreras på ett stereotypt sätt, pojkarna med skjortor och byxor, flickorna 

med klänningar och smycken. Bergström verkar göra ett försök att avdramatisera något genom att inte 

sätta färg på kläderna. Detta kan uppfattas av mottagarna som att det är Alfons som har betydelse i 

händelseförloppet. Vi kan alltså fastslå att bi-karaktärerna i Kalas Alfons Åberg har en stereotyp 

framtoning. Detta kan bero på det stundande kalaset men även den tid boken är skriven under vilket 

sker då diskussioner om genus blivit aktuella på hög nivå. Alfons framställs även som en pojke med 

egenskaper som kan tolkas som könsöverskridande. Med andra ord uppfattar vi Kalas Alfons Åberg 

som en del i processen av ett genusuppvaknande.  

 

I relation till intentionerna i förskolans läroplan så tolkar vi att bi-karaktärerna helt går emot 

läroplanens intentioner att motverka traditionella könsroller(Lpfö 98 rev 2010:5). Agressiva pojkar 

som bråkar och skvallriga flickor som gråter visar på traditionella könsroller i enlighet med 

Nikolajevas och Eidevald dikotoma egenskaper (2004:129, 2011:11). Även faster Fiffi och hennes 

relation till pappa Åberg anser vi gå helt emot läroplanens intentioner då pappa Åberg visar makt över 

faster Fiffi samtidigt som faster Fiffi underordnar sig pappa Åberg och går in i en hushållerskas roll. 
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Alfons däremot är däremot ett undantag. Alfons har manliga kläder och utseende, speciellt då han är 

finklädd i skjorta och slips vilket placerar honom inom den manliga diskursen men samtidigt uppvisar 

han inte de manliga drag som resten av kalasets manliga gäster gjorde då kalaset utbröt i bråk. Men 

han positionerades inte heller bland flickorna utan han blev istället inte omnämnd. På ett sätt skulle vi 

därför kunna tolka att Alfons är genus-neutral i och med att han inte uppvisar manliga egenskaper men 

vi skulle även kunna tolk att Alfons är genusöverskridande då han bryter mot de manliga 

egenskaperna genom att inte uppvisa dem. Vi tolkar att karaktären Alfons är i enlighet med 

läroplanens intentioner att motverka traditionella könsroller men att boken överlag inte gör det.   

 

Så gör prinsessor 

I Så gör prinsessor framställs både prinsessan som är huvudkaraktären och bi-karaktärerna i deras 

klädval utifrån det stereotypa. I händelseförloppet sker olika förändringar på vägen vilket kan tyckas 

normbrytande och könsöverskridande. Prinsessan skildras i en kvinnlig diskurs med vackra 

klänningar, en stor garderob, fina skor, smycken och glänsande hår men plötsligt får handlingen en 

ordentlig vändning. När prinsessan är ute och reser har hon fortfarande en vacker, rosa klänning men 

bär svärd, slåss mot rövare och tämjer drakar vilket tillskrivs den manliga diskursen. Hon räddar 

prinsar eller någon kung som hon sen kanske gifter sig med vilket även det faller inom den manliga 

diskursen men då är det prinsessor som blir räddade. 

 

Prinsessan har ju också ett annorlunda sätt att koppla av på vilket är att spela tuff hockey vilket ofta 

förknippas som en sport för pojkar men då prinsessans utrustning är rosa så skär det sig med de strikta 

könsramarna. Både text, om än sparsam, och bild framställer prinsessan på ett extremt sätt åt både det 

feminina och maskulina hållet. Detta kan tolkas av mottagarna som annorlunda då det bryter mot 

traditionella könsmönster men samtidigt går i linje med dessa. Då både män och kvinnor framställs 

rent bildligt som stereotypa visas deras handlande på ett könsöverskridande sätt. Prinsessan 

subjektskapar på ett stort utrymme då hon rör sig inom både den kvinnliga och den manliga diskursen 

vilket visar på en tydlig förändring i omvärlden. Boken ger inspiration till att barn ska våga men även 

har rätt till att positionera sig på egna villkor oavsett situation. Den visar på ett övertydligt sätt hur 

flickor och pojkar skildras men då genom prinsessan vilket kan tolkas som ett försök att vara mer 

konkret då det är en barnbok.  

 

I relation till motverkandet av traditionella könsroller i enlighet med förskolans läroplan uppfattar vi 

att prinsessans egenskaper gå helt i enlighet med läroplanens intentioner. Detta då prinsessan uppvisar 

egenskaper som i vanliga fall förknippas med manliga karaktärer och maskulina personer. Prinsessans 

kläder är som vi redan tagit upp feminint kodade och även om kläder och färger förmedlar tillhörighet 

så är det personen som har kläderna på sig som gör människan. Utifrån feministisk poststrukturalism 

ser vi att prinsessans egenskaper positioneras inom den manliga diskursen men att prinsessans kläder 

tillhör den kvinnliga diskursen. Att kläderna starkt signalerar kvinnlighet samtidigt som karaktären 

förmedlar manlighet ser vi är i enlighet med teorin som menar att det inte finns ett rätt eller fel sätt att 

vara man och kvinna på utan att individen har möjligheten att positionera sig inom de olika 

diskurserna och vara normbrytande. Sammantaget ser vi att Så gör prinsessor är en bok som går i 

enlighet med förskolans läroplan i dess intentioner att motverka traditionella könsroller.  
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Diskussion 

I diskussionsdelen ska vi nu diskutera, knyta ihop och koppla ihop våra bokanalyser med tidigare 

forskning för att avsluta med tankar om hur barnboken kan användas för att motverka traditionella 

könsroller i förskolan samt möjlig fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att beskriva, analysera och diskutera hur genus framställs i barnböcker 

som är vanligt förekommande i förskolan. Forskningsfrågorna vi satte ut att besvara var: hur framställs 

flickor/pojkar och män/kvinnor i de utvalda böckerna? Framställs karaktärerna i enlighet med 

läroplanens intentioner i frågan om att motverka traditionella könsroller? 

 

Analyserna visar att det finns variation i hur män och kvinnor men även hur flickor och pojkar 

framställs i de undersökta barnböckerna. Vår första forskningsfråga var: hur framställs flickor/pojkar 

och män/kvinnor i de utvalda böckerna? Frågan fick vi stöd i att besvara genom användandet av 

Nikolajevas analysfrågor genom att frågorna tillsammans gav en omfattande bild av karaktärernas 

framtoning. De vuxna männen och kvinnorna var generellt inte i fokus i böckerna men en vuxen 

karaktär som stod ut var faster Fiffi som var en huvudkaraktär i Kalas Alfons Åberg. Fiffi stod ut för 

att hon utförde alla sysslor i hemmet inför kalaset samtidigt som hon var klädd i kjol och höga klackar. 

Pappa Åberg är en man egentligen som sköter sitt hushåll i rollen som ensamstående pappa men han 

visades dock bara en kort stund i Kalas Alfons Åberg då han satte ner foten och utövade makt över 

faster Fiffi. De vuxna i de andra böckerna visade egenskaper som gjorde det svårt att klassificera dem 

annorlunda än bara vuxna förutom för det faktum att de var stereotypt porträtterade. Nikolajeva menar 

att genus i barnböcker inte alltid kan urskiljas så karaktärerna porträtteras ibland som bara barn eller i 

detta fall som bara vuxna, oberoende könsklassificering. Nikolajeva (2000:166) benämner dessa som 

genus-neutrala. Barnen i böckerna var dock inte genus-neutrala, och de hade heller inte snäva 

könsroller som Davies (2003:20) påpekade. Alfons och Prinsessan var båda könsöverskridande 

karaktärer. Alfons visade en mjuk sida och som undvikande av typiska manliga aktiviteter så som våld 

och bus. Prinsessan agerade både i enlighet med manliga och kvinnliga diskurser. Visuellt framställdes 

hon som feminin samtidigt som hon var hjältemodig. Dessa två karaktärer förmedlade 

könsöverskridande egenskaper i både bild och text. Barnen i förskolan blir alltså mottagare av 

budskapet oavsett om en i personalen läser eller om de själva tittar i barnboken. Gittan däremot 

upplevde vi inte som könsöverskridande vid en första läsning men sett utifrån Nikolajevas och 

Eidevalds dikotoma egenskapslistor samt Nikolajevas förklaring av manligt- och kvinnligt 

handlingsförlopp så framstår Gittan som könsöverskridande. Här blev det tydligt att vår uppfattning 

om könsroller skiljer sig från hur andra kan uppleva könsroller. Men som vi förklarade i metod 

avsnittet så använde vi oss av Nikolajevas och Eidevalds accepterade könsrollsindelningar. Där män 

bland annat anses vara tuffa, starka oberoende och våldsamma och kvinnor bland annat anses vara 

försiktiga, omvårdande, svaga, och skvallriga(Nikolajeva 2004:129, Eidevald 2011:11, 40). Detta för 

att analysen inte skulle vara allt för subjektiv.  

 

Förskolans läroplan specificerar inte innebörden av traditionella könsroller närmare så förskolans 

personal måste enskilt men även tillsammans komma överens om vad maskulinitet och femininitet 

betyder för dem för att därefter komma fram till lämpligt arbetssätt. Som nämnt lutade vi oss mot 
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Nikolajevas allmänt accepterade dikotoma manliga och kvinnliga egenskaper då vi besvarade vår 

forskningsfråga: framställs karaktärerna i enlighet med läroplanens intentioner i frågan om att 

motverka traditionella könsroller? Det vi kunde se var att huvudkaraktärerna i barnböckerna mer eller 

mindre gick i enlighet med förskolan läroplans intentioner att motverka traditionella könsroller. Gittan 

ser vi är mer könsöverskridande till utseendet och i vissa personlighetsdrag samtidigt som hon även 

visar egenskaper tillhörande den kvinnliga diskursen då hon är omhändertagande och moderlig. Alfons 

å andra sidan är visuellt tillhörande den manliga diskursen då vi ser till hans kläder samtidigt som han 

uppvisar genus-neutrala eller könsöverskridande egenskaper. Han framställs som en mjuk, känslig 

kille som håller sig borta från händelser där typiska manliga egenskaper blir synliga i samband med bi-

karaktärernas bråkande. Prinsessan i Så gör prinsessor anser vi uppvisa de tydligaste 

könsöverskridande egenskaperna då hon till handling och intressen placeras inom den manliga 

diskursen. Däremot signalerar prinsessans kläder en tydlig tillhörighet till den kvinnliga diskursen då 

hon har rosa klänningar och smycken på sig. För att kunna göra dessa läsningar sökte vi stöd i 

feministisk poststrukturalism som har en väldigt tillåtande framtoning. Med andra ord finns det inget 

utrymme i feministisk poststrukturalism för att benämna någon som rätt eller fel vilket vi uppfattar att 

förskolans läroplan antyder då läroplanen uppmanar att motverka de traditionella könsrollerna. Då 

förskolans läroplan uppmanar att vi som arbetar i förskolan ska motverka de traditionella könsrollerna 

kan tolkningarna skilja sig. Utifrån feministisk poststrukturalism kan det tolkas som en motstridighet, 

att läroplanen och teorin säger emot varandra, eller som ett kompletterande där teorin styrker 

läroplanens intentioner. Detta betyder då att även de traditionella könsrollerna är ett alternativ som 

barnen ska ha möjlighet att välja på och röra sig friare emellan. Då vi har granskat barnböcker där 

karaktärerna, då främst huvudkaraktärerna, inte har ett val då de positioneras inom olika diskurser av 

författaren till boken så blir därmed karaktärerna förmedlare av författarens syn på barn och barndom. 

Författare och förskolans personal som vuxna och som förmedlare av samhällets strukturer bör i 

enlighet med feministisk poststrukturalism egentligen inte motverka de traditionella könsroller som 

läroplanen förmanar. Istället anser vi att de vuxna som en del av och som påverkare av  barnens 

erfarenhetsvärld ska bli medvetna om sina egna beslut och åsikter. Detta för att de ska kunna anta en 

utvidgad syn på genus och genusroller och i och med det i slutändan ändå uppfylla förskolans 

läroplansintentioner då det skulle uppstå ett allmänt accepterande av könsöverskidande individer i 

förskolan och karaktärer i böckerna.  

 

De läsningar vi gjorde av Så gör prinsessor och Gittan och fårskallarna skilde sig något från och 

Kalas Alfons Åberg, detta kan bero på olika faktorer. En utav faktorerna kan vara att Gittan och 

fårskallarna samt Så gör prinsessor är skriven i nutid. Kalas Alfons Åberg skildrar 1980-talets rådande 

samhällsdiskurs vilket vi tycker blir synligt då vi tolkar faster Fiffi underordnad husfrun samtidigt som 

vi tolkar Gittan och fårskallarna och  Så gör prinsessor spegla dagens samhället där kvinnan inte i 

samma utsträckning förväntas ta hand om hushållet. En annan faktor kan ha att göra med att de båda 

förstnämnda böckerna är det kvinnliga författare som har skrivit trots att den ena handlar om en pojke 

och den andra om en flicka. Så gör prinsessor är skriven av en manlig författare. Författare med olika 

utgångspunkter förmedlar troligen även olika syn på genus i dess karaktärer, om än omedvetet. 

 

Barnboken som didaktiskt material kräver reflektion, personalen på förskolan kan ställa de didaktiska 

frågorna: Varför väljer vi denna barnboken? Vad förmedlar barnboken? och Hur framställs 

karaktärerna och hur ska vi använda barnboken i den didaktiska verksamheten? Barnböckerna kan 

användas för att motverka genusstrukturer som Kåreland (2005:82-100) och SOU (2004:77) visade 

genom till exempel boksamtal, eller via genomtänkta bokval som görs tillgängliga för barnen i 
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förskolan. Simonsson (2004:30) beskriver att böckerna kan användas för att skapa lekvärldar där barn 

och förskolans personal utgår från boken för att skapa lekar där olika frågor berörs. Hult och 

Schönbäck (2011) bidrog till samtalet och beskrev ett projekt där boken i dess bokform inte var av vikt 

utan där karaktärer togs ur de ramar som författare och illustratör har satt på berättelsen, detta för att 

låta barnen själva berätta och skapa en historia och ett sätt att se på karaktärerna istället för att enbart 

vara mottagare. Det finns alltså en mängd olika sätt att använda böckerna i motverkandet av 

traditionella könsroller.   

 

Vi anser att det är viktigt att förskolans personal får ta del av undersökningar som denna då det är 

viktigt att reflektera över hur genus framställs i barnböckerna på avdelningen då det ofta är förskolans 

personal som väljer böckerna som finns på avdelningen. Att detta sker utan reflektion anser vi vara ett 

problem då litteratur påverkar och hur barnen ser sig själva och det hjälper dem tolka de positioner 

som samhället positionerar dem i. Därför är det viktigt att det finns ett rikt utbud med barnböcker på 

förskolan som förmedlar olika sätt att vara manlig och kvinnlig på. Vi menar alltså inte att avdelningar 

bara ska erbjuda böcker som har normbrytande karaktärer utan även böcker som visar karaktärer 

positionerade inom olika diskurser. Detta för att visa barnen att det finns olika val och att de har 

möjlighet att välja hur de vill vara.  

 

Delegationen bakom SOU (2006:158) menar att könsmedveten eller genusmedveten är begrepp som 

beskriver personer som anstränger sig för att se genuskonstruktioner och att detta är bra begrepp för att 

motverka genusblindhet eller omedvetenhet vilket befäster stereotypiska könsroller mer. 

Genusblindhet som då förklaras som pedagoger som anser att det blir överdrivet med genus tänk då de 

redan arbetar genusmedvetet som en naturlig del av vardagen. Delegationen framhåller ett arbetssätt 

där förskolans personal inte blir bekväm i ett förhållningssätt utan att ett ständigt reflekterande över 

sitt eget görande är nödvändig för ett fortsatt utmanande jämställt arbetsätt (SOU 2006:158). I relation 

till vårt utforskande av barnboken som förmedlare av genus i förskolan blir det relevant för förskolan 

personal att kontinuerligt fortsätta reflektera över genusfrågor för att inte bli genusblinda. Att ta in 

böcker utan att reflektera över budskapet eller att ta in genusmedvetna barnböcker och anta att 

böckerna uppfyller ett genusmedvetet arbetsätt utan att vidare diskutera med barnen anser vi inte 

tillräckligt då det är det ständiga ifrågasättandet och dekonstruerandet av strukturer med hjälp av 

barnböckerna som i slutändan kan påverka gamla och väcka nya tankar om genus. 

 

Böckerna behöver även användas aktivt för att samtala med barnen om olika sätt att förstå könsroller 

på. Davies (2003:151-152) menade att barnen själva är med och konstruerar könsstrukturer på 

förskolan. Genom att barnen kommer i kontakt med berättelser där karaktärerna uppvisar många sätt 

att vara manlig och kvinnlig bidrar det till att de dikotoma förståelserna för könen som nu är så 

cementerade i samhället, inte längre ses som kopplade till ett kön utan till individer. Att barnen som 

individer har möjlighet och är friare att positionera sig hur de vill. Det finns inget som säger att det 

finns ett rätt eller fel sätt att vara kvinna eller man på. Däremot är det inte allmänt accepterat att vara 

vilken typ av pojke eller flicka som helst. Edwards (2008:135) beskriver hur föräldrar är stolta över 

sina pojkflickor men skäms när pojken visar flickiga egenskaper. Ambjörnsson (2011:28) påvisar 

samma tendenser under föräldraintervjuer. I Jämställdhet i förskolan beskrivs en sagostund med Så 

gör Prinsessor där barnens reaktion på den könsöverskridande prinsessan var att ”hon inte var en 

riktig prinsessa” (SOU 2006:117). Detta då prinsessan i Så gör prinsessor är en karaktär med utseende 

och egenskaper som inte brukar återfinnas i samma karaktär kan deras reaktioner förklaras med att 

barnen inte vanligen möta normbrytande karaktärer. I litteraturen vi gick igenom fann vi ingen 
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liknande observation där barn reagerade på en kille som hade liknande könsöverskridande egenskaper 

som prinsessan. Detta tror vi beror på att manliga karaktärer inte ges lika starkt könsöverskridande 

egenskaper. Alfons till exempel uppvisar egenskaper tillhörand den kvinnliga diskursen men inte i den 

utsträckning som prinsessan gör i Så gör prinsessor. 

 

Vårt arbete med denna uppsats har belyst att den manlige heterosexuella normen är den 

eftersträvansvärda normen i dagens västerländska samhälle (Ambjörnsson 2011:32-33). Det är synligt 

i barnbokslitteraturen men även i annan forskning att flickor har större utrymme att vara 

könsöverskridande, vara tuffa, spela hockey eftersom de då har tagit sig in i den önskvärda normen 

genom att ha antagit manliga egenskaper, den så kallade pojkflickan (Edwards 2008:135). Den flickiga 

pojken däremot, flickpojken, är inte ett accepterat begrepp men som snart kanske blir det då vi fann 

begreppet i ett antal böcker i kontexten att begreppet inte existerar (Edwards 2008:136, SOU 2006:69). 

Flickpojken som bryter mot normen då han visar mjukare omhändertagande egenskaper ses som 

skamligt av föräldrar och omgivningen. I vår analys av Kalas Alfons Åberg blev det tydligt för oss att 

Alfons porträtteras som just en pojkflicka då han uppvisar mjukare sidor. 

 

Det kan te sig vara framsteg att flickorna får större utrymme och blir mer accepterade då de tar sig in i 

den mansdominerade världen och skaffar sig respekt på männens villkor, som prinsessan i Så gör 

Prinsessor gör. Vi ser dock en problematik i detta och menar att det inte behöver värderas att ett kön 

är starkare eller svagare, att omvårdande egenskaper är bättre eller sämre än tuffhet. Vissa egenskaper 

är eftersträvansvärda i olika sammanhang. Först när den dikotoma synen på kön bryts ser vi att 

jämställdhet kan uppnås.  

   

Om förskolan och samhället ska kunna bli jämställt måste vi börja acceptera detta spektrum av 

egenskaper som beroende på tid, plats, individen och omgivningen skiftar fortlöpande. Davies 

(2003:216) avslutar med att uppmana sina läsare att sluta upprätthålla skillnaden mellan könen vilket 

även är det vi vill avsluta med genom att vi sprider medvetenhet om problematiken så ökar förståelsen 

om vilka förväntningar vi har på könen och hur det påverkar vårt agerande. 

Metoddiskussion 

För att besvara frågeställningarna och syftet använde vi oss av en bild- och textanalys. Vårt syfte var 

att undersöka hur genus framställs i barnböcker och vår frågeställning var hur flickor/pojkar och 

kvinnor/män framställs i barnboken på förskolan men även att se huruvida barnböckerna förmedlar en 

syn på kön i enlighet med förskolans läroplan där det står att förskolans personal ska motverka 

traditionella könsroller. Vi anser att metoden tjänade vårt syfte. Metoden att först titta på bild och text 

separat för att sedan titta på dem som helhet vilket synliggjorde att bilderna kommunicerade visuella 

symboler som inte alltid återfanns i texten (Nikolajeva 2000:22-31). Detta kändes relevant då barnen 

inte alltid kommer i kontakt med böcker då någon läser för dem utan att de ibland bara tittar i dessa. 

Metoden var även passande för frågorna som vi besvarade i analysmetoden. Även analysmetoden gick 

i linje med vår frågeställning, alltså tjänade även analysmetoden vårt syfte.  

Om vi haft mer tid skulle det vara intressant att titta på fler förskolor eller på fler böcker med då vi har 

begränsad tid för denna uppsats måste vi avgränsa oss. 
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Fortsatt forskning 

Denna uppsats är skriven inom området förskoledidaktik och vi har angripit ämnet med 

utgångspunkten att barnboken är ett didaktiskt material med en självklar del av den didaktiska 

verksamheten. Vi har utgått från att boken är ett kommunikativt material vilket tidigare forskning och 

litteratur backat upp, och det är viktigt att reflektera över vad ett kommunikativt material 

kommunicerar till mottagaren.  

 

I och med att vi har konstaterat att det är accepterat för tjejer att inta den manliga diskursen men inte 

lika accepterat för pojkar att inta den manliga diskursen så skulle det vara en intressant fortsatt 

forskning att se hur barnen i förskolan möter karaktärer i böcker som har könsöverskridande 

egenskaper. Frågor i ett sådant utforskande skulle kunna vara om barnen tycker det är accepterat att 

pojkarna i böckerna är feminina? Och om barnen accepterar att flickorna i böckerna är maskulina? 

Utbildningsdepartementets delegation ( SOU 2006:75) visade att äldre barn reagerade på den 

självständiga prinsessan i Så gör prinsessor då de ansåg att hennes beteende inte var troligt för en 

flicka. I och med det vore det därför även intressant att se ungefär när samhällets genusstrukturer har 

blivit internaliserade i barnens sätt att tänka och se på världen samt hur barnen i olika åldrar reagerar 

på karaktärerna i böcker som bryter mot dessa. 
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