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Sammanfattning 

Den här uppsatsen avser att undersöka representationer och konstruktioner av könskategorier 

och könsidentitet, samt vilka möjliga könsidentiteter som synliggörs och osynliggörs i ett 

urval av barnlitteratur hämtad från förskoleavdelningar för 1-3 åringar. Den utgår från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv där barnboken ses som en socialiseringsagent. Som metod 

används diskursanalys, kombinerat med Nikolajevas kategorisering av könsstereotypa 

egenskaper i svensk barnlitteratur, samt Knudsens trestegsmodell för att analysera kön som 

kategori, konstruktion och dekonstruktion. Det framkommer att könskategorier representeras 

på tre olika sätt, ett som bryter mot stereotypa könsroller, ett annat som bekräftar stereotypa 

könsroller och ett tredje som har avvecklat könsroller helt. I karaktärerna hittas könsidentiteter 

som feminin feminitet, maskulin feminitet, könsneutral feminitet, maskulin maskulinitet, 

feminin maskulinitet och könsneutral maskulinitet. De inre egenskaperna skiftar inom ett vitt 

spann kategorier, där flickor och pojkar har möjlighet att placera sig inom olika könsroller. De 

yttre egenskaperna bygger på ett strikt binärt könssystem som innebär att den könsidentitet 

som synliggörs är cisnormativ i sitt uttryck, karaktären är antingen en flicka eller pojke. Det 

som i sin tur osynliggörs är könsidentiteter som hamnar utanför cisnormen, till exempel icke 

binära, transpersoner, androgyna och crossdressers.     

Nyckelord: Könsidentitet, cisnorm, tvåkönsnorm, transperson, normkritik, queerteori, 

diskursanalys, barnlitteratur, förskola.  
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Inledning 
Folkhälsomyndigheten (2015) rapporterar att transpersoners psykiska ohälsa är mycket sämre 

jämfört med resten av befolkningen, bland annat undviker de i mycket större utsträckning att 

gå ut av rädsla för kränkande behandling, våld och diskriminering pga. sin könsidentitet. 

Transpersoner är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Enligt 

diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är en av diskrimineringsgrunderna könsöverskridande 

identitet eller uttryck. Lagen anses som tvingande i alla verksamheter i Sverige, därför är det 

anmärkningsvärt att förskolans läroplan (Skolverket, 2016) tar upp alla 

diskrimineringsgrunderna utom just denna och ålder. Det råder trots revideringen 2016 en 

uppenbar diskrepans mellan diskrimineringslagen och förskolans läroplan. I förskolan sker en 

viktig del av barns identitetsskapande och socialisation. Barnboken är en socialiseringsagent 

som är delaktig i den processen. Barnlitteratur spelar en viktig roll i barns vardag och kan 

fungera såväl exkluderande, som inkluderande. 

Denna uppsats avser att undersöka vilka möjliga representationer och 

konstruktioner av könsidentitet som finns i ett urval av barnlitteratur som används i förskolan. 

Den vetenskapliga utgångspunkten i uppsatsen är socialkonstruktivistisk där språket ses som 

en förmedlare av verkligheten. I litteraturgenomgången behandlas förekomsten av binära 

könskategorier och könsöverskridande identitetskonstruktioner i barnlitteratur.  

Analysen kommer ske med diskursanalys som har fokus på vad som synliggörs 

och osynliggörs i text och bild. Susanne V. Knudsens metod att destabilisera kön genom tre 

steg, kön som kategori, kön som konstruktion och kön som dekonstruktion kommer användas 

som verktyg. Den metoden är utvecklad för att tillämpas i litteratur som används i 

utbildningssammanhang. Maria Nikolajevas kategorisering av könsstereotypa egenskaper 

används i steg ett som utgångspunkt, den valdes i och med att den är framtagen i samma 

kulturella kontext som litteraturen som analyseras är skriven i. Empirin består av ett urval av 

litteratur från två förskoleavdelningar för åldern 1-3. Böckerna från de tre författarna som 

återkom på båda avdelningarna har valts ut, Gunilla Bergströms Alfons Åberg, Katerina 

Janouchs Ingrid och Catarina Kruusvals Ellen. De böckerna som fanns på avdelningarna är 

med i empirin, den har utökats till att totalt innefatta tre böcker från varje serie. Anledningen 

till utökningen är att det finns en större möjlighet att utröna nyanser i karaktärerna i ett större 

urval av böcker.    
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 Den här uppsatsen är skriven ur ett normkritiskt perspektiv. Normkritisk 

pedagogik fokuserar på de normer och diskurser som producerar normalt och avvikande. 

Normkritik innefattar hur flera sociala kategorier samspelar i maktproduktion, till exempel 

kön, könsidentitet, sexualitet, heteronormativitet, klass, etnicitet, ålder och funktionalitet. Den 

innefattar ett dekonstruktionsarbete som synliggör vad som bidrar till skapandet av normalitet 

och avvikelse, samt lägger fokus på hur den andra skapas i relation till normen. I den här 

texten kommer fokus ligga på en kategori: könsidentitet.  

Syfte 
Syftet är att undersöka vilka representationer och konstruktioner av könskategorier och 

könsidentiteter som synliggörs och osynliggörs i ett urval av barnlitteratur som används inom 

förskolan.  

Frågeställningar 
Hur representeras och konstrueras könskategorier och könsidentitet i ett urval av barnlitteratur 

som används på förskoleavdelningar för 1-3 åringar?  

Vilka möjliga könsidentiteter synliggörs och osynliggörs i de identifierade kategorierna? 

Bakgrund 
I detta bakgrundsavsnitt utreds definitionen av några begrepp som kommer användas flitigt i 

texten, samt redogörs för de offentliga dokument som ligger till grund för förskolans 

verksamhet och de genuspedagogiker som använts under de senaste åren.  

Begreppsdefinition 
”Tvåkönsnormen/könsbinaritet Den norm i samhället som säger att alla människor tillhör 

ett av två befintliga kön, baserat på förmodad reproduktiv förmåga (biologisk anatomi), att 

denna tillhörighet medför vissa egenskaper som är fundamentalt olika, samt att de två könen 

förhåller sig på vissa sätt till varandra. Normen får oss med andra ord att dela upp 

mänskligheten i två grupper och förutsätter att skillnaden mellan grupperna är större än 

skillnaden mellan individer inom grupperna. Tvåkönsnormen genomsyrar vårt tankesätt och 

alla sociala institutioner och funktioner i samhället.” (Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas, transpersoner och queerpersoners rättigheter, 2016).  
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”Cisperson En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. Cis är latin 

för ”på samma sida”.” (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och 

queerpersoners rättigheter, 2016).    

”Transperson En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med 

det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer 

rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen 

själv identifierar sig som transperson.” (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoner och queerpersoners rättigheter, 2016).  

”Ickebinär En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda 

könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används ickebinär som ett 

paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel 

intergender eller genderqueer.” (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner 

och queerpersoners rättigheter, 2016).   

Queer ” Det finns queerteori inom den akademiska världen, queeraktivism med folk som vill 

organisera sig för att förändra rådande normer och strukturer, och personer som kallar sig 

själva queer. Att vara queer kan innebära en önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sin 

sexuella läggning, medan en del använder queer som ett sätt att beskriva sin könsidentitet eller 

sin sexualitet.” (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och 

queerpersoners rättigheter, 2016).  

”Cisnormativitet Antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har 

tillskrivits dem vid födseln och lever efter det könets sociala normer (kvinnligt/manligt).” 

(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queerpersoners rättigheter, 

2016). 

”Heteronormativitet Det system av normer som påverkar vår förståelse av kön och 

sexualitet. Enligt heteronormen är människor antingen tjej/kvinna eller kille/man och 

ingenting annat. Tjejer/kvinnor förväntas vara feminina och killar/män förväntas vara 

maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella.” (Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas, transpersoner och queerpersoners rättigheter, 2016). 

Diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet  
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Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som all skol-, och förskoleverksamhet lyder under, 

understrycker att  

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder. (s.1).  

Könsöverskridande identitet eller uttryck definieras som ”att någon inte identifierar sig som 

kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat 

kön” (SFS:2008:567, s.2). Det innebär att alla sju diskrimineringsgrunder ska beaktas i alla 

skolor och förskolor i Sverige, även könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Förskolans läroplan 

Skolverket (2016) i sin tur lägger fram i Läroplan för förskolan 98(16) att ”inget barn ska i 

förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling.” (s.4). De sju diskrimineringsgrunderna har Skolverket reducerat till 

fem, varav en är modifierad. Ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck är borttagna, 

och sexuell läggning är ändrat från att handla om barnet till dess anhöriga. Vilket kan tolkas 

som att ett barn inte har, eller kan bli diskriminerad för sin sexuella läggning innan sju års 

ålder. Däremot lägger Skolverket (2016) vikt vid könsroller ”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.” (s.5). Det är anmärkningsvärt att diskrimineringsgrunden 

könsöverskridande identitet eller uttryck är borttagen i förskolans läroplan, samtidigt som den 

ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Begreppet pojkar och flickor används, 

vilket går att utläsa som att det enbart finns pojkar och flickor i förskolan. Det finns en 

dubbelhet i detta som är svår att begripa, å ena sidan går det bara pojkar och flickor i 

förskolan, å andra sidan ska traditionella pojkar och flickor motverkas. Detta går att tolka som 

att de ska befinna sig inom en viss kvinnlighet eller manlighet, som inte är traditionell, men 

deras kroppar ska ändå fortfarande iscensätta ett, som den amerikanska litteraturvetaren Judith 

Butler (2007) kallar det performativt manligt eller kvinnligt kön, ingenting som avviker 

därifrån.    
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I En Rosa Pedagogik (2011) lyfter Hillevi Lenz Taguchi, Linnéa Bodén och 

Kajsa Ohrlander fram de genuspedagogiker som använts de senaste åren i förskolan. Dels har 

kompensatoriska strategier varit aktuella, de innebär att flickor och pojkar delas upp i två 

olika grupper och pedagogerna jobbar med att förstärka det andra könets egenskaper i 

grupperna. Denna metod har fått kritik då den snarare anses segmentera könsroller än att 

luckra upp dem genom att bunta ihop till exempel alla flickor i en grupp. Barnen inom 

gruppen flickor har fler individuella skillnader inom sig, med hänseende till ett intersektionellt 

perspektiv, där andra aspekter tas med, till exempel klass, etnicitet, funktion, ålder och 

hudfärg, än vad flickor och pojkar som grupp skiljer sig åt. Denna syn innefattar även idén om 

att det finns vissa kvinnliga och manliga egenskaper, det innebär till exempel att flickor tränas 

i manliga egenskaper, då de redan anses ha sina kvinnliga egenskaper av att vara flickor. 

Bakgrunden till de kompensatoriska strategierna är en biologisk, deterministisk syn på kön. Å 

andra sidan har könsneutrala strategier använts i förskolan. I motsats till kompensatoriska 

strategier, premieras ett könsneutralt ideal, då det lyfts fram som önskvärt. Manligt och 

kvinnligt suddas ut, könsneutrala leksaker och miljöer skapas. Kritiken mot denna pedagogik 

har varit att valmöjligheterna försvinner, om en flicka är väldigt rosa och vill leka med dockor 

ses det som något negativt. Slutligen har ett normkritiskt perspektiv börjat ta sig in i förskolan 

där ett kritiskt examinerande öga lyfts mot normer, inte enbart ur ett genusperspektiv, utan 

även ett intersektionellt perspektiv.  

Det normkritiska perspektivet i sin tur mynnar ur queerteorin, som det inte finns 

någon entydig uppfattning om vad den är, mer än att den grundar sig på poststukturalistiska 

tankegångar och att den tar avstamp i normaliseringsprocesser som är kopplade till makt. 

Fokus hamnar på hur normer kan uppstå, fungera, upprätthållas och ifrågasättas istället för det 

avvikande (Ambjörnsson, 2016). 

Tidigare forskning 
Här redogörs för tidigare forskning om barnbokens socialiserande effekt, binära 

könskategorier samt könsöverskridande karaktärer i svensk och internationell barnlitteratur. 

Maria Nikolajevas kategorisering av könsstereotypa egenskaper, som används i analysen, 

presenteras även i det här avsnittet.   

Barnboken som socialiseringsagent 
Litteraturvetaren Lena Kåreland (2000) lyfter fram vikten av barnlitteratur i barnets kulturella 

socialisation. Hon poängterar att den både har bidragit till att utveckla öppenhet och tolerans, 
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men även kan ha haft en exkluderande effekt. Professorn i pedagogik Angerd Eilard (2008) 

analyserar läseboktexter från tidsperioden 1962-2007 i sin avhandling. Hon framhåller att 

läseboktexterna ses som symboliska (re)konstruktioner av normerna som råder vid ett visst 

historiskt tillfälle. Relationen mellan språk och verklighet är intimt sammanlänkad, då språket 

ses som ett verktyg både för att förmedla verkligheten och utforma den. Detta medför i sin tur 

att all kunskap om världen är socialt konstruerad.   

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva (1998) försöker närma sig en definition av 

vad barnlitteratur är. Författaren menar att det är en svårdefinierad genre som inte kan bli 

definierad av sina läsare, på grund av att barn läser litteratur som inte är skriven för dem 

också. Barnlitteratur har inte heller några gemensamma, återkommande litterära drag. 

Däremot föreslår Nikolajeva (1998) en arbetsdefinition ”med barnlitteratur menar jag 

litteratur skriven, publicerad, marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess 

huvudsakliga publik. Med barn menar jag, i enlighet med FN:s definition, människor mellan 0 

och 18 år.” (s.12). Fortsättningsvis poängterar Kåreland (2009) att barnlitteraturen är både 

kulturellt och historiskt laddad, precis som barndomen. Kårelands definition av barnlitteratur 

närmar sig Nikolajevas beskrivning då hon nämner att ”ett praktiskt och någorlunda 

hanterbart sätt att definiera kan vara att låta de böcker som av förlagen lanserats och 

marknadsfört som barn- och ungdomsböcker få gå under beteckningen barnlitteratur.” (s.13). 

I den här uppsatsen används Kårelands definition.  

Nikolajeva (2000) försöker utkristallisera barnboken i fyra kategorier: ”A) 

Pekbok, som inte har någon berättelse. B) Bildberättelse, helt utan ord eller med ytterst få ord. 

C) Bilderbok, där ord och bild är lika viktiga. D) Illustrerad småbarnsbok, där texten även kan 

fungera utan bilder.” (s.16.). I empirin som används i den här uppsatsen förekom pekbok och 

bilderbok. Kåreland (2009) lyfter fram bilderboken som ett flerdimensionellt medium, där 

texten och bilden samverkar för att lyfta fram bokens budskap. Nikolajeva (2000) ansluter sig 

till denna uppfattning och hävdar att ”bilderboken är en unik konstform som använder sig av 

en kombination av två kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella.” (s.11).   

Binära könskategorier i barnlitteratur.  
Nikolajeva (1998) har skapat en definition av stereotypa kvinnliga och manliga egenskaper 

som används i barnlitteratur. I den här uppsatsen kommer den definitionen användas i 

analysdelen. Kvinnor/flickor representeras som svaga, aggressionshämmade, emotionella, 

milda, lydiga, självuppoffrande, omtänksamma, omsorgsfulla, beroende, passiva, 
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syntetiserande, tänker kvalitativt och intuitiva. Män/pojkar gestaltas ofta som starka, 

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

aktiva, analyserande, tänker kvantitativt och rationella. Hon tillägger att vacker, sårbar och 

nyckfull även anses vara stereotypt kvinnliga egenskaper (2004). Författaren lyfter även fram 

att könsstereotypa bilder förstärks av de kläder och leksaker som är med på illustrationerna. 

Nikolajeva hänvisar till  

en yttre och en inre beskrivning där den yttre handlar om just kläder, 

rörelsemönster eller utseende. Därigenom kan de förutfattade meningar kring 

hur vissa människor ”ska” se ut utnyttjas så som att flickor har långt hår, 

ögonfransar vissa typer av kläder i vissa färger medan pojkar har andra typer av 

kläder i andra färger och korta frisyrer. (2000, s.139) 

Nikolajeva (2000) tar även upp Judith Butlers begrepp performativt genus, som 

hänvisar till barns beteende som samtidigt blottlägger och fastställer deras könstillhörigheter. 

Kåreland och litteraturvetaren Agnetha Lindh-Munther (2005) upptäckte att det finns en 

skillnad i status på att vara pojkflicka och flickpojke. Den första är en position som kan 

innehas med stolthet, medan den andra snarare riskerar sin sociala status. En för feminiserad 

pojke tenderar att betraktas som något negativt. Vidare identifierar Kåreland (2005) 

skillnaden mellan pojkar och flickors språkliga kommunikation i barnlitteratur. Pojkar 

utmärker sig med en konkurrensinriktad kommunikation, så kallad competitive style, medan 

flickor har en cooperative style, som innebär ett samarbetesinriktat sätt att kommunicera. 

Deras rörelsemönster kan även skilja sig, flickor rör sig oftare i den privata sfären, och pojkar 

i den offentliga. Slutligen exemplifierar författaren att det behövs små medel för att avgöra 

karaktärers kön, böckerna om Bu och Bä innehåller två likadana får som uppträder jämlikt. 

Ett får har en röd rosett i håret och en röd kjol medan det andra fåret har blåa byxor. Utan 

kläderna som genusmarkörer hade det var omöjligt att avgöra deras kön. Men i och med deras 

kläder blir deras performativa kön kvinna och man.    

Judith Butler (2007) lyfter fram relationen mellan kön och sexualitet i sin bok 

Genustrubbel. Hon tar avstamp i den franska filosofen Michel Foucaults tankegång om att 

själv könskategorierna skulle kunna upplösas ”genom den heterosexuella hegemonins 

sönderfall och utplåning” (s.70). Maskulina och feminina egenskaper utgör en illustration på 

det binära system som döljer den hegemoniska maskulina diskursen och kön som kategori är 

en produkt av en otydlig reglerande sexualitetsordning. Hon lanserar även begreppet genus 
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som performativitet, som Nikolajeva använder sig av, vilket innebär att det inte finns någon 

reell genusidentitet bakom genusuttrycken. Denna identitet i sig är skapad performativt 

genom just de yttringar som sägs vara dess konsekvenser. Det skapas en artificiell binär 

relation mellan manligt och kvinnligt som ger relationen en artificiell koherens. Hon 

framhåller att ”den binära sexualitetens regimer undertrycker den subversiva mångfalden hos 

en sexualitet som stör heterosexuella, reproduktiva och medicinsk-juridiska hegemonier.” 

(s.71). På så vis innehar sexuella praktiker makt att destabilisera genus på samma sätt som 

normativa sexuella praktiker befäster normativt genus. Den heterosexuella matrisen bygger på 

att det finns ett binärt könssystem vars olika kategorier har begär till varandra, så skapas och 

upprätthålls heterosexualiteten och det binära könssystemet.  

I uppsatsen används begreppet kön, istället för genus genomgående. Det görs för 

att genusbegreppet ger en illusion om att det finns ett biologiskt kön och ett socialt konstruerat 

genus. Enligt Judith Butler (2007) fungerade genusbegreppet från början som ett 

ifrågasättande av kön som något oföränderligt och determinerat. I det här sammanhanget ses 

även kön som socialt konstruerat. I Christian Eidevals (2009) avhandling Det finns inga 

tjejbestämmare: att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek lyfts tre sätt 

fram att behandla kön och genus som använts i forskning om förskola och skola, som i sin tur 

har konsekvenser för vad som kommer fram. Det första är kön som biologi och som en effekt 

av denna biologiska determinism finns genus. Det andra är kön som biologiskt fastställt och 

genus som socialt konstruerat. Det tredje är både kön och genus som socialt konstruerat, 

vilket medför en problematisering av åtskillnaden mellan natur och kultur, dvs. kön/kropp och 

genus. Det fokuserar på hur kön och genus skapas med grund i diskurser och föreställningar 

över tid. Jag kommer använda mig av den sista punkten, varför jag enbart kommer använda 

mig av benämningen kön, istället för kön och genus framöver, då jag ser både kön och genus 

som intimt sammankopplade och effekter av diskurser och förändringsbara över tid. Till 

exempel kommer Judith Butlers (2007) begrepp performativt genus kallas performativt kön, 

men innebörden är densamma.    

Könsöverskridande barnlitteratur 
Det finns många olika sorters könsöverskridande i barnlitteratur. Den här uppsatsen behandlar 

några av dem.  

 Litteraturvetaren Eva Heggestad (2014) tar upp ett fenomen som är relativt 

nytt i svensk barnlitteratur, det könsneutrala barnet. Det handlar om uppkomsten av karaktärer 

med en så kallad grumlad könskonstituering, där gränsen mellan feminint och maskulint är 
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luddig. De kallas även unikaraktärer, vilket innebär att det inte är explicit om den skildrade 

karaktären är flicka eller pojke. I vissa sammanhang, dock inte nödvändigtvis, hänger 

unikäraktärer samman med förekomsten av det könsneutrala pronomenet hen, ett ord som 

skapade en livlig debatt i mitten av 2000-talet.  

 Fortsättningsvis är förekomsten av det könsöverskridande barnet vanligare i 

form av pojkflicka, än flickpojke. Det senare finns inte ens med som ord i Svenska 

Akademiens Ordbok (Heggestad, 2014). Det är relativt ovanligt med manliga karaktärer i 

kvinnokläder i barnlitteratur. Det finns en idé om att cross-dressing, att en person klär ut sig 

till någon av ”det andra könet”, är ett olämpligt ämne för barn, på grund av dess associationer 

med sexualitet och omoral. Däremot finns det en uppsjö av kvinnliga karaktärer som använder 

cross-dressing för att få utökat handlingsutrymme i ett patriarkalt samhälle. Manliga 

crossdressers konstruerar inte transvestism som något annat än en väldigt kort, ofta löjlig, 

komisk praktik, som snarare än att luckrar upp, befäster det binära könssystemet (Flanagan, 

2004a). Litteraturvetaren Maria Österlund (2005) framhåller att barns crossdressing är 

harmlös, den utmanar varken sexualitet eller normativt kön. Boken slutar alltid med att 

karaktären återvänder till sitt så kallade ursprungliga kön efter förklädnaden. Vidare lyfter 

författaren fram att crossdressers inte automatiskt är omstörtande. Snarare kan det ses som en 

del av upprätthållandet av den heterosexuella matrisens logik, då det potentiella 

ifrågasättandet som finns istället blir dominerat av nämnt system, så att heteronormativitetet 

och binära könskategorier understöds istället för att störtas. Enligt den brittiska 

litteraturvetaren Charles Butler (2009) anser Flanagan att användningen av queerteori, som 

riktar fokus på normer och det som avviker från normen, i läsandet av barnlitteratur inte är 

användbart. Flanagan föredrar Mikhail Bachtins carnivaleska teori, som utgår från att det är 

en mer karnevalisk utklädning, på grund av att karaktärerna i dessa böcker rör sig emellan två 

normativa könskategorier, snarare än att inta icke-normativa. Den australienske 

litteraturvetaren Kerry Mallan (2004) bekräftar resultaten då hon lyfter fram att könsdysfori, 

vilket innebär att ens juridiska, sociala, biologiska och upplevda kön inte överensstämmer, 

enbart är tillfälligt och att normaliteten alltid återgår innan boken är slut. Författaren lyfter 

också fram att ett gemensamt drag i texterna är att transgenderism är ett hot mot lekfull och 

oskyldig crossdressing, det presenteras som icke-önskvärt. Heggestad (2014) uppmärksammar 

att i USA har queera barnböcker dels blivit förbjudna från vissa skolor och bibliotek, men 

även fått kritik från den akademiska världen.   
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Ytterligare en aspekt av könsöverskridande i barnlitteraturen är androgynitet, 

där den biologiska könstillhörigheten är tydlig, men det performativa genuset anspelar på det 

andra könets symboler. Den skiljer sig från cross-dressing, som döljer den biologiska 

könstillhörigheten genom att använda yttre könsmarkörer. Litterär androgyni härleds ur 

queerteori och feminism och tolkas som en ifrågasättningsstrategi, som grundar sig på den 

könsdikotomi den försöker kasta omkull. Fortsättningsvis kan även androgyni förstås som en 

sammansmältning där dess funktion istället blir väktare till könsdikotomin (Österlund, 2005).    

I australiensisk barnlitteratur ses barns cross-dressing som harmlöst, i och med 

att den inte har någon relation till vuxenvärldens transvestism eller transsexualitet. Cross-

dressing blir rekonstruerat som något temporärt, dess framgång är beroende av nekandet av 

transpersoner som en kulturell verklighet. Traumat, den mentala ångesten och det sociala 

stigmat som transpersoner oftast behöver utstå är inte något som tas upp i barnlitteratur. I 

varje text avslöjas genus som en artificiell social konstruktion. Trots det behålls den 

traditionella meningen av genus i en större kulturell kontext. Transvestism och transsexualism 

är ämnen som är helt orörda. Den tvetydighet i attityder som råder om transpersoner är 

tydliggjord i barnlitteratur, då det verkar råda en generell konsensus att utelämna de frågorna 

(Flanagan 2004b). Liknande förhållanden råder i svensk barnbokskontext, där det går att 

märka att flera kategorier är utelämnade ”det vill säga även bisexuella och transpersoner, kan 

man lägga märke till att de senare lyser med sin frånvaro i den svenska barnboksutgivningen”. 

(Heggestad: 2014, s.246).   

 Charles Butler (2009) lyfter fram studier som fokuserar på att synliggöra 

heteronormativa och cisnormativa antaganden. Projektet att dekonstruera binäritet som 

man/kvinna har setts som en biroll i det mer akuta politiska projektet att lyfta fram 

förtryckandet av kvinnor. Det har även setts som ett försök att ta bort filosofisk grund från det 

feministiska projektet genom att förneka den intellektuella koherensen av ”kvinna” som en 

kategori. Iden att transsexuella utvecklar en könsidentitet som är motsatt deras anatomi och 

socialisering har blivit en uppenbar utmaning för socialkonstruktivistiska teorier. Om 

kategorin kvinna inte finns, blir konsekvensen att det blir svårt att kämpa för kvinnors 

rättigheter som grupp. Förekomsten av två kön och antagandet att könssystemet var 

oförmöget att bli modifierat blev ifrågasatt av flera akademiker. Författaren lyfter Judith 

Butlers fråga ”If gender is constructed, (…) could it be constructed differently, or does its 

constructedness imply some form of social determinism, foreclosing the possibility of agency 

and transformation? ” (s.7). Hon svarade på sin egen fråga och menar att det är absolut 
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möjligt med agentskap, men inte i den bemärkelsen att det går att välja ett kön a la carte. Ens 

kön är resultatet av den kumulativa produkten av ens performativa kön och hur denna 

performativitet blivit mottagen. Vidare lyfter Charles Butler (2009) även fram den 

amerikanska genusteoretikern Kate Bornsteins argument att skapa en politik som fokuserar på 

det binära könssystemets roll i förtryckande av både kvinnor och transpersoner. Slutligen 

efterlyser Flanagan (2004b) en utvärdering av genus och könskoncepten där denna 

genustransformation eftersträvar “to reveal the construction of the sexes and deconstruct the 

established conceptions of them”. (s.61).   

Teori och metod 
Framöver definieras uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt, diskursanalys presenteras som 

teori och metod och dess styrkor och svagheter framhålls. Susanne V. Knudsens 

trestegsmetod, som används i analysdelen, lyfts fram och avsnittet avslutas med 

forskningsetiska överväganden samt en urvalsdiskussion.  

Socialkonstruktivism 
Den vetenskapliga utgångspunkten för den här uppsatsen är socialkonstruktivistisk.  

Magdalene Thomassen (2011) konstaterar att  

I socialkonstruktivism läggs tyngdpunkten på den språkliga sociala interaktionen som betingelse 

för kunskap. Allt kunskap uppstår i en intersubjektiv kontext där språklig interaktion konstruerar 

relationerna såväl mellan subjekten som mellan subjekten och objekten. Genom dessa 

konstruktioner etableras både vår självförståelse och vår verklighetsuppfattning. 

Kunskapsprocessen är alltså inte primärt individuell; kunskap skapas i de språkliga relationerna i 

sociala gemenskaper. (s.205).  

Författaren (Thomassen, 2011) pekar ut de postmoderna teorierna som befinner sig i den 

yttersta radikala spetsen när det kommer till frågan om konstruktion och verklighet. I den 

radikala konstruktivismen ses verkligheten som ”råmaterial som får form och innehåll genom 

våra begrepp” (s. 206.) . Detta synsätt innebär att fenomen inte väntar på att bli upptäckta, 

utan de uppfinns snarare genom diskursiva praktiker. Det socialkonstruktivistiska tankesättet 

är en röd tråd i den diskursanalytiska traditionen.   

Diskursanalys 

Den diskursanalytiska ansatsen är inte ett utpräglat teorikoncept, utan det finns en blandning 

av flera olika teoretiska influenser, till exempel postmodernism och poststrukturalism. Den 

senare fokuserar på språksystem och språkanvändning som socialt, föränderligt och 
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omskapande (Eilard, 2008). Göran Bergström & Kristina Boréus (2012) framhåller att det inte 

är helt självklart vad som menas med diskursanalys. Det de olika diskurstraditionerna har 

gemensamt är att arbetssättet innebär ”systematiska studier av diskurser” (s.307). Den här 

uppsatsen använder sig av diskursanalys som tar några begrepp från Foucault, han ansåg att 

sitt eget skrivande var en verktygslåda som andra forskare kan plocka fritt ifrån och använda i 

sin forskning, på så vis går det att utforska deras användbarhet (Bolander & Fejes, 2014). 

Verktygen som kommer användas i den här uppsatsen utgår från Foucaults intresse av 

normaliseringsprocesser, av att påvisa diskursens uppbyggnad genom att dekonstruera den, 

och särskilt fokus på vad som inneslöts och uteslöts i diskurserna (Bolander & Fejes, 2014). 

Den kommer även använda sig av Susanne V. Knudsen (2005) trestegsmetod som innefattar 

kön som kategori, kön som konstruktion, kön som dekonstruktion, som jag återkommer till 

senare. Ytterligare ett verktyg är Maria Nikolajevas (1998/2004) kategorisering av 

könsstereotypa egenskaper i barnlitteratur.   

Diskursanalysen kan vara behjälplig för att skapa förståelse för rollen som 

språket har i hur människor skapar verkligheten. Den har inget intresse av att spegla 

verkligheten som den faktiskt ter sig, utan snarare av att analysera de bilder som produceras 

om verkligheten (Bolander & Fejes, 2014). Vår upplevda värld är förmedlad genom språket 

och verkligheten har alltid tolkats. Diskurser konstituerar ett språkbruk som används vid en 

viss tidpunkt och den medverkar till att forma en uppfattning om objekt och subjekt (Eilard, 

2008). Diskursanalysens förutsättning är att texter och bilder används, bortsett från att ge en 

bild av verkligheten, inte minst också för att konstruera och vidmakthålla verkligheten 

(Denscombe, 2010). Både en persons självförståelse och verklighetsuppfattning skapas genom 

konstruktioner (Thomassen, 2011).  

Genom att dekonstruera texter går det att påvisa vilka sanningar som konstrueras 

om vad som synliggörs/osynliggörs, och anses som normalt/onormalt (Bolander & Fejes, 

2014). Dekonstruktion blottlägger konstruktioner, hur diskursen är uppbyggd, vilka 

motsatspar som finns samt vad den innehåller och utesluter, den lyfter fram det outsagda 

andra (Thomassen, 2011). Tillika introducerar Eilard (2008) dekonstruktion som den raka 

motsatsen till hegemoni, hon ser det som en process som både underminerar och upplöser 

hegemoniska diskurser. Det är en ”unik och momentan, intuitiv och känslig läsning/läsart som 

utspelar sig mellan läsare och text i en viss lässituation, men i princip inte kan upprepas.” 

(s.69). Det är en process som aldrig blir fullbordad, utan varje slut kan bli starten på en ny 

process. Denscombe (2010) framhåller att diskursanalys lägger vikt vid bildens eller textens 
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dolda betydelse, snarare än den uttalade, alltså vad som är uteslutet. Den medför även en 

dekonstruktion för att påvisa hur data både konstruerar och vidmakthåller aspekter av det 

sociala livet. Den har som mål att packa upp en bild eller text för att blottlägga dels ”vad 

människor försöker göra genom talet, texten eller bilden (…)vilka bakomliggande antaganden 

som krävs för att uppnå detta” (s. 393).   

Fortsättningsvis är en diskurs något som beskriver verkligheten, och 

diskursordning innebär att en viss beskrivning av verkligheten anses vara sann vid ett visst 

historiskt tillfälle (Bolander & Fejes, 2014). Saker inkluderas och utelämnas i berättelser, 

vilket innebär att det finns flera möjliga framställningar av verkligheten, det finns alltså inte 

enbart en sanning. Språklig praxis lyfter fram en verklighet samtidigt som den utelämnar en 

annan, vilket innebär att språket som förmedlare av verkligheten visar lika mycket som det 

döljer (Thomassen, 2011). Det vi ser som sant är en språklig konstruktion som ständigt 

förändras. Det vi tar för givet i en tidsepok har diskursanalysen således möjlighet att 

destabilisera eller skaka om (Bolander & Fejes, 2014). En diskurs innefattar ett regelsystem 

som ger vissa kunskaper en sanningsinnebörd, medan andra inte får det, och den visar tydligt 

vilka som har rätt att uttala sig och bli trodda på. Diskurser innefattar ett tydligt dynamiskt 

inslag, där regelsystem befinner sig i konstant förändring (Bergström & Boréus, 2005).  

I den multimodala diskursanalysen analyseras både text och bild som en helhet. 

I den här uppsatsen appliceras det multimodala perspektivet på det angripssätt som redogörs 

för i diskursanalys, den utvidgas till att omfatta även multimodalitet (Eilard, 2008). 

Bilderboken är ett syntetiskt medium där läsaren behöver kombinera flera olika 

kommunikationsnivåer, både den verbala och den visuella, för att tillgodogöra sig hela 

semiotiska budskapet i boken (Nikolajeva, 2000). Förhållandet mellan text och bild är intimt 

förknippade (Eilard, 2008). Därför kommer både bilder och texter bli analyserade i den här 

forskningsprocessen.  

Metodkritik 
Forskaren anses vara ett subjekt som inte kan stå utanför diskursen (Bolander & Fejes (2014). 

Diskursanalysen är precis lika intresserad av det som data innehåller, som vad som är 

frånvarande i data, och det som är explicit eller underförstått. Därför är det nödvändigt för 

forskaren att använda förhandsantaganden. De grundar sig på kunskap om en kontext, vilket 

gör det oundvikligt att närma sig data med förutfattade meningar om betydelser som finns i 

diskurser (Denscombe, 2010). Vidare belyser Winther & Phillips (2000) forskarens roll när de 
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problematiserar att diskursanalytikerns intresse inte ligger i att se verkligheten bakom 

diskurserna, eller vad människor egentligen menar. Det är diskursen som ska analyseras för 

att kunna hitta mönster, vilka konsekvenser olika diskursiva representationer av verkligheten 

medför. Trots att en förförståelse är viktigt inom en given kontext kan det medföra svårigheter 

när diskursen som undersöks är nära en själv, speciellt om en har en åsikt om diskursen. 

Författarna hävdar att det är nödvändigt att, i den mån det är möjligt, ” försöka sätta parentes 

kring sig själv och sin egen ”kunskap” så att ens egna värderingar inte överskuggar analysen.” 

(S. 28). Detta är möjligt att göra till en viss gräns, då det är omöjligt att sudda ut all 

förkunskap som en har och göra sig till ett vitt, tomt ark.   

Enligt Bolander & Fejes (2014) ger det en analytisk tyngd att visa steg för steg 

hur diskursen är uppbyggd, samt vad den gör och vilka konsekvenser som medföljer 

användandet av en viss diskurs. Författarna belyser även att trovärdighet i en diskursanalys 

grundar sig i berättelsen ”om argumenten och analysen anses skäliga är det en trovärdig 

studie. Det vill säga, läsaren ska kunna följa de olika leden i analysen och bedöma om den är 

skäligt genomförd.(…) en diskursanalys ska bedömas utifrån dess koherens, tydlighet, helhet 

och kapacitet att övertyga” (s. 103). En nackdel med diskursanalys är att det kan vara svårt att 

tillgodose kraven för en konventionell utvärdering av forskningen. Det finns vissa svårigheter 

med att verifiera både diskursanalysens metoder och resultat. Handlingssättet ger ett stort 

förtroende till forskarens kännedom och fingertoppskänsla vid tolkningen av material 

(Denscombe, 2010). Vidare är en komplikation med diskursanalys inspirerad av Foucault att 

den innefattar, bortsett från textanalys, även sociala praktiker. Detta finns inte utrymme att 

behandla i den här uppsatsen, på grund av tidsbrist, men en intressant aspekt är att undersöka 

vilka sociala praktiker som innefattar producerande och läsandet av barnlitteratur i förskolan 

(Bergström & Boréus, 2005).   

Fortsättningsvis har diskursanalysen ett filosofiskt problem. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt ger en forskning en version av verkligheten. Forskning tar 

ställning till vilken utgångspunkt den ska ha till sitt undersökningsområde, denna position i 

sig påverkar vad forskaren kan se och därmed vad som blir resultatet. Om en annan position 

hade intagits skulle resultatet blivit annorlunda, och likaså hade verkligheten presenterats på 

ett annat sätt. Detta innebär att en som forskare är del av någon diskurs och bidrar till att 

fortsätta bygga upp den diskursen, och som producent av vetenskaplig kunskap, blir det även 

en maktfaktor att förhålla sig till. Denna socialkonstruktivistiska relativismen betyder att en 

som forskare behöver hålla sig kritisk till sitt eget arbete. Vidare ser flertalet 
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socialkonstruktivistiska forskare sina egna verk som diskursiva konstruktioner, som ger en 

version av världen, och som i sin tur är del av en diskurs inom ett forskningsfält (Winther och 

Phillips, 2000). För att möta det problemet läggs reflexivitet fram som ett möjligt sätt att 

hantera det. Reflexivitet innebär att de egna teorierna används på sin egen forskningspraktik. 

En viktig fråga att behandla blir då diskursanalysens relativism och frågeställningen ”hur kan 

man som forskare veta och motivera att ens egen version är bättre än andra versioner?” 

(Winther & Phillips, 2000, s.111). Författarna anser att det kan medföra en svårighet om en 

forskare gör ett sanningsanspråk på en ståndpunkt framför en annan. Då är man en del av en 

diskurs som en är med och skapar och upprätthåller. I och med att det sker en produktion av 

en text i en forskningsrapport är det således även en text som går att analysera med 

diskursanalys. Enligt Winther & Phillips (2000) ”försvagar relativismen varken forskningens 

akademiska standard eller dess politiska betydelse. Vad gäller akademisk standard kan 

forskarens påståenden få stöd efter en bedömning av forskningens giltighet eller validitet.” 

(s.111). 

Staffan Larsson (2005) lyfter fram kvalitetskriterier i kvalitativa studier. Ett av 

dem är perspektivmedvetenhet, vilket innebär att det döljer sig ett visst perspektiv av 

verkligheten bakom varje beskrivning. Därför är det viktigt att forskaren redovisar sin 

förförståelse för att läsaren ska veta vilket perspektiv som studien är skrivit utifrån. Min 

förförståelse grundar sig både i mina tidigare erfarenheter och min identitet. Jag är uppvuxen i 

en vit kärnfamilj i en liten stad i Sverige. Jag är vit, medelklass, min kropp är typiskt 

fungerande, född kvinna, jag har en akademisk grundskollärarexamen från Spanien och 

erfarenhet av flera års arbete i förskolan i Sverige där jag kommit i kontakt med barnlitteratur 

vid otaliga tillfällen. Jag är närmare 30 år, det senaste året har jag studerat på en institution 

som är starkt influerad av socialkonstruktivistiska tankegångar. Vidare presenterar författaren 

vikten av den interna logiken i arbetet som helhet. Detta innebär att det är forskningsfrågorna 

som styr valet av metod, inte en förutbestämd metodologisk ansats som följs slaviskt. Det ska 

råda harmoni mellan forskningsfenomenets natur, datainsamling och analystekniken, 

forskningsfrågan samt antaganden om forskning överlag. I den här uppsatsen valdes 

diskursanalys efter att innehållsanalys av text och bild blivit bortvalt på grund av att det var 

mer relevant för forskningsfrågorna. Fortsättningsvis nämner Larsson (2005) kriterier som 

hänvisar till resultatet, ett är innehållsrikedom som innebär att läsaren har kan följa 

beskrivningen och därmed får tillgång till en gedigen beskrivning. I den här uppsatsen 

redogörs för varje steg av analysen detaljerat. Ett till resultatkriterium är teoritillskott, det 
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innebär att studien skapar ett kunskapstillskott, kvaliteten avgörs av resultatets förmåga att 

relatera till teorin och hur resultaten eventuellt kan förändra teorin. Inom diskursanalysen är 

det viktigt att inse att varje text är med och skapar en diskurs, på så vis skapar varje text ett 

kunskapstillskott samtidigt som det bygger vidare på en diskurs, frågan är hur pass mycket en 

text lyckas synliggöra och ändra en diskurs? Slutligen tas validitetskriterier upp, bland annat 

diskurskriteriet som innebär att studien ska lyckas med att övertyga det vetenskapliga 

samhället med att den är giltig. I uppsatsarbetet finns några steg som garanterar det, en 

akademiskt skolad handledare är mentor för arbetet, det sker en provventilering där en annan 

handledare också läser texten. Slutligen genomgår texten en ventilering med en akademiskt 

skolad ordförande som avgör arbetets kvalitet. Det sista är det pragmatiska kriteriet där fokus 

ligger på konsekvenserna som resultatet kan skapa. Ur ett emancipatoriskt kunskapsintresse 

innebär det till vilken utsträckning forskning kan bidra till avslöjandet av myter. 

Diskursanalysens styrka är att den lyfter fram vilken diskurs som råder för tillfället, i det här 

fallet i barnlitteratur, vilket bidrar till att det går att avslöja vad som ses som sant vid ett visst 

historiskt tillfälle.  

Enligt Foucault finns det sanningsregimer, vilket innebär att makten som 

diskursen producerar och reglerar bidrar till att normalisera vissa beteenden (Eilard, 2008). 

Samma fenomen kommenterar Bergström & Boréus (2005) som hävdar att människor 

kontrolleras av diskurserna, detta verkställs genom utestängningsmekanismer. I en barnbok 

där alla karaktärer har en cisnormativ könsidentitet, blir den identiteten konstruerad som sann 

och samtidigt normaliserad. I samma stund konstrueras könsidentitet som hamnar utanför den 

cisnormativa som onormal, självaste osynliggörandet är en utestängningsmekanism som får 

stora sociala konsekvenser. Den ”sanna kunskapen” är det som vidhåller mekanismerna. Detta 

innebär att diskursen ger information om vad som är möjligt att säga, vem som har möjlighet 

att säga det samt från vilka positioner dessa personer säger det och hur det sägs. Winther & 

Phillips (2000) vidareutvecklar Foucaults resonemang genom att lyfta fram hans strävan att 

kartlägga strukturen som utgör förutsättningarna för vad som kan sägas och inte. Det innebär 

reglerna för det som vid ett visst tillfälle anses vara sant och falskt. Författarna anmärker på 

att trots att det går att skapa lika många utsagor som det finns poplåtar på Spotify, är ändå 

utsagorna ganska lika varandra och de upprepas. De lyfter fram förekomsten av historiska 

regler för diskurser som utgör det trånga yttre ramverk, som markerar vad som över huvud 

taget går att säga.   



17 
 

Knudsens trestegsmetod  
I Susanne V. Knudsens trestegsmetod för att analysera kön i litteratur innefattas kön som 

kategori, kön som konstruktion och kön som dekonstruktion (Knudsen, 2005).  

I det första steget undersöks könsroller, det är nödvändigt att identifiera hur en 

könskategori är uppbyggd för att senare kunna dekonstruera den. Fokus ligger på att 

identifiera kön som ett binärt par, där binäriteten identifieras som konstruerad, med en positiv 

och en negativ position där kvinnan kompletterar mannen. Kategorisering av kön gör det 

synligt. Det är den vanligaste metoden använd i textbokanalys och dess potential ligger i att 

kunna synliggöra kvinnor som blivit osynliggjorda, men användandet av enbart detta steg i en 

analys är problematisk för kön ses som en fixerad kategori som inte går att ändra på 

(Knudsen, 2005). Till exempel använder den estniska forskaren Veronika Kalmus tre stegs 

metoden, men steg ett och två överlappar varandra, kategori och konstruktion går ihop i 

analysprocessen (Knudsen, 2005). För att identifiera kön som kategori i den historiska 

kontexten empirin kommer från, har jag valt Maria Nikolajevas (1998/2004) kategorisering av 

stereotypa könsegenskaper i barnlitteratur, som jag nämnt tidigare i litteraturgenomgången av 

binära könskategorier i barnlitteratur. Den kommer från en svensk kontext som den 

undersökta litteraturen också kommer från och är den mest aktuella som har påträffats under 

arbetsprocessen. Kön som kategori kan även analyseras utifrån var kvinnor och män är 

placerade; innanför/utanför hemmet, privat/offentlig sfär och passiv/aktiv. 

I det andra steget uppmärksammas kön som social, kulturell och historisk 

konstruktion. Hur maskulinitet och feminitet formas av samhället och dess institutioner, av 

diskurser, agenter och arenor. Potentialen som detta steg har är att det möjliggör att beskriva 

historiska förutsättningar och förändringar för kön. Kön är skapat i tid och rum och kan 

analyseras som ett test av nya positioner. Feminitet och maskulinitet undersöks som positioner 

och konstruktion och reproduktion av patriarkatet. I det här steget ersätts den negativa 

positionen med en positiv och vice versa, fokus ligger på relationen mellan könen och den 

underliggande heteronormativitet som gömmer sig bakom det binära könssystemet. Det 

kopplar ihop kön som feminitet/feminiteter och maskulinitet/maskuliniteter med kulturella 

förändringsmöjligheter. Diskursanalys är en lämplig metod i det här steget (Knudsen, 2005). 

Te.x. har den finska sociologen Kirsti Lampiäinen har intresserat sig för hur kön är 

konceptualiserat, och i så fall vilka kontexterna är för dess konceptualisering. Hon hittade fem 

kategorier i sitt material: socio-biologiskt (essentiellt, kvinna/man), funktionellt (roller, 

fru/man), materialistiskt (arbetskraft, reproducera), kulturellt (hur saker är feminiserade och 
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maskuliniserade) och socialt (kön som system, kön som relation snarare än kön som skillnad 

kvinna/man) (Knudsen, 2005). Ännu ett exempel är den nordamerikanska forskaren Jeffrey J. 

Kuzmic som å andra sidan undersöker maskulinitet från fyra ämnen; Den osynliga mannen, 

maskuliniteten och patriarkatet, hegemonisk maskulinitet, makt som makt över någon och 

slutligen definiera privata och offentliga sfärer: bekräfta patriarkatet (Knudsen, 2005).   

Även att analysera kön som konstruktion har sina begränsningar. Beroende på 

om det är en man eller kvinna som analyserar finns det en risk för könsblindhet för sitt eget 

kön och utgångsläge. Ett annat problem med att analysera relationen mellan kvinnor och män 

är att det finns en tendens att tänka i binära kategorier. Det finns även två paradoxer med det 

här sättet. Könsneutralitetsparadoxen innebär att kvinna och man osynliggörs och kön 

neutraliseras, könsskillnader är inte enbart konstruerade som två kön, utan också som 

könsstereotyper i en heterosexuell diskurs. Män är osynliggjorda medan kvinnor är könade 

varelser. Den andra är könsmedvetenhetsparadoxen, det sker när forskare vill fokusera på 

jämställdhet och tenderar att försöka lyfta kvinnliga egenskaper till positiva, i ett hierarkiskt 

tankesätt. Detta bidrar till konstruerandet av skillnader mellan kvinnor och män som grupp 

(Knudsen, 2005). 

I det tredje steget analyseras kön symboliskt, det binära könstänkandet 

destabiliseras, det möjliggör könsöverskridande samt plurala feminiteter och maskuliniteter. 

Kön blir studerat som iscensatt och maskerat. Kön är vad kvinnor/män tolkar och förhandlar 

sig till att vara. Könsmarkörer som hår, kropp och kläder används som förhandlingsobjekt i 

specifika situationer. Kön ses som en retorisk presentation av många olikheter. Feminiteter 

och maskuliniteter framträder i plural, antalet kön är potentiellt obegränsat. Istället för två kön 

undersöks flera, dekonstruktionen innebär att hitta kategorier som feminin maskulinitet som 

kön till exempel. Genom att dekonstruera en heterosexuell diskurs skapas genustrubbel 

(Knudsen, 2005). Detta tredje steg skapar mer flytande kön och ses som en metareflektion 

som destabiliserar könskonstruktioner, strukturer, koherens och den heterosexuella diskursen. 

Det här steget öppnar upp för kreativa tolkningar av ett material, det inbjuder till att ställa 

queera frågor och skriva om berättelsen. Forskare som är inspirerade av dekonstruktion lyfter 

fram att upprätthållandet av två kön skapar en sorts osynlig politik, den producerar romantisk 

heterosexualitet och exkluderar alla sexualiteter som inte innefattas av heteronormen. Kön 

som dekonstruktion är ett relativt nytt fenomen i textboksforskning. I en koherent text är den 

mest intressanta delen för vissa forskare som är inspirerade av dekonstruktion det tillfället då 

saker fastnar och blir ihoptrasslade. För andra är det mest intressanta den delen som blir kvar 
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när strukturen i en text blivit analyserad, eller när du som forskare har konstruerat en koherent 

text (Knudsen, 2005).  

Knudsen rekommenderar att alla tre stegen används som en modell i en 

analysprocess, tillsammans dekonstruerar normaliseringsprocesser, som i sig konstruerar, 

marginaliserar och utesluter, respektive skapar konsensus och inkluderar (Knudsen, 2005). 

Alla stegen kommer genomföras i den här uppsatsen. 

Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2012) definierar fyra huvudprinciper för forskningsetiska aspekter. Den 

första, informationskravet innebär att informanter eller uppgiftslämnare ska få information om 

forskningens syfte. Innan empirin inhämtades informerades förskolechefer och personal på 

avdelningarna om syftet med forskningen. Det andra kravet, samtyckeskravet innebär att 

deltagare själv har rätt att bestämma över sin egen medverkan. Eftersom inga personer deltog 

i studien är detta krav inte aktuellt att ta ställning till. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet 

innebär att personer och platser förblir anonyma och forskare har tystnadsplikt om uppgifter 

de fått reda på under processen. I den här uppsatsen garanterades förskolorna som lämnade ut 

sin litteratur anonymitet. De beskrivs i generella ordalag som kommunal verksamhet och 

typen av ort de befinner sig på. Det sista kravet, nyttjandekravet innebär att insamlat material 

enbart får användas i forskningssyfte.  

Urval 
Jag tog kontakt med två förskoleavdelningar med 1-3 åringar och frågade om jag fick komma 

dit och analysera deras böcker. Båda tackade ja. All barnlitteratur som fanns på avdelningarna 

registrerades, både stationär och lånad från bibliotek. Förskoleavdelningarna ligger i två olika 

kommuner, en mindre brukskommun och en mellanstor kommun i södra Sverige. Båda är 

kommunal verksamhet. Litteraturen jämfördes med varandra för att se om det fanns några 

böcker som repeterades på båda avdelningarna, alternativt några böcker ur samma serie och 

författare. Det var flera som sammanföll. Dels fanns det en bok av Gunilla Bergström om 

Alfons på båda avdelningarna, det fanns en bok av Katerina Janouch om Ingrid på varje 

avdelning, och det fanns två böcker av Catarina Kruusval på en avdelning och 13 på den 

andra avdelningen från två olika serier, en illustrerad sångbokserie med klassiska barnlåtar 

som heter ”Ellen och Olle sjunger” och en om karaktären Ellen. Jag tog tre böcker ur samma 

serie, det vill säga de Alfonsböckerna som fanns på avdelningarna och en till, de 

Ingridböckerna som fanns på avdelningarna och en till samt tre Ellenböcker, en som fanns på 

en avdelning samt två till ur samma serie. Den tredje Alfonsboken valde jag för att det gick 
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tydligast att utläsa från titeln i bibliotekskatalogen, Alfons och Milla, att det både fanns en 

kvinnlig och manlig karaktär i boken. Samma urvalskriterium tillämpades med 

Ingridböckerna, jag valde den första boken där Ivar är med, Ingrid och Ivar.  Ellen fanns det 

enbart en bok av där Ellen är ensam mänsklig karaktär i tillsammans med en hund. De två 

andra Ellenböckerna valdes även de med hänsyn till att handlingen, dock inte titlarna, har med 

karaktärer som framställs som flickor och pojkar, Ellen på stranden och Blommor från Ellen. 

Anledningen till att jag valde bort sångböckerna är för att de är böcker med många olika 

låtförfattare från olika historiska sammanhang, därför är det svårt att härleda dem till en viss 

historisk kontext. Det var allt från Alice Tegnér till Monika Forsberg och Catarina Kruusval 

som har illustrerat sångerna. Dessutom anser jag att sångböcker inte riktigt är samma genre av 

böcker, trots att även de är bilderböcker med bilder och lite text på varje sida. De går inte 

inom ramen för vad som marknadsförs och produceras som litteratur för barn i den 

traditionella bemärkelsen, med en historia som för dem vidare, utan är illustrerade sånger i 

bokform.   

Analys 
Först kommer en övergripande beskrivning av varje bokserie, följt av en mer detaljerad 

beskrivning om handlingen i varje bok efteråt. Sammankopplat med bokbeskrivningen 

presenteras vilka könsstereotypa egenskaper enligt Nikolajevas kategorisering som har 

identifierats hos alla bokens karaktärer. Dessa identifierade egenskaper fungerar sedan som 

utgångspunkt för steg ett i analysen. Den struktureras upp i Knudsens tre steg, kön som 

kategori, kön som konstruktion och kön som dekonstruktion.     

Alfons 

Alfons Åberg är en väldigt populär och omtyck karaktär som generationen som är föräldrar 

idag, och barn som går på förskolan nu har vuxit upp med. Den började skrivas på 70-talet 

och fortsätter att producera böcker än i dag. Den har översatts till många språk och 

filmatiserats. Den handlar om Alfons som bor i en lägenhet med sin pappa.  

Alfons och Milla (Bergström, 1985) I den här boken bygger Alfons och Milla en 

koja i ett träd, men Alfons blir retad av pojkarna för att han leker med en tjej. Pojkarna brukar 

reta alla flickor. Alfons blir ledsen och vågar inte leka mer med Milla. Tills han ser att hon går 

förbi med ett jättespännande projekt till kojan och kan inte bärga sig och går ut för att hjälpa 

till. När pojkarna fortsätter reta honom tycker Alfons inte att det spelar någon roll för Milla är 
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så roligt, och dessutom ingen typisk tjej. Hon lyfts fram som en person mer än ett kön, 

Viktors kusin, min bästa kompis är benämningar som förekommer. Millas maskulina 

egenskaper är stark, självständig, aktiv, analyserande, rationell, tänker kvantitativt och hård. 

Alfons feminina egenskaper är sårbar, emotionell, beroende och passiv. Flickornas feminina 

egenskaper är svaga, emotionella, lydiga, beroende och omsorgsfulla. Pojkarnas maskulina 

egenskaper är känslokalla, hårda, aggressiva och tävlande.  

Alfons tycker om…(Bergström, 1990). Den här boken om Alfons har inte någon 

handling utan är en bok med en bild och några ord på varje sida, där alla saker som Alfons 

tycker om räknas upp. Det är allt från pappa, leksakståg, dockan Lisa, pappas verktyg, till 

glass, paket och fjärilar. I och med att det inte finns någon handling går det inte att 

kategorisera karaktärerna utifrån Nikolajevas egenskaper.  

Mera monster, Alfons! (Bergström, 1992) Alfons är sju år och har fått i uppgift 

att vara barnvakt till Småtting. Alfons föreställer sig hur han ska ta hand om Småtting och 

hjälpa honom med att klä på sig, mata honom, läsa sagor för honom, men upptäcker att 

Småtting kan det mesta själv. Småtting vill dessutom göra allt själv. Alfons berättar en saga 

om ett hemskt monster och Småtting blir rädd och vill tillslut gå och lägga sig och sitta i 

Alfons knä. Alfons feminina egenskaper är omsorgsfull, omtänksam, självuppoffrande, 

intuitiv och mild. Hans maskulina egenskaper är aktiv och självständig. Småttings feminina 

egenskaper är emotionell, sårbar och beroende. Hans maskulina egenskaper är aktiv och 

självständig.   

Ingrid 

Böckerna om Ingrid började publiceras 2006 och det har kommit närmare 20 böcker sedan 

dess. I början handlade de enbart om Ingrid, men de som är publicerade efter 2012 handlar om 

Ingrid och Ivar. I böckerna får vi följa Ingrid, och ibland även Ivar, på olika äventyr.   

Ingrid träffar djuren (Janouch, 2010). I den här boken möter vi Ingrid på sitt 

rum, hon leker själv men får lite tråkigt. Då får hon träffa alla djuren, allt från grannens katt 

Sture som hon brukar klappa och hundar som hon rastar och kastar pinne åt. Hon träffar kor, 

lamm, apor, ankor i damm, lejon på savannen, en elefant som trummar, en dansande ödla, en 

sovande björn och en häst hon får rida på. Ingrids feminina egenskaper är passiv, omtänksam 

och omsorgsfull. Hennes maskulina egenskaper är aktiv, självständig och stark.  
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Ingrid och Ivar (Janouch, 2012). Ingrid undrar om Ivar vill leka med henne, det 

vill han. De klättrar i äppelträd, badar, fiskar, bygger sandslott, gör en underjordisk tunnel, 

grejar i trädgården, gör en koja som de myser i, har ett gosedjur var som får åka tåg till bion, 

spelar musik på leksaker, lagar mat, både i sandlådan och i en lekstuga och dukar. När de är 

trötta lägger de sig tillsammans med gosedjuren och sover. Ingrids feminina egenskaper är 

mild och omsorgsfull. Hennes maskulina egenskaper är självständig, aktiv, stark och rationell. 

Ivars feminina egenskaper är mild och omsorgsfull. Hans maskulina egenskaper är aktiv, 

självständig, stark och rationell.    

Ingrid och Ivar letar spöken (Janouch, 2015). Ingrid och Ivar sitter i ett 

barnarum och läser spökböcker, de tassar upp på vinden och ser efter om det finns några 

spöken där. Det är både läskigt, spännande och roligt, båda är lite rädda. De fantiserar om hur 

spökbarnen är och vad de gör, om de är snälla, leker, spökar, går i skolan, badar badkar, äter 

spökmat… Ivar klär ut sig till spöke med ett lakan på sig, djuren vill vara med och klä ut sig, 

Ingrid också. När ljuset tänds försvinner alla spöken och vinden blir vanlig, Ingrid upptäcker 

att det inte finns spöken utan det vara bara katten som smög runt på vinden. Ingrids feminina 

egenskap är sårbar. Hennes maskulina egenskaper är aktiv, självständig, analyserande, 

rationell. Ivars feminina egenskap är sårbar. Hans maskulina egenskaper är aktiv, självständig, 

analyserande och rationell.    

Ellen  

Ellenserien började publiceras i början av 90-talet och har blivit omåttligt populär sedan dess. 

Det har givits ut runt 15 böcker sedan dess. På 2000-talet övergick serien till att handla om 

Ellen och Olle, dels som pekbok, men även som sångböcker.   

Ellens boll (Kruusval, 1994) Ellen har fått ett paket med en boll i, Ellen kastar 

bollen som Buster tar och gömmer. Ellen letar efter bollen men hittar den inte, hon hittar 

kakor istället och äter en och blir trött. När hon går till sin säng och lyfter på lakanet hittar hon 

både Buster och bollen där under. Hennes feminina egenskaper är emotionell, sårbar och 

vacker. Hennes maskulina egenskaper är självständig, aktiv, stark, rationell och hård.  

Ellen på stranden (Kruusval, 1996b) Ellen och Nalle går till stranden, hon vill 

bada men det är för kallt och fiskar istället, men det kommer inga fiskar. Hon går och letar i 

vattnet och blir nypt av en krabba i tån och springer ur vattnet. Då kommer Klas som har 

fångat krabbor och visar Ellen hur man fångar krabbor. Sen badar och busar de, äter bullar 
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och dricker saft. Ellen släpper ut alla krabborna tillslut. Ellens feminina egenskaper är passiv, 

sårbar, emotionell, svag, beroende och omtänksam. Hennes maskulina egenskaper är 

självständig, stark, aktiv, tänker kvantitativt och rationell. Klas feminina egenskaper är passiv 

och omtänksam. Hans maskulina egenskaper är hård, självständig, aktiv och stark.  

Blommor från Ellen (Kruusval, 1996a) Ellens mamma fyller år och det är kalas. 

Ellen har tråkigt och går och letar efter blommor att ge till mamma, hon hittar blommor på 

flera ställen, bland annat i farbrorns trädgård. Han ropar efter henne och hon springer iväg 

långt, ända till skogen där hon hittar fler blommor. När hon ska hem hittar hon inte vägen och 

blir ledsen och hungrig. Alla från kalaset letar efter henne och hittar henne i skogen, pappa 

bär hem Ellen på axlarna och mamma får blommorna i en vas. Ellens feminina egenskaper är 

vacker, passiv, nyckfull, sårbar, emotionell och beroende. Hennes maskulina egenskaper är 

aktiv, stark, självständig, rovgirig och analyserande. Farbrorn har en maskulin egenskap: 

rovgirig. Både mamma och pappa är starka och aktiva.  

Kön som kategori 
Här kommer jag att berätta om hur kön som kategori är skapat i den analyserade litteraturen. 

Jag kommer utgå från de identifierade egenskaperna som beskrivs tillhöra karaktärerna i 

bokgenomgången.  

Flickor och pojkar som bryter mot de stereotypa könsrollerna 

I boken Alfons och Milla har Milla har nästa uteslutande stereotypa manliga egenskaper enligt 

Nikolajeva (1998/2004), bara positiva sådana. Alfons i sin tur har enbart kvinnliga stereotypa 

egenskaper. Gunilla Bergström har skapat en flick- och en pojkkaraktär som är tydliga i sin 

könsidentitet, men bryter mot stereotypa könsroller. De är könsöverskridande i 

könsrollsbemärkelse. Däremot utgår boken från en osynlig manlig norm där Alfons 

maskulinitet är utgångspunkten och blir ifrågasatt när han leker med en tjej, han riskerar alltså 

att feminiseras och förlora sin status. Hans rädsla och önskan att upprätthålla normalitet 

illustreras genom Alfons tankegång att det är roligt att vara med Milla ”men annars leker 

Alfons inte med flickor – så klart!” (Bergström, 1985, s. 7). Pojkarna representerar den 

hegemoniska maskuliniteten här, de är homosociala i sin framställning, alla har kort hår, 

byxor och tröja, de säger samma saker och agerar likadant. Likaså flickorna med långt hår, 

kjolar och klänningar. Milla i sin tur lyfts fram som en pojkflicka, fastän hon ser ut som en 

typisk flicka med röd klänning, rosa tröja och underbyxor, halsband med guldhjärta och långt 

hår. Hon framhålls som att hon inte är en tjej, utan Milla.   
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Alfons fortsätter att bryta mot könsrollerna i Mera, Monster, Alfons! Han ska 

vara barnvakt och har sina vanliga kläder plus ett vitt förkläde som markerar att han rör sig i 

en hemmasfär. Däremot har han enbart det på första sidan, under resten av boken när han 

faktiskt är barnvakt använder han inte sitt förkläde. Alfons vill ta hand om Småtting, men han 

kan allt själv. Alfons har en cooperativ kommunikation och försöker anpassa sig till Småttings 

önskemål (Kåreland, 2005). När Småtting blir rädd för monster hamnar han tillslut i behov av 

omhändertagande och Alfons får ha honom i sitt knä. Alfons iscensätter flera feminina drag, 

som till exempel omtänksam, omsorgsfull och självuppoffrande. I större delen av boken 

önskar han utföra dessa egenskaper, men Småtting låter inte honom göra det, förrän på slutet. 

 

Figur 1 Alfons och Småtting (Bergström 1992) 

Typiska flickor och pojkar 

I Alfons och Milla har pojkarna som grupp uteslutande stereotypt maskulina egenskaper, men 

negativa. Flickorna som grupp har uteslutande kvinnliga negativa egenskaper och delar några 

av dem med Alfons. Både flickorna och pojkarna lyfts fram på ett negativt sätt, något som jag 

tolkar som en tydlig känga mot dåvarande könsroller.  

Ellen på stranden bygger på ett binärt könssystem, Ellen är flicka och Klas är 

pojke. Deras yttre, det vill säga utseende, hår, kläder och kroppsspråk är könskodade. När 

Ellen är ensam i början av boken har hon manliga och kvinnliga egenskaper på varannan sida. 
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Hennes karaktär skiftar snabbt över till kvinnliga egenskaper när Klas kommer in i bilden, 

Klas tar över de manliga egenskaperna. Det är som två olika performativa kön som Ellen 

iscensätter. Det finns stora skillnader mellan Ellen och Klas i termer om könsroller. De är en 

typisk flicka och en pojke, både avseende yttre och inre egenskaper. Både Ellen och Klas rör 

sig utanför den privata sfären självständigt. Däremot har Ellen monterat ett halvt hem med 

filt, nalle, saft, bullar, hink, spade och håv. Klas ses självständig utan någon annat attribut än 

fiskegrejer.  

 

                                                   Figur 2 Ellen och Klas (Kruusval, 1996b) 

Ellen konstrueras också som omhändertagande när hon bjuder Klas på bullar 

och saft. Uppenbarligen har hon eller någon annan bakat bullarna själv och tagit med saft och 

muggar till två personer. Där dras Ellens karaktär närmare den privata sfären väldigt fort. En 

liknande association dras omedelbart till Ingrid i Ingrid träffar djuren där hon obekymrat rör 

sig i en offentlig sfär, savannen, skogen och djungeln. Vid dammen däremot dukar hon upp 

saft, frukt, bröd och en filt, det blir som ett möte mellan privat och offentlig sfär, mellan 

kvinnligt och manligt. I Blommor från Ellen är Ellen huvudpersonen, hennes egenskaper 

pendlar även här mellan maskulina och feminina enligt Nikolajevas (1998/2004) definition. I 

början av historien har hon många maskulina egenskaper medan på slutet överväger de 

feminina. Det finns även en farbror med maskulina egenskaper, en mamma som är 

omhändertagande och en pappa som är stark.  

Likadana flickor och pojkar 



26 
 

Ingrid har en positiv aktiv maskulin/feminin feminitet samtidigt som Ivar har en positiv 

maskulin/feminin maskulinitet i alla Janouchs böcker. De är två karaktärer med tydliga yttre 

könsmarkörer, en flicka och en pojke, men i sitt beteende är de exakt likadana. Båda befinner 

sig på gränsen till någon sorts maskulin könsneutralitet, de mest dominerande egenskaperna i 

dem är maskulina då de i större delen av berättelserna är självständiga, aktiva och oberoende. 

De är två jämställda barn, precis lika aktiva och passiva, mest är båda aktiva. De gör allt 

tillsamman och turas om att ta initiativen men de är ändå väldigt cisnormativa i sin 

könsidentitet. Det finns ingen tendens till könsöverskridande uttryck, mer än i deras inre 

egenskaper enligt Nikolajevas definition, där de är exakt likadana. Ingrid är lite mer maskulin 

i klädfärger och i agerande i Ingrid och djuren där hon är själv som karaktär, men det är också 

nödvändigt att ha en karaktär som är självständig och aktiv för att kunna driva handlingen 

vidare i en bok. Samma fenomen sker i Ellens boll och Ellen på stranden de stunder hon är 

själv, även hon pendlar mellan feminina och maskulina egenskaper.  

 

Figur 3 Ingrid och Ivar (Janouch, 2015) 

Figur 4 Ingrid och Ivar (Janouch, 2012) 

 

Småtting 

I Mera Monster, Alfons! kommer det kompetenta barnet fram som Eilard (2008) identifierade 

som dominerande mellan 1989-1994. Småtting är en karaktär med starkt agentskap, Alfons 

ska vara barnvakt men Småtting kan alla saker själv som Alfons ville hjälpa honom med. 

Småtting har en stark vilja som Alfons får förhandla med och oftast ge med sig. Småtting 

benämns med pronomen han, har kort hår och en vit pyjamas, vilket gör att han tolkas som en 
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pojke. Under historiens gång blir Småtting räddare, ömtåligare och mer beroende i sina 

egenskaper, och tillslut får Alfons ha honom i sitt knä och läsa en saga. Småtting vandrar på 

en könsskala i egenskaper från att ha uteslutande maskulina egenskaper till att övergå till 

feminina. Det kan också tolkas som en övergång från ”kan själv” och vilja vara stor, till att 

vara underlägsen och i behov av omhändertagande.    

Kläder, hår och leksaker som könsmarkörer 

I boken Alfons tycker om… är Alfons yttre aspekter kort hår, brun tröja, svarta byxor och 

bruna skor. Han har samma utseende som i de andra böckerna. Leksakerna som är med i 

boken är ett leksakståg, hink, spade och dockan Lisa. Pappas yttre aspekter är kort hår, 

halvflintis, brun tröja med en skjorta under och pappas verktyg är hammare, spik och 

skiftnyckel. Det innebär att det är två manliga karaktärer med i boken. Däremot går det inte 

riktigt att använda Nikolajevas stereotypa egenskaper för att kategorisera den här boken på 

grund av att den inte har någon handling. Det är en renodlad pekbok där Alfons enbart är med 

på första sidan och sedan består varje sida av ett objekt som Alfons tycker om. Detta lämnar 

analysen till att bestå av Alfons och Alfons pappas yttre aspekt, samt om leksakerna är 

könskodade eller inte.  

Vidare i Ingrid träffar djuren är Ingrids yttre könsmarkörer långt hår, två tofsar 

med rosetter, blå byxor, grön tröja med rosa hjärta på samt vit-, och grönrandiga strumpor. 

Leksakerna som finns i rummet är klossar, piano, bok, docka, nalle, buss, bilar, groda och 

boll. Det är rosa tapet på väggen, det finns en byrå i rummet och en blåvit matta på golvet. I 

Ingrid och Ivar har Ingrid samma frisyr igen, rosaprickiga shorts och vit T-shirt med rosagul 

blomma. Ivar har kort, mörkt hår, blå shorts och vit-, och blårandig T-shirt. Båda är barfota. 

Nu har de lite mer könsstereotypa färger. När de klär om till badkläder har Ivar gulgröna 

badbyxor med en vit rand och naken överkropp. Ingrid har en röd baddräkt med vita prickar. 

Trots att Ingrid är könsneutral i sina egenskaper har hon exakt samma yttre könsmarkörer som 

den mer traditionella Ellen, till exempel har båda likadana röda baddräkter med vita prickar. 

Ingrid och Ivar har båda varsin nalle som de har och kramar och sover med. Slutligen i Ingrid 

och Ivar letar spöken har Ingrid samma frisyr, blå byxor, rödrosa randiga strumpor och röd 

tröja med vita prickar. Ivar har samma frisyr, blå byxor, grönrandiga strumpor och grön-, och 

vitrandig tröja. När Ingrid och Ivar klär ut sig har Ivar ett vitt lakan och Ingrid har en häxhatt 

på framsidan och i boken har hon en svart mask över ögonen och en svart kappa som 

påminner om de tre musketörerna. Ivar klär ut sig till ett könsneutralt spöke och Ingrid till 
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manliga uttryck i boken, häxhatten kan både vara en trollkarlshatt och en häxhatt. De är utåt 

sett en tydlig flicka och pojke, namn och yttre markörer ger tydliga indikationer om kön, både 

i färg och i form. Ingrid är lite mer könsöverskridande i färgerna, hon har blå, grön, röd, rosa 

och vit. Ivar är mer stereotypt pojkig i blå, grön och gul.  

I Ellens boll är Ellen den enda mänskliga karaktären i historien, hunden Buster 

är också med. Hennes yttre är en vit överklänning med knappar och fickor, en vit- och 

grönrutig underklänning med knappar, gröna pantalonger, vita strumpor och svarta skor med 

en liten klack. Hon har långt mörkblont hår som är uppsatt med ett rött hårband. Alla yttre 

aspekter är tydliga kvinnliga könsmarkörer. I Ellen på stranden har hon samma frisyr, en vit 

kortärmad blus med knapp, gula shorts och svarta små miniklackskor. När hon ska bada byter 

hon om till röd baddräkt med vita prickar, precis likadan som Ingrid har i Ingrid och Ivar. 

Hon har en håv, blå hink, grön spade och röd ryggsäck med brun nalle med sig till stranden. 

Ellen är några år yngre än Klas, som har kort, brunt hår, precis likadant som Ivar har, 

vitblårutiga badshorts, bar överkropp, fräknar. Han saknar några framtänder vilket går att 

tolka som att han är sex år. Han introduceras som en stor pojke. Boken bygger på ett binärt 

könssystem, Ellen är flicka och Klas är pojke. Deras utseende, hår, kläder och kroppsspråk är 

könskodade. 

Passiv och aktiv eller kvinnligt och manligt 

I Ellen på stranden är Ellen till en början väldigt aktiv. Hon går själv till stranden och bär alla 

sina saker vilket innebär att hon är hyfsat stark. Hon kan byta om själv på stranden, hon 

bestämmer vad hon ska göra, hon fiskar, när det inte kommer någon fisk provar hon en annan 

teknik än att håva från stenen, nämligen att gå smygandes och jaga fisken och hon spanar efter 

fisken. Å andra sidan är hon väldigt försiktig, hon känner att vattnet är kallt med stortån och 

ser bekymrad ut, när hon sitter på stenen och fiskar sitter hon med en väldigt ihopsjunken 

kroppsställning. När hon blir nypen i tån av en krabba ser hon rädd och förskräckt ut och 

springer ur vattnet. Efter den incidenten sitter hon på en sten med sin nalle och håller om den, 

både hon och nallen ser emotionella ut. När hon är som mest sårbar, kommer pojken Klas. 

Han presenteras som en stor pojke och räddar Ellen ur situationen. Han behärskar det som 

Ellen blev rädd för och behövde sitta och krama om sin nalle efter att ha blivit nypt av: 

krabbor. Hans min är självsäker, kroppsspråket likaså. Det är i skiftet när en manlig gestalt 

kommer in i bilden som Ellen övergår till att bli helt passiv och observerande i sitt agerande. 

När hon är ensam pendlar hon mellan aktiva och passiva egenskaper enligt Nikolajevas 
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definition. Däremot när en pojke kommer in i bilden tar han över det aktiva i handlingen och 

dominerar initiativen och flickan övergår till att vara enbart passiv, könsmaktsordningen 

vidmakthålls. Det går att observera en skillnad när Ingrid är ensam en hel bok och är väldigt 

aktiv, jämfört i de böcker som Ivar deltar i. De är lika aktiva och passiva, gärna samtidigt. I 

Alfons och Milla i sin tur står Milla för det mest aktiva och Alfons följer med. Han framställs 

som en ganska passiv karaktär i relation till de gliringar han får utstå av pojkarna.  

Kön som konstruktion 

70-talets könsrollsdebatt 

Alfons Åbergböckerna mynnar ur sjuttiotalets könsrollsdebatt (Eilard, 2008). Författaren har 

själv uttalat sig att hon vill skapa en alternativ manlighet med en ensamstående pappa som 

ofta syns arbeta i köket och pyssla hemma med en son som både är modig och känslig 

(Kåreland, 2005). Bergström har fortsatt på samma linje under de närmare 40 år som hon 

skrivit på Alfonsböckerna. Alfons leksaker är både ett leksakståg och dockan Lisa i Alfons 

tycker om... Boken Alfons och Milla ett uppenbart inslag i könsrollsdebatten, där de stereotypa 

könsrollerna personifieras i grabbarna och tjejerna som grupp på ett väldigt negativt sätt. 

Bergström konstruerar dem som raka motsatserna till Alfons och Milla, den mjuka och 

ömtåliga pojken och den initiativrika, händiga och självständiga flickan. Alfons och Milla är 

två positiva karaktärer, deras könsidentiteter lyfts fram som önskvärda, de behöver inte ändras 

på. De är en spegel av en ny tids könsidentitet med könsöverskridande inre egenskaper, men 

där de är starka i sin identitet i termer av att de är en pojke och en flicka. Deras performativa 

kön är i alla fall en pojkes och en flickas. Sedan återstår såklart frågan vad de identifierar sig 

som själva, det utelämnar böckerna helt.  
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Figur 5 Alfons och Milla (Bergström, 1985) 

70-talets könsrollsdebatt handlade just om könsroller och inte om könsidentitet. Kön sågs som 

något biologiskt och oföränderligt, det var könsrollerna det skulle ändras på. Detta går att 

utläsa i Bergströms olika karaktärer, de är alla tydliga cispersoner, Alfons, pappa, Småtting, 

grabbarna är alla manliga karaktärer, med olika egenskaper. Milla och flickorna är kvinnliga 

karaktärer med olika egenskaper.   

Ellen - innan första läroplanen 

Ellenböckerna skrevs åren innan första läroplanen för förskolan kom, där det framgår att 

stereotypa könsroller ska motverkas (Skolverket, 1998). Nikolajevas (1998/2004) 

kategorisering av stereotypa egenskaper är som hämtad ur Ellenböckerna, där Ellen 

konstrueras som en karaktär som är typiskt feminin. Hon ger sig ut på äventyr själv, hon letar 

blommor, går till stranden men historien slutar med att någon annan måste rädda henne. De 

skrevs inom det kompetenta barnets era (Eilard, 2008). Ellen konstrueras som en 

handlingskraftig och påhittig individ som vågar försöka själv, fastän det kanske inte alltid 

slutar som hon vill. Ellen är konstruerad inom ramen för en snäv, relativt gammaldags 

feminitet, hon har alltid klänningar och små klackskor.  
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Figur 6 Ellen (Kruusval, 1996a) 

Hon är till och med mer klassiskt feminin än flickorna i Alfons och Milla. Det historiska 

sammanhanget som Kruusval skrev de här Ellenböckerna utmärker sig inte speciellt för att ha 

kön eller genus som ett aktuellt ämne. Det speglar sig tydligt i böckerna då de snarare 

reproducerar de könsroller som Bergström försöker arbeta emot med Alfonsböckerna. 

Frånvaron av reflektion kring könsroller gör sig väldig tydlig i Ellen på stranden när Klas 

kommer in i historien. Ellens feminitet övergår till att vara passiv med hans intåg. Dessutom 

finns det något tillfälle i varje bok där författaren väljer att framställa Ellen som en emotionell 

person, antingen förtvivlad med tårar, ledsen och skärrad med en nalle i famnen eller arg på 

en hund. De manliga karaktärerna som förekommer i böckerna är inte alls känslomässiga, 

varken Klas eller pappa visar tecken på känslouttryck.   

Genuspedagogiken årtionde 

Ingridböckerna är skrivna under genuspedagogikens årtionde, efter att den kompensatoriska 

och könsneutrala pedagogiken hade landat i förskolans värld. Ingrid och Ivar kan ses som två 

karaktärer sprungna ur en blandning av båda. Det är tydligt att det är en pojke och en flicka av 

namnen och av de yttre könsmarkörerna, såsom kläder och frisyr. Däremot är de exakt lika 

initiativrika och det går inte att skilja dem åt enligt Nikolajevas (1998/2004) definition av 

stereotypa kvinnliga och manliga egenskaper som är skapad tio år tidigare. Båda använder 

exakt samma kroppsspråk, de är lika aktiva i handlingen och uttrycker samma miner. Det är 

nästan som om de är samma person, de har nästan alltid samma känslouttryck i ansiktet. Ur en 

sådan tolkning går det att se dem som könsneutrala, de yttre egenskaperna är könsmarkerade 

men de inre egenskaperna är könsneutrala, med en överhängande majoritet i maskulina 
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egenskaper, så det går att tala om en önskvärd ”maskulin könsneutralitet”. När Ingrid är rädd 

är Ivar rädd och när Ingrid är modig är Ivar modig. De är raka motsatsen till Alfons och Milla 

som är varandras motpoler. Milla har manliga egenskaper medan Alfons har kvinnliga. I den 

här boken är det tvärtom, de uttrycker precis lika mycket av samma egenskaper. Författaren 

har konstruerat en flicka och en pojke med ett nytt ideal, jämställd maskulin könsneutralitet. 

Det finns inte längre någon skillnad på en flickas och en pojkes beteende, de är precis 

likadana, och då också precis lika bra. De är alltid glada, bortsett från när de letar spöken och 

är rädda, de leker harmoniskt tillsammans, de turas om att ta initiativ, det finns inga konflikter 

om leksaker, aktiviteter eller liknande. Livet i Ingrid och Ivars värld verkar alltid vara en fest 

eller ett äventyr. När en lagar mat dukar den andra, båda läser samtidigt, de bygger på samma 

sandslott, de har varsitt gosedjur som de sover på. Jag tolkar Janouchs bokserie som ett tydligt 

inlägg i könsrollsdebatten, precis som Bergström också skriver på ett medvetet sätt. Däremot 

skiljer sig de väldigt mycket i vad de försöker förmedla. Janouch försöker skapa två barn som 

är exakt likadana, det finns ingen skillnad på dem, till skillnad från Bergstöms karaktärer som 

är totalt olika varandra men bryter mot rådande könsmönster. I Janouchs böcker går det inte 

att utläsa att det finns tydliga könsroller för flickor och pojkar, båda befinner sig snarare i 

något sorts harmoniskt universum där den enas handling skapas i ett obrutet kontinuum av 

den andras handling.  

Trots att alla serier är skrivna i olika historiska kontexter där önskvärd feminitet 

och maskulinitet ser olika ut, har de en gemensam nämnare. Det är manliga och kvinnliga 

karaktärer med i böckerna. Deras sociala verklighet ser lite annorlunda ut, men Milla, Ellen, 

Ingrid, Ellens mamma, och flickorna identifieras som kvinnor på samma sätt som Alfons, 

hans pappa, Småtting, grabbarna, Ivar, Klas och Ellens pappa identifieras som män. Det som 

de har gemensamt är att alla bygger på ett binärt könssystem. Det som är synligt i texten är 

kvinnor och män, alla cispersoner.  

Kön som dekonstruktion 

Performativt kön 

Trots att Ingrid och Ivarkaraktärerna lyfter fram ett nytt jämställt pojk- och flickideal, har de 

väldigt fasta binära könskategorier. Det är en ny sorts heteronormativitet där män och kvinnor 

är jämställda men fortfarande är män och kvinnor. Det finns två kön, hon och han. De leker 

med samma leksaker, har samma handlingsutrymme, men iscensätts olika, det performativa 

könet markeras framför allt genom yttre aspekter. Den socialt konstruerade verkligheten som 
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förmedlas i texterna innebär att det finns två kön, ett kvinnligt och ett manligt, i det här fallet 

har de inte olika egenskaper bortsett från deras yttre aspekter. Ingrid och Ivars karaktärer 

bygger på ett cisnormativt antagande, utifrån deras yttre könsmarkörer, namn och pronomen 

går det att utläsa som att det är en flicka och en pojke. På det viset går det att utröna att deras 

performativa kön är manligt och kvinnligt. Men vad säger att det är en flicka och en pojke 

mer än deras namn och pronomen? De kunde lika gärna vara en flicka som iscensätter Ivar 

och en pojke som iscensätter Ingrid. Detta är något som öppnar upp för andra möjliga 

konstruktioner.  

På samma sätt kan en fråga sig vad säger att Alfons själv definierar sig som 

pojke? Tänk om Alfons alla feminina egenskaper egentligen är ett uttryck för Alfons önskan 

att vara något annat? Han vill leka med Milla för att kunna vara någon annan. Milla är ju 

Milla, Viktors kusin, Alfons bästa vän, ingen tjej. Alfons blir jätteledsen när han känner att 

han inte kan leka längre med Milla för att han blir retad. När pojkarna har skrivit ”Alfons 

pluss Milla = Sant!” (Bergström, 1985, s.22) på skoltoaletten, rasar hela hans värld samman. 

Pojkarna skriver det på den blåa toaletten för pojkar där bara pojkar får vara. Det blir en 

symbolisk nedsmutsning av Alfons kärlek till något annat, något som Milla. Tänk om Alfons 

har en längtan bort från maskuliniteten som han möter halvvägs genom att vara med Milla, 

som lyckats bryta mot sina könsroller. Milla som fenomen löser upp en struktur som verkar 

vara stenhård, flickorna och pojkarna med sina stereotypa roller. Milla är en karaktär med 

uteslutande maskulina inre egenskaper och uteslutande yttre feminina genusmarkörer. Hon är 

som något som står över det binära könssystemet, antingen pojkflicka eller med viss 

androgynitet. Eller kan Milla ses som ett eget kön i sig, det tredje könet i den berättelsen? 

Alfons röst säger till och med ”Det där ???!!!? Det är väl ingen t-j-e-j precis. Det är 

ju…Milla!”( s. 28, Bergström, 1985). Det kan tolkas som en sjuårings sätt att förklara att 

Milla inte är en del av det binära könssystemet. Milla verkar dessutom helt oberörd av att 

pojkarna retar Alfons för att han leker med en tjej, hon kanske inte ens ser sig som tjej och 

tänker att de har fel för de vet inte vad hon är egentligen. Millas yttre kan hennes föräldrar 

också ha bestämt utan att hon kunnat påverka det, precis som Ellen. Omgivningen förhandlar 

snarare Alfons kön och vem han är för att han leker med en tjej. Frågan är om Milla är en 

tidig kompensatorisk strategi där det motsatta sociala könets, dvs. de ”manliga” egenskaper 

medvetet lyfts fram? Alfons längtan efter Milla blir en strävan av att också kunna lösa upp sin 

identitet och inte bli en kille, utan Alfons.   
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På samma sätt kan en fråga sig vad det är som säger att Ellen känner sig som 

flicka? Det kan lika gärna vara hennes föräldrar som tvingat på henne de där urlöjliga 

klänningarna med knappar, spetsbrodyr och fluff. Hon är kanske för liten för att få något att 

säga till om i fråga om klädval och frisyr. Egentligen kanske hon sneglar lite förtjust på Klas 

för att hon gillar hans frisyr och badbyxor och vill se ut som han. Det kanske inte alls är en 

kärleksgest som bygger upp den heterosexuella matrisen. Oavsett vilka frågor som ställs 

utelämnar de analyserade böckerna svaren. Det som är synliggjort i litteraturen är två 

cisnormativa performativa kön, flicka och pojke.  

Det outsagda andra 

I de tre serierna jag har analyserat finns det, utifrån ett cisnormativt perspektiv, enbart 

cispersoner. Däremot kan de inre egenskaperna variera kraftigt. Detta är vad som är synligt i 

böckerna. Vad är det då som osynliggörs? Det finns inga karaktärer med diskrepans mellan 

yttre könsmarkörer, socialt kön i form av namn, pronomen, kläder och frisyr och inre 

egenskaper. Cross-dressing innebär att flickor klär ut sig till pojkar för att få utökat 

handlingsutrymme, men det är inte fallet här. Till exempel Milla har redan det 

handlingsutrymmet som hon behöver. Det är inte heller frågan om Flanagans carnivalesque, 

det är inte utklädnad i Millas fall. Däremot klär Alfons om till förkläde på första sidan när han 

ska vara barnvakt i Mera monster, det är en kvinnlig genusmarkör.  Det finns till exempel inte 

en ”manlig” karaktär med kvinnliga egenskaper och kvinnliga yttre könsmarkörer eller en 

”kvinnlig” karaktär med manliga egenskaper och manliga yttre könsmarkörer, alltså någon 

form av transperson eller icke-binär person. Var är transpersonerna vars yttre markörer är 

könsöverskridande eller inte motsvarar det kön som barnet blivit tilldelat vid födseln och 

uppfostrad som? Det finns ingen indikation på att Alfons, pappa, Klas, Ivar eller Småttings 

sociala, biologiska och juridiska kön inte överensstämmer med varandra, en ”grumlig” yttre 

könsidentitet är utesluten i och med att den inte beskrivs i texten. Det nämns ingen cross-

dressing, androgyn eller transperson heller vilken medför att det outsagda andra blir en person 

som inte faller inom cisnormen, alltså en transperson, icke binär eller könsöverskridande på 

något sätt.  
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Avslutande reflektioner 

Sammanfattning.  
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka representationer och konstruktioner 

av könskategorier och könsidentiteter som synliggörs och osynliggörs i ett urval av 

barnlitteratur som används inom förskolan. Detta gjordes genom att undersöka hur 

könskategorier och könsidentitet representeras och konstrueras i ett urval av barnlitteratur 

använd på förskoleavdelningar för 1-3 åringar. Fokus låg även på att hitta vilka möjliga 

könsidentiteter som synliggörs och osynliggörs i de identifierade kategorierna.  

Det har kommit fram flera olika könsidentiteter bland de analyserade 

karaktärerna i barnböckerna. Bland dem finns till exempel feminin kvinnlighet, maskulin 

kvinnlighet, könsneutral kvinnlighet, maskulin manlighet, feminin manlighet och könsneutral 

manlighet. Dessa könsidentiteter grundar sig på inre aspekter, utifrån Nikolajevas 

(1998/2004) kategorisering. De inre egenskaperna hamnar i ett flytande kontinuum med flera 

olika representationer. Däremot är de yttre egenskaperna byggda på ett strikt binärt 

könssystem där alla karaktärerna förväntas vara cispersoner. Det innebär att den könsidentitet 

som synliggörs är en cisperson, antingen flicka eller pojke med möjlighet att placera sig i 

olika könsroller. De könsidentiteter som osynliggörs är allt som hamnar utanför ramen för 

cisnormen, icke binära, transpersoner, androgyna och cross-dressers.   

Jag har funnit att könskategorier representeras och konstrueras på olika sätt i 

olika serier. Den här uppsatsen kristalliserade ut tre olika sätt att konstruera könskategorier. 

Den första, Alfonsserien, skiljer sig tvärt från stereotypa könsroller enligt Nikolajevas 

(1998/2004) definition.  Den andra, Ingridserien, har avvecklat könsroller som skillnad mellan 

flickor och pojkar helt och har konstruerat individer som är likadana och oberörda av 

könsroller. Ett tredje sätt, som går att observera i Ellenserien, har koherens med Nikolajevas 

stereotypa könsroller. Om det funnits mer tid att gå igenom ett större material med fler serier 

finns en möjlighet att ytterligare några sätt att konstruera könskategorier skulle ha 

framkommit. Speciellt med tanke på att de tre olika serierna hade tre olika sätt var att 

konstruera könskategorier på. Detta är enbart en uppsats med tidsomfång på tio veckor, därför 

fanns det inte möjlighet att gå igenom flera serier än tre. Totalt analyserades nio böcker ur tre 

olika historiska kontexter. Det går inte att generalisera resultatet för alla förskoleavdelningar i 

hela Sverige. Det är möjligt att det skulle blivit ett annat resultat om till exempel 

nyproducerade böcker hade varit med i undersökningen. Däremot är de analyserade böckerna 
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de mest förekommande på de besökta förskoleavdelningarna, det indikerar att de troligen 

finns någon bok ur någon av serierna på de flesta förskolor. Det faktum att böckernas 

gemensamma nämnare var cisnormativitet, ger en indikation att det är ett vanligt 

förekommande fenomen i barnlitteratur, något som tidigare forskning även pekar på.   

Metoddiskussion  
Jag valde diskursanalys som metod och utgångspunkt. Det är en metod som både har styrkor 

och svagheteter. En av styrkorna är att genom att visa hur en diskurs är uppbyggd, så är den 

trovärdig om den har koherens, är förståbar för utomstående, om den går att följa och verkar 

rimlig (Bolander & Fejes, 2014). En annan aspekt av diskursanalysen är att det är viktigt att ha 

en förförståelse innan en ska identifiera en diskurs i en given kontext. Till exempel tolkar jag 

Ellens klänning som något feminint, medan en person från en kulturell kontext där män bär 

klänningar tolkar det som något manligt. Däremot kan förförståelsen medföra svårigheter, 

speciellt om en har en personlig relation eller åsikt om just den diskursen. Att sätta parentes 

kring sig själv är inte enkelt (Winter & Phillips, 2010). Det är något som är svårt att genomföra 

och det finns en viss fara i att en ser diskursen enbart från sitt eget perspektiv. Jag har tagit 

hjälp av både Nikolajeva (1998/2004) och Knudsen (2005) för att kunna se diskursen utifrån 

och kunna uppnå reliabilitet. Genom att utgå ifrån Nikolajevas kategorisering av 

könsstereotypa egenskaper försäkrar jag mig om att de inte utgår ifrån mina förföreställningar, 

samt genom att använda Knudsens trestegsmetod, identifieras, konstrueras och dekonstrueras 

kön steg för steg.   

 Å andra sidan lyfter Winther & Phillips (2010) diskursanalysens relativism och 

reflexivitetsproblematiken. De ställer frågan hur en forskare kan både veta och motivera att ens 

forskning är bättre än andra versioner? Reflexivitet innebär att socialkonstruktivister använder 

sina egna teorier på sin forskningspraktik. Bolander & Fejes (2014) poängterar att en ska visa 

reflexivitet i relation till sin egen text. Det går att göra genom att ställa frågor som ”Vad 

innebär min forskning i termer av sanningsanspråk? Vilka kategoriseringar, inkluderingar och 

exkluderingar skapar min text? Vilken relation har jag till den diskurs jag analyserar?” (s.102) 

Som forskare bidrar jag till en sanningsproduktion, det innebär att jag är med att skapa en 

diskurs. I det här fallet bidrar min text till att visa vad som i dagens samhälle anses som 

normalt och onormalt, det vill säga vad som ryms inom respektive utanför cisnormen. Genom 

att visa hur könskategorier och könsidentiteter är uppbyggda i barnlitteratur påvisar jag även 

vad som inkluderas och vad som exkluderas. Det innebär att jag inte kan ställa mig utanför den 

diskurs som jag studerar. Däremot bidrar texten till att lyfta fram att det finns könsidentiteter 
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utanför cisnormen och påpeka frånvaron av dessa, på så vis är den med och vidgar diskursen 

aningen. Genom att se på sammanhanget går det att avgöra en diskursanalys validitet (Winter 

& Phillips, 2010). Analysen ska ge diskursen sammanhang, om några aspekter inte platsar i 

den diskursanalytiska redogörelsen finns det en mindre möjlighet att analysen kommer 

accepteras som trovärdig och färdig av andra. Det går även att fastställa validitet genom att 

göra en bedömning av analysens fruktbarhet. Det handlar om förklaringskraften som 

analysramen har, samt styrkan att producera nya förklaringar.  

              Även valet av Knudsen (2005) kan ses som problematiskt då författaren presenterar 

en ny modell, som är en obeprövad metod. Knudsen själv lyfter fram att steg ett och steg två är 

vida använda inom litteraturforskning, men steg tre i kombination med de två andra är inte så 

väl använt. Anledningen till att jag valde den modellen var att det var den modell som mest 

närmar sig det jag vill åt, konstruktion och dekonstruktion av könsidentitet. De tre stegen 

tillsammans utgör en styrka. I forskning av barnlitteratur har steg ett använts i all oändlighet 

men analysen stannar just vid att identifiera kategorier. Steg två är även det ett välanvänt sätt 

att forska på barnlitteratur, och jag anser att de två i samarbete med steg tre där det som 

hamnar utanför normen får synliggöras, är det intressanta. Den här metoden visar detaljerat hur 

könsidentitet är uppbyggd, genom att gå igenom flera olika aspekter. Dekonstruktionsarbetet 

var även det svåraste steget att genomföra på grund av frånvaron av praktiska exempel. Jag 

kunde enbart använda mig av min egen kreativitet och påhittighet för att genomföra det. 

Vidare anser Knudsen att queera frågor behöver ställas till texterna. Flanagan (2004a) å andra 

sidan anser att det inte finns något syfte med att använda queerteori på barnlitteratur. I och för 

sig fokuserar Flanagan på böcker som uttalat handlar om cross-dressing. Hon anser att det inte 

är ett queert uttryck eftersom den ”normala” ordningen alltid återställs i slutet av boken. 

Knudsen, å andra sidan, menar litteratur i allmänhet, inte enbart böcker som tar upp cross-

dressing. Jag anser att queerteori går att applicera på all litteratur, om en ska utgå från en 

normkritisk synvinkel ses alla normer i samspel med varandra, de skapas i skärningspunkten 

av varandra, därför är det intersektionella perspektivet extra viktigt. Flanagan har en intressant 

tanke med att ordningen alltid återställs på slutet, men det finns en möjlighet att det i framtiden 

kommer böcker där ordningen inte återställs. Jag anser att queera frågor bidrar till att 

utkristallisera vad som anses som normalt och onormalt. I cross-dressingböckerna blir det 

normala att den normala ordningen alltid återställs. Mitt bidrag till den vetenskapliga 



38 
 

kunskapsbanken blir resultatet som framkommit efter att ha använt Knudsens trestegsmodell i 

litteratur från svenska förskoleavdelningar för barn 1-3 år gamla.  

               Fortsättningsvis har jag valt att använda Nikolajevas (1998/2004) kategorisering av 

könsstereotypa egenskaper på grund av att det var den kategori jag hittade som var kontextuellt 

närmast den litteratur jag skulle analysera. Den har fungerat bra att använda på Alfons och 

Ellenböckerna där Alfons karaktärer var raka motsatsen och Ellens karaktärer passade in. 

Däremot var de svårare att använda på mer likadana, könsneutrala figurer som Ingrid och Ivar. 

Det är en lite väl föråldrad kategorisering från 1998 och 2004, Ingrid och Ivarböckerna skrevs 

efter att den gjordes, det behövs en ny och mer uppdaterad kategorisering för att möta dagens 

litteratur. Hur hade den fungerat om de kommit med böcker från något av de normkritiska 

förlagen med unikaraktärer, till exempel? Den är ändå delvis relevant för vissa strukturer finns 

fortfarande kvar, till exempel könsroller, och reflekteras även i dagens nyproducerade 

barnlitteratur. Men den skulle behöva flera egenskaper, eller t.o.m. en ny kategori som heter 

könsneutral, unikaraktär, androgyn eller liknande? Min slutsats är att det behövs en uppdaterad 

version för att fånga upp nya strömningar i barnlitteratur.  

                    En annan aspekt som går att ifrågasätta är att det blev väldigt ojämlikt hur 

relevanta böckerna har blivit i analysen. Till exempel har pekboken Alfons tycker om… nästan 

inte fått något utrymme alls för jag stötte på svårigheter att analysera den på grund av avsaknad 

av handling. Det går enbart att analysera den utifrån en bild på Alfons och en på pappa, samt 

bilder på leksaker och andra objekt som Alfons tycker om. Det innebär att det enbart går att 

analysera karaktärernas yttre egenskaper samt om leksakerna är könskodade eller inte. Böcker 

som Alfons och Milla och Ellen på stranden har i sin tur fått väldigt mycket utrymme då de 

haft mer stoff att diskutera.  

Resultatdiskussion 
I de undersökta böckerna har jag identifierat flera sorters maskuliniteter och feminiteter, vissa 

karaktärer har samma egenskaper rakt igenom, medan det finns andra som ändrar sig under 

bokens gång. Dels finns Millas positiva maskulina feminitet, Alfons positiva feminina 

maskulinitet och Småttings skiftande självständiga maskulinitet till en sårbar feminitet. I 

samma serie framkommer flickornas negativa feminitet och grabbarnas negativa maskulinitet. 

Vidare i Ingridserien finns Ingrids (osynligt maskulina) könsneutrala feminitet, Ivars (osynligt 

maskulina) könsneutrala maskulinitet. I Ellenserien konstrueras Ellen på två olika sätt, dels 

när hon är själv har hon en blandad feminin och maskulin feminitet, och oftast när hon är i 
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sällskap, en feminin feminitet. Klas har en maskulin maskulinitet, men den är inte negativ 

som grabbarnas maskulinitet. Inom ramen för alla dessa feminiteter och maskuliniteter finns 

flickor och pojkar, alla är cispersoner men har väldigt olika egenskaper.   

                     Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet skapas vår verklighet och vårt 

språk av de diskurser som förmedlas till oss (Thomassen, 2011). Den här litteraturens diskurs 

är att könsidentitet är någonting befäst, determinerat och binärt. Det är en flicka-, och 

pojkediskurs som exkluderar allt som inte hamnar inom ramen för de två kategorierna. 

Pedagogernas ansvar blir att informera sig på egen hand (då det inte finns något uttalande i 

läroplanen som inkluderar att detta är något som behöver arbetas med) och möta de barn som 

inte ingår i det binära könssystemets diskurs på ett respektfullt och inkluderande sätt, samt 

anpassa miljön i förskolan så att den inte diskriminerar de som finns utanför diskursen. I och 

med att språk både skapar och reproducerar verklighet så är en möjlighet även att vara med 

och förändra diskursen, att börja prata om könsidentitet på ett sätt som inte bekräftar det 

binära könssystemet, utan bekräftar det som befinner sig utanför. Om det saknas ett utbud kan 

pedagoger till exempel tillverka egna berättelser, med hjälp av muntlig berättartradition, 

flanosagor och leksaker. Det har även under de senaste tio åren kommit upp förlag som 

medvetet riktar in sig på normbrytande litteratur, till exempel Olika förlag (2016), Förlaget 

Avaltea (2016) eller Sagolikt förlag (2016). Pedagoger kan välja att köpa in eller låna böcker 

från dem tillsammans med de vanliga böckerna till förskoleavdelningarna. På politisk nivå 

krävs ännu en revidering av förskolans läroplan där diskrimineringsgrunden 

könsöverskridande identitet eller uttryck skrivs in. Barn med könsöverskridande identitet som 

vistas i förskolan risker att bli utsatta för utestängningsmekanismer då 

normaliseringsprocesserna innefattar cisnormativ identitet. Detta i sin tur kan få negativa 

sociala konsekvenser i form av känsla att inte vara normal och utanförskap.  

Det finns inte mycket forskning på varken litteratur eller pedagogisk praktik 

som handlar om det binära könssystemets diskurs och dess konsekvenser för barns 

identitetsskapande i förskolan. Det skulle vara fruktbart att göra en större studie om vilka 

möjliga positioner barn erbjuds i litteratur som finns på förskolan. Det skulle även vara 

intressant att utifrån ett normkritiskt perspektiv studera vilka positioner som är möjliga från en 

intersektionell synvinkel där alla diskrimineringslagens aspekter är med, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Jag skulle även lägga till hudfärg 

och klass som aspekter att inkludera i den analysen.    
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Det finns en långt gången debatt som har ägt rum med större eller mindre 

intensitet under de senaste 40 åren som handlar om barns könsroller (Eilard, 2008). Detta 

reflekteras tydligt i den analyserade litteraturen. Däremot finns en frånvaro av diskussion om 

barns upplevda kön, det finns möjlighet att inta olika könsroller, men inte olika 

könsidentiteter. Resultatet av analysen påvisar att den verklighet som förmedlas i ett urval av 

litteratur från förskoleavdelningar innehåller två könsidentiteter, flicka och pojke. 

Konsekvensen av detta blir att barns språk kommer begränsas av dessa två fack, deras 

uppfattning om deras egen könsidentitet kommer präglas av det binära könssystemet. Det 

förmedlas en verklighet som fungerar exkluderande då alla människor inte definierar sig som 

tillhörande de två kategorierna. Detta i sin tur leder till att transpersoner, icke binära och andra 

som inte inkluderas i cisnormen kommer må fortsatt dåligt (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Dessutom finns det inte inskrivet i förskolans läroplan att barn med könsöverskridande 

identitet eller uttryck ska stärkas i sin identitet. Jag önskar med den här uppsatsen så ett frö till 

att starta debatten om barn med könsöverskridande identitet eller uttrycks rätt att bli positivt 

bekräftade i förskolan. Både av läroplanen, verksamhetens yttre ramverk, dels av pedagoger 

som är de som möter barnen samt att de ska få finnas representerade i litteraturen de läser. Det 

är även nödvändigt att cisnormativa barn får veta att det finns andra personer som inte är en 

del av cisnormen och skapa förståelse för det, så att de har möjlighet att bryta det nuvarande 

mönstret med att diskriminera, trakassera och kränka dem i framtiden.  
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