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Sammanfattning 
I detta självständiga arbete undersöks nio barnböckers framställning av pojkar, flickor och 

icke-binära samt vilka effekter könsnormer i barnlitteratur kan ha på barns identitetsskapande. 

Studien utgår från en kvalitativ metodansats i form av en diskursanalys. Böckerna har 

analyserats utifrån ett genusperspektiv med fokus på normaliseringsprocesser. Syftet med 

studien är att bidra till en ökad förståelse för vilka budskap om könsnormer som framträder i 

barnlitteratur på förskolor och hur de kan påverka förskolebarn. För att analysera vilka 

egenskaper karaktärer tillskrivs i de valda böckerna har Nikolajevas (2004) genusschema 

använts som analysverktyg. Schemat ger en tydlig överblick på stereotypiska maskulina 

respektive feminina attribut som Nikolajeva (2004) menar ofta tilldelas pojkar och flickor i 

barnlitteratur. I resultatet framkommer en reproduktion av stereotypiska könsnormer i 

övervägande delen av böckerna. I böcker som visar sig inneha andra könsnormer än det 

heteronormativa finns mer könsneutrala karaktärer men det skymtas fortfarande en stor andel 

maskulina egenskaper och vissa stereotypiska inslag. Ett av studiens centrala resultat visar att 

äldre barnböcker visar sig ha starkare stereotypiska könsnormer än nya barnböcker. Dock 

visar tidigare forskning att det kan behövas barnlitteratur med en variation av könsnormer så 

att alla förskolebarn får möjligheten att finna meningsskapande i sitt läsande av barnböcker.  

 

Nyckelord: genus, barnlitteratur, genus i barnlitteratur, könsnormer, performativa kön, barns 

identitetsskapande.  
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1 Inledning 
I detta arbete har jag analyserat nio stycken populära barnböcker från två olika förskolor 

utifrån ett genusperspektiv. Genusarbete är idag en stor fråga i förskoleverksamheten vilket 

medför ett fokus på bemötande och likabehandling av pojkar och flickor. Jag upplever dock 

en brist av fokus på genus i lärandematerial som finns tillgängligt för förskolebarn, såsom 

barnlitteratur. Därför vill jag, med denna uppsats, bidra till en ökad kunskap om hur 

könsnormer utspelar sig i populära barnböcker.  

Förskolan har i uppdrag att motverka traditionella könsroller och erbjuda en jämställd 

miljö där barn kan utvecklas utan att begränsas av stereotypiska könsnormer (Dolk, 2013; 

Skolverket, 2016). Arbetet med genusfrågor och jämställdhet har blivit alltmer framträdande 

sedan slutet av 1990-talet och ett av målen är att skapa en jämställd arena för barn att växa 

och leva i (Dolk, 2011). År 1989 skrev Sverige på FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Det innebär att Sverige ska, så gott det går, följa samtliga bestämmelser i de 54 artiklarna. I 

artikel 29 står det att barn, genom sin utbildning (läs: förskoleår), ska förberedas inför ”ett 

ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan 

könen och vänskap mellan alla folk” (UNICEF, 1989, min kursivering). Dock är 

Barnkonventionen inte förbunden till svensk lag och kan därför inte garanteras att den följs 

(UNICEF, 1989). En svensk lag som finns och därmed måste följas är Diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567). Med diskriminering menas om en person bland annat har behandlats sämre 

på grund av personens ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck” (SFS 2008:567, 4 §). 

Denna typ av diskriminering omnämns även i Skollagen (SFS 2010:800), som också omfattar 

förskolan. I förskolans läroplan speglas Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), jämställdhet 

och lika möjligheter mellan alla barn.  

Christian Eidevald och Hillevi Lenz Taguchi (2011) argumenterar att jämställdhetsarbetet 

måste börja i förskolan så att barn i tidig ålder kan utvecklas och lära sig bidra till ett mer 

jämställt samhälle. Skolinspektionens (2017) granskning visar dock ett otillräckligt arbete 

med jämställdhet i förskolan. Granskningen visar att förskollärare på ett flertal av de 

granskade förskolorna inte arbetade utifrån ett genusperspektiv med planering av aktiviteter 

och material. Dessutom blev flickor och pojkar bemötta olika i den fria leken gällande 

vägledning vid val av lekmaterial (ibid.). I genusforskning påpekas en allmän brist på 

förskollärares kompetens i genus- och jämställdhetsfrågor och många förskolebarn möter 
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olika villkor i sin vardag på grund av sitt kön (Eidevald, 2009; Eidevald, 2011; SOU 

2006:75). Vuxnas förhållningssätt till kön och könsroller påverkar barns uppfattning om vad 

som är kvinnligt och manligt.  

I förskolan påverkas barn inte bara av vuxna (pedagoger) utan också av olika material 

såsom leksaker och barnlitteratur. Föreställningar om kön i barnböcker kan påverka barns 

identitetsskapande och idéer om sociala normer (Wharton, 2005). En statlig utredning om 

barnlitteratur på fem förskolor visade tydliga traditionella könsnormer hos böckernas 

huvudpersoner. Pojkar beskrivs som starka och självständiga medan flickor beskrivs som 

passiva. Bilder på djur som föreställer tjejer har ofta rosetter i håret och andra attribut som 

anses vara feminint (SOU 2006:75). Fler egenskaper som anses vara traditionellt maskulina 

och feminina beskrivs i uppsatsens metod med hjälp av Maria Nikolajevas (2004) 

genusschema. Barnlitteratur är skriven av vuxna för barn i syfte att lära barn (Helling, 1999). 

Vilka normer böckerna förmedlar bestäms alltså av vuxna även i detta sammanhang. Likaså 

bestämmer förskollärare vilka böcker som finns tillgängliga för barn i förskolan. 

Jag har valt att göra en diskursanalys av nio stycken populära barnböcker utifrån ett 

genusperspektiv med förhoppningen att öka kunskapen om hur material i förskolan kan 

påverka barns identitetsskapande. Detta eftersom att jag har funnit en stor mängd 

forskningsmaterial om hur förskollärare ska arbete normkritiskt utan att det finns stort fokus 

på just vilka normer barn blir exponerade för i till exempel barnlitteratur. Genusperspektivet, 

som står i fokus för arbetet, syftar till att synliggöra normer och bland annat undersöka 

konstruktioner och tolkningar av kön (Dahl, 2016). Genusvetenskap har som mål att 

ifrågasätta samhällets socialt konstrukturerade normer och accepterar inte föreställningar 

såsom att pojkar är starkare och att flickor är svagare när det bara är baserat på individens 

kön.  

I förskolan är barnlitteratur lättillgänglig och många barn får lyssna på eller läsa böcker 

varje dag. Jag vill undersöka könsnormer och könsbeskrivningar hos karaktärerna i nio 

barnböcker och diskutera vilken påverkan de kan ha på barns identitetsskapande. Dock är det 

viktigt att nämna att innebörden av attribut som anses vara traditionellt feminina eller 

maskulina kan ändras med tid och är tolkningsbara beroende på människors kulturarv (Dahl, 

2016, Nikolajeva, 2004). Nikolajevas genusschema kommer att användas som analysverktyg 

för att tydligt kategorisera de egenskaper som barnböckernas författare tilldelat 

huvudkaraktärerna samt utmärkande bipersoner. Detta beskrivs närmare i uppsatsens metod. 



3 

 

 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor, pojkar och 

icke-binära framställs i nio populära barnböcker. Utöver det vill jag diskutera vilka 

konsekvenser innehållet i barnböcker kan få för förskolebarns identitetsskapande. Detta för att 

öka förståelsen för vilka budskap i populär barnlitteratur som finns tillgängliga för barn i 

åldern 1-6 år.  

 

1.2 Frågeställningar: 
 Med vilka egenskaper beskrivs flickor, pojkar och icke-binära i de valda böckerna? 

 Vilka könsnormer hos huvudpersonerna samt utmärkande bipersoner framträder i 

populära barnböcker i förskolan?  

 Vilka möjliga konsekvenser kan dessa könsnormer ha för barns identitetsskapande? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner  
I uppsatsen används vissa begrepp som är relativt nya för 2000-talet. För att underlätta för 

läsaren följer en kort beskrivning av dessa begrepp. Några av begreppen förklaras mer 

ingående i tidigare forskning. Begreppen är ordnade efter relevans för studien.  

Genus – Ett tankesätt som personer använder för att utforska relationen mellan kön, 

könstillhörighet och könsnormer. En teori som vill synliggöra föreställningar om vad som 

anses vara maskulint eller feminint och med hjälp av genusforskning försöka förstå varför 

dessa normer finns (Dahl, 2016). 

Performativt genus – Personers beteende och uttryck genom utseendestil enligt traditionella 

könsnormer. En flicka som är äventyrlig och inte ser feminin ut i klädstilen kan sägas ha ett 

maskulint performativt genus (Nikolajeva, 1999). 

Heteronormativt – Normen om att kvinnor förväntas vara feminina och heterosexuella samt 

att män förväntas vara maskulina och heterosexuella. Att inte följa denna norm leder många 

gånger till utanförskap eller andra konsekvenser (RFSL, 2015). Konsekvenser som uppstår 

när en person bryter mot denna norm syns till exempel i analysen av barnboken Alfons och 

Milla. 
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Kön – Kön är ibland uppdelat i olika kategorier, någonting som diskuteras närmare i tidigare 

forskning. Det kan vara en persons fysiska kön (könsorgan) Det kan vara hur en person 

uttrycker sig själv med attribut som traditionellt tillhör en man eller en kvinna. Det kan också 

vara vad en personer känner att de har för kön, se könsidentitet (RFSL, 2015). När personer 

talar om kön som socialt konstruerade kan det kopplas till genusteori om könstillhörighet. Det 

innebär att en persons biologiska könsorgan inte behöver stämma överens med personens 

könstillhörighet eller könsidentitet. 

Könsidentitet - Det kön som en person tycker passar dem eller känner att de har, det kan vara 

till exempel att vara en man, en kvinna eller icke-binär (RFSL, 2015). En persons 

könsidentitet kan vara oberoende av deras biologiska kön. En person som är född med 

kvinnliga könsorgan kan identifiera sig som en man, alltså blir den personens könsidentitet en 

man. 

Icke-binär – En person som inte följer tvåkönsnormen. Icke-binära personer kan känna sig 

som en man och en kvinna samtidigt, utan att vilja kategoriseras. En icke-binär person kan 

också känna att de inte tillhör något av de två biologiska könen och identifiera sig som 

könlösa. Personen kan också känna sig någonstans emellan en man eller en kvinna (RFSL, 

2015). 

Tvåkönsnorm – Antagandet att samhället består av kvinnor/flickor eller män/pojkar. De två 

könen är anpassade för varandra och ses delvis som motsatser (RFSL, 2015). 

2 Tidigare forskning  
Jag har delat in tidigare forskning i olika teman som allteftersom blir mer inriktade mot mitt 

arbete. Jag börjar med att skriva allmänt om genus och genusforskning för att visa centrala 

tankegångar i ämnet. Sedan presenteras ett avsnitt om genus och kön som begrepp så att 

läsaren kan få en inblick i hur jag analyserat kön i barnböckerna. Därefter skriver jag om 

barnlitteratur, om en radikal förändring i barnlitteratur som började under 1970-talet och hur 

könsnormer i barnlitteratur har förändrats med tiden. Slutligen skriver jag om vilka effekter 

socialt konstruerade normer i barnlitteratur kan ha på barnsidentitetsskapande. 
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2.1 Genus och jämställdhet som begrepp 
Genus och jämställdhet är två begrepp som ibland används som synonymer i forskning om 

barns könsskapande, normer och jämlikhet mellan könen. Dock finns vissa skillnader mellan 

begreppen. Ulrika Dahl (2016) beskriver genus som ett begrepp som används i arbetet mot att 

förstå kön, könsnormer och sexism. Genus synliggör traditionella könsroller och utforskar vad 

som är feminint eller maskulint samt varför. Med genus vill forskare göra andra personer 

medvetna om socialt konstruerade normer vilket syftar till att problematisera normerna. Med 

jämställdhet och jämställdhetsarbetet är förhoppningen att män och kvinnor ska ha samma 

möjligheter och skyldigheter hemma, på jobbet och i samhället som en helhet. Jämställdhet är 

inte ett begrepp som lägger fokus på vad som är manligt eller kvinnligt utan på faktumet att 

kön inte ska spela någon roll, vare sig det är biologiskt eller socialt. Alla människor ska ha 

samma rättigheter och samma lön för samma arbete, oavsett kön. Genus och jämställdhet är 

två begrepp med olika synsätt. Ändå ligger de väldigt nära varandra och båda framgår i 

förskolans läroplan.  

Genus och jämställdhet överlappar delvis varandra då en del av genustänk fokuserar på 

maktpositioner i förhållande till kön, det vill säga att det som är maskulint anses ha en högre 

hierarki än det feminina (Dahl, 2016). Genusforskning om maktpositioner och 

jämställdhetsarbete kan därför tolkas som att de hör ihop. Fokus för detta arbete är genus och 

inte jämställdhet men det är ibland svårt att dra en gräns mellan begreppens innebörd. När 

ordet jämställdhet eller jämställdhetsarbete används i denna text har författarna i min tidigare 

forskning använt begreppen genus och jämställdhet tillsammans. Min tolkning är att 

genusarbete leder till jämställdhet.  

 

2.2 Centrala aspekter inom genusforskning 
Genusforskning växte fram efter det jämställdhetsarbete som pågick under 1960- och 1970-

talet och tog fart under 2000-talet (Lenz Taguchi, 2011). Genusforskning är ett väldigt omtalat 

och väl undersökt forskningsfält i Norden men det finns inte lika stort fokus på genus globalt, 

även om det förekommer. Det finns ändå en hel del forskning om genus som har kommit på 

senare år i länder såsom England och Australien. Christian Eidevald (2009) skriver att 

genusforskning sker på tre nivåer där variationer mellan könen, variationer inom könen och 

variationer hos individer undersöks.  
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I en etnografisk studie på sju olika förskolor i Spanien fann forskarna Maria del Carmen 

Rodríguez, José Vicente Peña, Carmen Maria Fernández och Maria Paulina Viuñela (2006) 

att övervägande delen av förskollärarna hade förutfattade meningar om vad som är feminint 

och maskulint och hade könsbaserade föreställningar och förväntningar på barnen. Ett 

exempel är att förskollärarna beskrev flickor som hjälpfröknar som håller ordning och reda på 

busiga pojkar. Likt Eidevald som skriver om genus i Svenska förskolor tycker även dessa 

forskare att mer genusforskning behövs i förskolan. Detta för att göra förskollärare mer 

medvetna om deras könsstereotypiska uppfattningar. En medveten förskollärare kan gynna 

barn som individer, inte utifrån socialt konstruerade könsnormer (ibid). Genusforskning är 

viktigt för att synliggöra normer, maktspel och könsmönster i barngrupper (Eidevald, 2009). 

Denna medvetenhet, som genusforskning har syfte att bidra med, är även viktig för 

förskollärares val av material som finns tillgängligt för barn i förskolan, såsom böcker med 

andra normer än det som är heteronormativt.  

Att exponera sociala könsnormer och förstå relationen mellan könen är centralt i 

genusforskning och är även en viktig del i mitt arbete. I min sökning av tidigare forskning 

inom genusfältet har jag funnit flera genusforskare som påstår att arbetet med genus i tidig 

ålder är avgörande för barns identitets- och könsskapande (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011; 

Månsson, 2000). Ett barn som endast exponeras för traditionella könsnormer och upplever 

konsekvenser när det bryter mot normer får press på sig att anpassa sig till en grupp med en 

viss norm istället för att utveckla en stark könsidentitet (Nikolajeva, 2004). I min analys av 

barnböcker vill jag synliggöra vilka normer som syns kontra inte syns för att diskutera 

möjliga konsekvenser och påverkan de kan ha på barns identitetsskapande.   

 

2.3 Genus och kön som begrepp 
Kön är ett begrepp med olika definitioner och det finns flera sätt att kategorisera och tala om 

kön. Christian Eidevald (2009) har funnit tre sätt att kategorisera och problematisera kön i sin 

avhandling, Det finns inga tjejbestämmare. Det första är att kön är biologiskt betingade, en 

person är född med könsorgan och utifrån dem bestäms vilket kön personen har. Det finns i 

regel biologiska skillnader mellan de två könen som gör dem olika, till exempel på grund av 

olika hormonnivåer. Män har mer androgener (såsom testosteron) och kvinnor har högre 

halter östrogen i kroppen. Med detta synsätt är det konstaterat att det finns skillnader mellan 

könen.  
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Det andra bekräftar att det finns ett biologiskt kön men att det också finns det sociala 

könet. Det är här som begreppet genus börjar användas. Genus kan sägas vara en del av en 

persons sociala kön. Det är de olika förväntningarna som finns på personer som har ett 

manligt kön eller ett kvinnligt kön, oavsett hur de identifiera sig. Personer som har ett visst 

könsorgan och som inte följer de förväntade könsnormerna får sociala konsekvenser, 

någonting som syns i uppsatsens analys. Med detta synsätt finns det kön, som är naturligt, och 

genus, som är en del av kultur och normer (ibid.). Jag tolkar innebörden av det sociala könet 

att vara detsamma som en persons performativa kön.  

Med det tredje perspektivet står individen i centrum, inte genusantagande eller det 

biologiska könet. Det finns inget intresse för jämförande av likheter och skillnader mellan 

personer beroende på deras kön eftersom alla är olika. Alla personer har såväl manliga som 

kvinnliga egenskaper. I genus finns ofta en tvåkönsmodell medan könsforskning 

problematiserar detta och fokuserar på biologiska skillnader. Med de här perspektiven ses kön 

som biologiska, genus som sociala eller båda som sociala (ibid.). I min studie diskuterar jag 

karaktärers biologiska kön i förhållande till deras sociala kön. Med förståelse för hur kön kan 

se ut på olika sätt kan läsaren också bli medveten om hur könsnormer utspelar sig i 

barnböckerna. Karaktärerna kan till exempel utrycka ett annat performativt kön än de 

traditionella könsnormerna som sägs tillhöra deras biologiska kön, vilket är någonting som 

syns i de analyserade böckerna. I min studie är karaktärers biologiska kön inte lika relevant 

som personernas performativa kön och individernas egenskaper eftersom att jag undersöker 

vilka könsnormer som framträder. 

När ett barn föds bestäms deras namn och personnummer utifrån deras kön. 

Förväntningarna på hur barnet kommer att bli och bemötande barnet får beror också på vilket 

könsorgan barnet har (Dahl, 2016; Svaleryd, 2002). Eidevald (2009) skriver om en studie där 

försökspersoner fått träffa ett spädbarn och utan att veta syftet med studien fick instruktioner 

att leka med spädbarnet. De personer som fick veta att barnet var en flicka tog fram dockor 

och pratade med en flick-kodad röst (ljus och mjuk röst). De personer som fick veta att barnet 

var en pojke tog istället fram bilar och försökte aktivera barnet mer. Även i min studies valda 

barnböcker märks ibland dessa traditionella föreställningar och förväntningar som finns på 

flickor och pojkar. Således verkar antaganden leva kvar idag genom förskolors val av 

lärandematerial.   
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Dahl (2016) skriver att barn som bryter mot de könsbetingade förväntningarna som ställs 

på dem skapar förvirring i sin närmiljö. Denna typ av dilemma är central i genusforskning då 

forskare vill studera relationen mellan kön, femininitet och maskulinitet. Varför skapas 

sociala normer om könsroller och vad får personer för konsekvenser när de visar 

könsöverskridande mönster? Eidevald (2009) påpekar att barn är födda med ett biologiskt kön 

men att de kan uttrycka andra könsnormer. En pojke kan ha ett performativt kön som är 

feminint utan att vara en flicka, lika så kan en flicka anses ha maskulina attribut utan att vara 

en pojke. Dock är det mer accepterat med så kallade pojk-flickor där flickor har pojk-kodade 

kläder och beteenden. En flick-pojke brukar inte vara lika accepterad av sin omgivning. 

Viktigt att nämna är att flickor å andra sidan blir snabbare tillsagda när de visar starka känslor 

såsom frustration eller genom att vara högljudda. Pojkar som har liknande beteende 

accepteras då de är pojkar och boys will be boys (ibid.). Dahl (2016) beskriver kön som 

flytande, alltid i förändring och någonting som kan ändras i olika situationer, oftast i samspel 

med andra. Det kan tolkas som att kön enligt Dahl är mer flexibla och har mindre tydliga 

gränser än Eidevalds tolkning av kön, som är uppdelad i tre kategorier. Avslutningsvis skriver 

Dahl (2016) att det finns anledning att tro att variationer inom könen är större än variationer 

mellan dem. Förståelse om relationen mellan genus och kön är viktig för min tolkning och 

analys av de valda barnböckerna. Vissa personer i barnlitteratur visar till exempel ha ett annat 

performativt kön än biologiskt kön och pojk-flickor har en mer okritiserad roll än pojkar med 

feminina egenskaper i arbetets analyserade böcker.  

  

2.4 Barnlitteratur  
Barnlitteraturforskaren Nikolajeva (2004) beskriver barnlitteratur som komplicerad och 

svårdefinierad. Detta för att det inte går att sätta fingret på vad som ska räknas som 

barnlitteratur. Barn kan läsa texter som inte var skrivna för dem men betyder det att dessa 

texter då ska räknas barnlitteratur? Till exempel är folksagor skrivna av vuxna, för vuxna 

läsare. Ändå läser barn folksagor och många folksagor är idag omarbetade för att vara 

anpassade till barn. Barn läser också faktaböcker om rymden, bilar o.dyl. men kan dessa 

böcker räknas som barnlitteratur? Barnlitteratur är inte en genre i sig men det finns olika 

genrer inom barnlitteratur, precis som inom vuxenlitteratur. Det kan vara allt från deckare till 

kärlekshistorier eller fantasy. Fantasy är en stor genre inom barnlitteratur och till skillnad från 

vuxenlitteratur handlar barnböcker ofta om djur- och leksaksberättelser (ibid.). Oavsett hur 
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barnlitteratur kan eller inte kan definieras menar Lennart Hellsing (1999) att barnlitteratur 

finns för att lära barn. Genom barnlitteratur får barn språkträning och lär sig sociala normer 

och föreställningar. Barnlitteratur kan också användas som en stimulans för barns fantasi och 

skapande eller till och med för avkoppling.  

I barnlitteratur finns det, som i annan litteratur, olika karaktärer. De olika roller kan 

kategoriseras som huvudpersoner och bipersoner. Huvudpersoner står i centrum och 

introduceras vanligtvis i början av en berättelse och är med under den största delen av 

berättelsens handling. Utöver huvudpersoner finns det bipersoner som interagerar med 

huvudpersonerna och driver handlingen framåt. Bipersoner kännetecknas av att vara 

bakgrundsfigurer eller motspelare såsom draken som dödas, häxan som jagas eller pappan 

som läser tidningen (Nikolajeva, 2004).  

Till denna studie gör jag en analys av populära böcker som förekommer i förskolan. Att 

materialet finns tillgängligt för barn och att barnen faktiskt läser texterna är de kriterier som 

jag använder för att beskriva böckerna som barnlitteratur. Det finns olika typer av 

barnlitteratur, såsom bilderböcker, faktaböcker och böcker som består huvudsakligen av text 

men jag utgår ifrån att böckerna läses av barn och är populära i förskoleåldern. Därför 

använder jag begreppet generellt som beskriver samtliga typer av barnlitteratur. I min analys 

kommer jag att analysera huvudpersonerna såväl som utmärkande bipersoner för att få en 

helhetsbild på hur kön och genus utspelar sig i berättelserna.  

 

2.5 Kön i barnlitteratur 
Ylva Odenbring (2014) skriver att barnlitteratur ändrades radikalt under 1970-talet. Det togs 

inte längre förgivet att vuxna karaktärer skulle ha makt och en del böcker valde bort 

traditionella kärnfamiljer. Ett exempel syns i Gunilla Bergströms bokserie Alfons Åberg som 

lever ensam med sin pappa som tar hand om hemmet och leker med Alfons. Under denna tid 

kom böcker då barn bestämde, böcker med ensamstående pappor och vuxna av olika kön 

framställs som mer jämlika. Odenbring (2014) kritiserar dock jämställdheten i sin analys av 

Emma-böcker som är skrivna på 1970-talet. Hon skriver att det fortfarande finns en stark 

tvåkönsnorm där flickor och pojkar ses som varandras motsatser. Det finns inte heller tecken 

på icke-binära personer i denna bokserie. I sin analys finner Odenbring ett normativt 

genussystem och påpekar att män omfattar den största delen av karaktärer i barnböcker. Hon 

hänvisar till Nikolajevas studier som påpekar att traditionella könsnormer ofta reproduceras i 
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barnlitteratur och att barn som under berättelsens gång bryter könsnormerna tenderar att 

återgå till traditionell roll innan handlingens slut. En slutsats som Odenbring drar är att byten 

inom könsroller i barnböcker kan upplevas som humoristiska och att barn bara överskrider 

könsroller på låtsas.   

När Gunilla Molloy (2007) läste högt för sina högstadieelever hade hon ett genus-tänk i 

bakhuvudet. Hon läste böcker i jag-form och uppgav aldrig vilka kön huvudpersonerna hade i 

berättelserna. Efter varje text bad hon eleverna att gissa vilket kön och vilken ålder personerna 

hade samt att motivera varför. I en text var det en person som stal en kanot mitt i natten och 

de flesta elever menade att personen inte kunde vara en kvinna. Män är starka och dumma, sa 

eleverna. Starka nog att ta en kanot från ett båthus mitt i natten men dumma för att de väljer 

att göra det. En kvinna skulle inte kunna bära ut en kanot helt själv, utan att ha hjälp från män, 

diskuterade eleverna. Dessutom är kvinnor smartare och skulle inte ha stulit en kanot 

överhuvudtaget. Förskollärare som ofta behöver läsa högt för förskolebarn kan också välja att 

byta ut könspronomen för att aktivt arbeta med genus och byta ut roller, eller läsa utan att 

uppge karaktärernas kön, såsom Molloy (2007) gjorde för sina elever. Jag finner denna studie 

relevant för mitt arbete om barnlitteratur i förskolan då det visar att barn, när de läser, 

associerar vissa attribut med könstillhörighet. Det kan ha innebörd för hur icke-binära 

karaktärer eller personer utan ett tydligt performativt genus ändå tolkas ha ett kön utifrån hur 

personen i berättelsen agerar.  

Nikolajeva (2004) skriver om vad hon anser kännetecknar de typiska karaktärerna i 

barnböcker. Vilka roller och vilket performativt kön personer har beror de flesta gångerna på 

deras biologiska kön. ”Prinsessor är vackra [och] prinsar är tappra” (s. 133) är ett exempel 

som hon tar upp. Personer kan dock ha olika förutfattade meningar och föreställningar om vad 

som anses vara maskulint eller feminint hos olika personer, vilket gör att begreppet 

performativt kön delvis blir tolkningsbart. I modern barnlitteratur har flickor många fler 

maskulina attribut, såsom att vara starka och självständiga, än de hade i barnböcker som var 

skrivna på 1970-talet (ibid.). Aidan Chambers (2011) skriver dock att barn många gånger får 

höra berättelser som vuxna har fina minnen av och som de själva läste som barn. Det kan vara 

en bidragande faktor till varför många av de valda böcker jag fick att analysera är skrivna på 

1970-1990-talet. Böcker med en reproduktion av traditionella könsroller kan alltså leva kvar 

från den förra generationen. 
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2.6 Barns identitetsskapande i relation till barnlitteratur 
Som tidigare nämnt kan barnlitteratur förmedla kunskap om bland annat sociala normer och 

föreställningar. Det håller även Sue Wharton (2005) med om och skriver att barn lär sig av 

könsnormer i barnlitteratur och att det i sin tur kan påverka barns identitets- och 

könsskapande. Barnlitteratur ska också vara intressesant och moralisk, menar Helling (1999). 

Detta för att locka läsare men också för att skydda barn från berättelser som inte är anpassade 

för deras ålder. Moralbegreppet förändras över tid och tolkas olika beroende på läsarens 

kultur, klass och andra förutsättningar (Hellsing, 1999). År 1948 var det till exempel 

acceptabelt att använda ordet neger i en barnbok men det skulle aldrig accepteras i Sverige 

idag och ordet har blivit bortplockat i nya versioner av boken, Pippi i Söderhavet. Jag undrar 

då, är det acceptabelt att, i 2018, läsa barnlitteratur där kvinnor har en lägre status och 

beskrivs som svagare än män?  Eftersom barn lär sig av barnlitteratur bör fler etiska 

övervägande göras (ibid.). Hellsings studie om barnlitteratur skrevs för 19 år sedan men jag 

finner denna referens aktuell i detta arbete. Barnlitteratur behöver än idag granskas och ha en 

moralisk grund för att barn inte ska utsättas för oetiska normer som ovanstående exempel 

visar. Förutfattade normer om män och kvinnor finns kvar i äldre böcker som är tillgängliga 

på förskolor. Förhoppningsvis blir barnböcker hårdare granskade när det gäller starka 

traditionella könsnormer i framtiden. Alltså, denna gamla referens har ett koncept som 

fortfarande kan användas idag. 

Katherine Norris, Lisa Lucas och Catherine Prudhoe (2012) skriver att lärare borde 

handleda unga barn i att bli kritiska läsare. Barn som läser barnböcker utifrån ett kritiskt 

perspektiv kan lättare upptäcka traditionella normer och ifrågasätta författares intentioner med 

hur och varför en berättelse skrivs. Detta tar jag även upp i diskussionen om barnlitteraturs 

påverkan på barns identitetsskapande. När barn läser behöver de finna mening i berättelsen. 

Barn tolkar och analyserar texter för att försöka hitta en relation mellan dem och 

skönlitteraturen (ibid.). Catarina Schmidt (2013) menar att det är barns tolkningar av 

berättelser som leder till identitets- och meningsskapande. Om barn inte kan relatera till 

berättelser tappar de intresse och till slut även läslust (ibid.). Med detta i åtanke kan de vara 

bra att ha böcker med en variation av familjer och normer som speglar barns 

familjekonstellationer, även familjer som visar sig ha traditionella könsnormer. 
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3 Metod 
Metoden är indelad i fem kategorier. Jag börjar med att skriva om vad en diskursanalys är 

samt varför jag har valt denna metodansats för min studie. I samband med diskursanalysen 

presenteras analysverktyget som jag använder i min diskursanalys av barnböckerna. Därefter 

följer urval och kriterier där jag visar vilka avgränsningar som har gjorts under arbetet. Under 

genomförande skriver jag ingående om min materialinsamling, sökningsmetoder och 

tillvägagångsätt. Därefter skriver jag ett avsnitt om etiska överväganden som gjorts i samband 

med denna uppsats samt vad jag har gjort för att producera en uppsats som har hög reliabilitet 

och är av god kvalitet. Slutligen finns en metoddiskussion där jag diskuterar som val som jag 

gjort i metoden.  

 

3.1 Diskursanalys 
Eva Bolander och Andreas Fejes (2014) beskriver diskursanalyser som analysmetod vars syfte 

är att dekonstruera texter för att till exempel hitta vad som anses vara normalt eller inte 

normalt i en text. Diskursanalyser används för att synliggöra föreställningar men också göra 

andra läsare medvetna om vad som inte synliggörs i texter. Diskursanalyser kan användas på 

nästan vilken text som helst. Det kan vara tidningar, läromedel, dikter, styrdokument, böcker 

med mera. Med den diskursanalytiska metodansatsen kan olika teorier användas, beroende på 

kunskapsintresset (ibid.). Att göra en diskursanalys utifrån ett genusperspektiv passar min 

studie eftersom mitt intresseområde är att analysera könsnormer i barnlitteratur. Språket i 

texter (läs barnlitteratur) skapar en bild av verkligheten där sociala normer, konflikter och 

andra problematiseringar finns med i handlingen. Det är just studien av vilken verklighet som 

framställs i texter som är central för diskursanalyser (Bolander & Fejes, 2014).  

I denna uppsats är analysen inspirerad av Foucaults diskursanalyser om 

normaliseringsprocesser i texter. Bolander och Fejes (2014) skriver att Foucault inte ger 

tydliga exempel på hur han gör en diskursanalys men att andra forskare kan plocka hans idéer 

från en slags verktygslåda för att skriva diskursanalyser. Chris Holligan (2017) skriver om 

Foucaults normaliseringsprocesser i sin artikel om traditionella könsnormers och 

heteronormens påverkan på flickor och kvinnor i skolan. I artikeln framgår det att 

användandet av normaliseringsprocesser i diskursanalyser hjälper forskare att synliggöra vilka 

normer som dominerar i de analyserade texterna samt vilka normer som inte syns (ibid.). Det 

vill säga att jag, i mitt resultat och analys, kommer att göra läsare medvetna om vanligt 
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förekommande könsnormer i böckerna som en helhet men även påpeka vilka normer som inte 

framgår i texterna. I samband med Foucaults normaliseringsprocesser kommer jag att 

analysera böckerna med Nikolajevas (2004) genusschema som mitt analysverktyg. Med fokus 

på normaliseringsprocesser vill jag synliggöra olika könsuttryck i de valda barnböckerna och 

diskutera vilken effekt böckernas sociala könsnormer kan ha på barns identitetsskapande. 

Barnböcker som förmedlar traditionella könsnormer kan exempelvis tolkas av barn som det 

normala, vanliga bilden av hur pojkar och flickor ser ut och beter sig.  

Forskare gör alltid tolkningar när de analyserar texter i en diskursanalys. En 

diskursanalys kan aldrig vara oberoende av forskarens egna föreställningar (Bolander & 

Fejes, 2014). Med detta vill jag understryka att analysen som görs i denna uppsats är min 

tolkning av vilka könsnormer som uttrycks i barnböckerna. För att försöka minska påverkan 

av egna värderingar har jag använt mig av Nikolajevas (2004) genusschema som ett verktyg 

för att hitta attribut som anses vara maskulina och feminina i barnböcker. De egenskaper som 

illustreras i genusschemat är uppdelade enligt Nikolajevas uppfattning av vilka vanligt 

förekommande attribut som är maskulina och feminina i barnlitteratur. Egenskaparena har 

hon kommit fram till genom sin barnlitteraturforskning (ibid.).  

 

3.2 Analysverktyg - Nikolajevas genusschema 
Genusforskare som började analysera barnböcker utifrån ett genusperspektiv under 1960- och 

1970-talet exemplifierade skillnader mellan könen (pojke/flicka) genom att påpeka 

könsstereotypiska normer som utspelade sig i böckerna. En generalisering som finns är att 

flickor och pojkar anses vara varandras motsatser, vilket även det kunde ses i tidig 

genusforskning. Nikolajeva har tagit fram vad hon kallar för ett abstrakt schema över vad som 

anses vara manligt eller kvinnligt utifrån traditionella könsstereotyper och socialt 

konstruerade normer om femininitet och maskulinitet (Nikolajeva, 2004). Hennes 

genusschema är 14 år gammalt men jag har valt att använda det eftersom det ger en enkel och 

tydlig överblick på traditionella könsnormer som jag har sett lever kvar idag. Många av de 

valda barnböcker som finns i förskolor skrevs innan och under den tiden som Nikolajeva tog 

fram sitt genusschema. Jag har dock funnit att de traditionella egenskaper som Nikolajeva har 

skrivit förekommer mindre i de nyare böcker som jag analyserat och därför kan schemat ses 

som mindre applicerbart i modern barnlitteratur. Däremot kan denna förändring synas 

tydligare tack vare att schemat är äldre än vissa av böckerna som visar sig ha färre 
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traditionella könsnormer. Förändringarna i karaktärers egenskaper genom tiden diskuteras 

senare i uppsatsen.  

Nikolajevas schema ger, som det nämndes ovan, en tydlig överblick över vad hon anser 

vara vanliga stereotypiska drag som tillskrivs pojkar och män samt flickor och kvinnor i 

barnlitteratur. Det är viktigt att nämna att det inte är alla karaktärer i barnlitteratur som följer 

detta genusschema. Jag använder tabellen som ett verktyg i min analys men vad som anses 

vara maskulint eller feminint är i konstant förändring inom olika kulturer och i samhället. Det 

är inte heller så att alla karaktärer som uttrycker maskulina drag är pojkar/män eller karaktärer 

som visar feminina drag är flickor/kvinnor. Alla personer och karaktärer kan ha mer eller 

mindre attribut som är stereotypiskt manliga eller kvinnliga (Nikolajeva, 2004). Det syns i 

min analys där personer som är flickor kan beskrivas som maskulina och vice versa. Icke-

binära karaktärer kan också ha attribut från båda delar av schemat. Nedan finns Nikolajevas 

genusschema.  

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka 

Våldsamma 

Känslokalla, hårda 

Aggressiva 

Tävlande 

Rovgiriga 

Skyddande 

Självständiga 

Aktiva 

Analyserande 

Tänker kvantitativt 

Rationella 

 

Vackra 

Agressionshämmade 

Emotionella, milda 

Lydiga 

Självuppoffrande 

Omtänksamma, omsorgsfulla 

Sårbara 

Beroende 

Passiva 

Syntetiserande 

Tänker kvalitativt 

Intuitiva 

 

Tabell 1 (Nikolajeva, 2004, s. 129) 

 

I diskursanalyser av barnlitteratur utifrån ett genusperspektiv är det personers performativa 

genus och inte deras biologiska kön som är viktigt att analysera. Författare som har fått kritik 
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för sina könsstereotypiska böcker kan välja att byta kön på karaktärer i kommande böcker och 

tro att det löser problemet. Problemet är istället en maskulin dominans i barnböcker, inte att 

det finns pojkar i sig. Med det menas att pojkar visar ha övervägande del maskulina 

egenskaper och normbrytande karaktärer är oftast flickor som också visar sig enbart ha 

maskulina egenskaper (Nikolajeva, 2004). Ett annat dilemma som har lyfts fram i 

genusforskning är att pojkar oftast genom en boks handling får fler maskulina attribut och 

flickor i sin tur blir mer feminina i handlingens slut, även om de var normbrytande i början 

(ibid.). I min diskursanalys har jag Nikolajevas forskning i åtanken. Jag analyserar karaktärer 

med hjälp av Nikolajevas genusschema för att se vilka egenskaper, maskulina eller feminina, 

tillskrivs flickor, pojkar och icke-binära personer. Detta för att kartlägga vilka generaliserade 

normer som blir synliga, samt vilka som inte blir synliga, i böckerna ur ett helhetsperspektiv. 

 

3.3 Urval  
Jag har analyserat huvudpersonerna samt utmärkande bipersoner i nio populära barnböcker 

utifrån ett genusperspektiv. Med utmärkande bipersoner menar jag karaktärer som har en 

viktig roll i bokens könsnormer. Jag har till exempel funnit att vissa bipersoner har starkare 

uttalade könsnormer än huvudpersoner. Jag analyserar texterna med hjälp av två av mina 

frågeställningar:  

 

 Med vilka egenskaper beskrivs flickor, pojkar och icke-binära i de valda böckerna? 

 Vilka könsnormer hos huvudpersonerna samt utmärkande bipersoner framträder i 

populära barnböcker i förskolan?  

 

Urvalet av böckerna valdes av två förskollärare på två olika förskolor. De fick i uppdrag att 

välja ut fem populära/omtyckta böcker var. Kriterier som jag hade var att böckerna skulle vara 

populära hos de äldre förskolebarnen (4-6 år). Böckerna skulle gärna innehålla både text och 

bild och helst inte vara faktaböcker om till exempel insekter eller hästar. Jag ville att böckerna 

skulle bli valda utan för stor påverkan från mig eftersom jag anser att det kan ha påverkat mitt 

resultat. Förskollärarna fick veta att jag skulle analysera böckerna men inte att jag skulle göra 

det utifrån ett genusperspektiv. Detta för att inte påverka förskollärarnas val av böcker.       

Jag har valt att analysera böcker som är populära hos de äldre barnen eftersom att de har 

mer utvecklat språk och förståelse för sociala koder än 1-3 åringar (Strömqvist, 2010). Jag 
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valde bort faktaböcker då jag ville undersöka och analysera berättelser med aktiva karaktärer. 

En av böckerna som jag fick var Kråkes djur av Marie Bosson Rydell och Jessica Lindholm 

skriven år 2007. Denna bok är en enkel bilderbok. I slutet av boken finns det två kategorier 

för Kråkes bokserie. En kategori är böcker som passar 1-3 åringar och den andra är för 3-7 

åringar. Kråkes djur är skriven för 1-3 åringar och passar därför inte de urvalskrav som jag 

valt för studien. Boken är dessutom upplagd som en typ av faktabok där tre barn får titta på 

olika djur på en gård och beskriver djuren för läsaren. Jag har på grund av dessa anledningar 

valt bort Kråkes djur från mitt resultat och analys och har därför analyserat nio stycken 

barnböcker istället för tio.  

 

3.4 Genomförande 
Här presenteras genomförandet av mitt arbete i två avsnitt. Det första är om min 

sökningsmetod och kriterier för min tidigare forskning och det andra är om hur jag gick 

tillväga för att samla in barnlitteratur till mitt resultat och min analys.  

 

3.4.1 Materialinsamling för bakgrund och tidigare forskning 

Jag har använt mig av en kvalitativ diskursanalytisk ansats för att undersöka populära 

barnböckers innehåll, innebörd och värderingar utifrån ett genusperspektiv. Jag sökte och 

läste vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar vars ämnen var genus och barnlitteratur 

för att fördjupa mig i tidigare forskning av genus och litteraturvetenskap. Det gjorde jag på 

Örebro Universitetsbibliotekets databaser med sökmotorerna ERIC (EBSCO), Libris och 

DiVA. Jag hittade även avhandlingar i fysisk form på Universitetsbiblioteket. Med ERIC 

kunde jag söka internationella artiklar och sökte med nyckelord såsom gender differences, 

gender i children’s litterature och gender discourse. Mina avgränsningar för internationella 

artiklar var peer reviewed och early childhood education. Sökning av svenska artiklar och 

avhandlingar avgränsade jag med peer reviewed och med hjälp av begrepp som genus, 

barnlitteratur, genus i barnlitteratur och barns identitetsskapande. 

De flesta artiklarna och avhandlingarna jag hittade som handlade om barnlitteratur är 

inriktade mot grundskolans tidigare år. Det kan vara på grund av att grundskolebarn kan läsa 

barnböcker på egen hand men anledningen framgick inte. Jag valde att använda mig av dessa 

texter då jag anser att texternas budskap och innebörd kan anpassas till äldre förskolebarn. 

Texter om genus var huvudsakligen inriktade mot förskolan. Jag tolkar det som att genustänk 
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och jämställdhetsarbetet börjar tidigt för att det finns stort utrymme för det i förskolan medan 

skolämnen tar mer fokus i grundskolan.  

 

3.4.2 Materialinsamling för resultat och analys 

Jag kontaktade två förskolors storbarnsavdelningar och bad en förskollärare på vardera 

förskolan att välja ut fem populära böcker som jag kunde låna och analysera. Jag hämtade 

böckerna nästa vardag och bestämde mig utifrån mina urvalskriterier att analysera nio av de 

tio böckerna. Jag försökte dock att få tag i populära barnböcker för barn i förskoleåldern på 

andra sätt innan jag gjorde ovanstående val. Hur jag försökte samla in material från början 

beskrivs nedan. 

Det första jag gjorde var att ringa till olika förskolors storbarnsavdelningar och fråga 

vilken eller vilka böcker som de ansåg var mest populära hos barnen. Jag berättade att jag 

skriver mitt examensarbete för förskollärarutbildningen och att jag skulle göra en analys av 

populära barnböcker. Jag fick dock inga tydliga svar. Pedagogerna uppgav att de inte visste 

om barnen hade en specifik favoritbok och jag fick även svar om att barnens favoritböcker 

kan ändras varje vecka.  

Jag fick därefter tips från min handledare att kontakta ett bibliotek för att se om de hade 

några topplistor. Jag kontaktade då Örebros stadsbibliotek och fick en topplista av de tio mest 

utlånade barnböcker för den senaste månaden och för det senaste året. I topplistan för den 

senaste månaden visade sig att 8 av 10 böcker var Martin Widmarks böcker från serien 

LasseMajas Detektivbyrå. I topplistan för det senaste året var det istället 9 av 10 böcker från 

samma serie. Dessa böcker är barnböcker men läses till stor del av grundskolebarn, inte av 

förskolebarn. Därför letade jag vidare och ringde till slut till två förskolor och bad dem att 

välja ut böcker.  

 

3.5 Etiska överväganden och kvalitet 
Alla forskare måste ta hänsyn till hur deras forskning påverkar andra människor och djur. På 

Vetenskapsrådets (2017) hemsida finns det ett antal etiska övervägande som måste göras i 

samband med forskning. Forskningsdeltagare har rätt till information om forskningen, skall ge 

sitt samtycke och har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i studien. All forskning ska 

kunna bidra med nya kunskaper och inga personer får komma till skada varken innan, under 

eller efter forskningsprocessen (ibid.). Eftersom inga personer eller verksamheter 
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dokumenterats eller analyserats i min uppsats har jag inte behövt få samtycke från någon för 

att bedriva detta arbete. De två förskolor som jag lånade böcker av informerades om att jag 

skulle analysera populära barnböcker och skriva om böckerna i mitt examensarbete. 

Förskolorna som jag kontaktade har även informerats om att varken de själva eller 

verksamhetens namn skulle presenteras i mitt arbete. Slutligen berättade jag för de att 

insamlade materialet (barnböckerna) skulle endast användas i forskningssyftet, alltså till mitt 

examensarbete. Krav på information om studien och garanterad anonymitet måste ställas på 

all forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Jag berättade inte för förskollärarna att jag skulle 

använda mig av genusperspektivet i min analys av böckerna. Detta för att inte påverka deras 

val av barnböcker. Etiska övervägande är också relevant i mitt urval av tidigare forskning. Det 

vill säga att de artiklar och avhandlingar som jag använder ska vara etiskt granskade (Bryman, 

2011). Jag har valt att använda vetenskapliga artiklar och avhandlingar som är peer reviewed 

och har därmed genomgått kvalitetskontroller.  

Andra etiska överväganden som jag har gjort under detta arbete har innefattat att ställa 

mig kritisk till studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Detta för att stärka studiens 

kvalitet och det intryck läsare möts av. Nedan redogörs för dessa tre aspekter av 

forskningsstudiers kvalitet.   

 

3.5.1 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet handlar om huruvida forskaren har svarat på sitt problem, eller sin frågeställning 

(Bryman, 2011). För att öka validiteten i mitt arbete har jag återkommit till mina 

frågeställningar löpande under arbetets gång för att försäkra mig om att jag håller mig till 

dem. Jag har skalat bort onödig information som inte helt stämmer överens med mitt syfte och 

mina frågeställningar för att skapa en finslipad uppsats som har en röd tråd och som är 

läsvänlig. Validitet innebär också att den tidigare forskningen och de andra teoretiska 

ståndpunkterna stämmer överens med syftet för studien (Bryman, 2011). Jag har försökt att ta 

fram relevant tidigare forskning som behandlar mina slutsatser och diskussion. Att min studie 

har validitet kan ses som en styrka i arbetet.  

Reliabilitet representerar en studies trovärdighet. Ett sätt som forskare kan stärka 

reliabiliteten i kvalitativa studier på är genom att vara transparenta i sitt tillvägagångssätt för 

datainsamling och i sin analys (Bryman, 2011). Jag har varit transparent genom att skriva alla 

steg som jag gjort för att samla in såväl tidigare forskning som de nio barnböckerna. Jag 
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kopplar tidigare forskning och min metod till min studie för att visa relevansen i 

informationen som skrivs fram där. I min analys använder jag mig av ett tydligt schema om 

traditionella egenskaper för att hålla mig till mitt syfte. Jag använder också två av mina 

frågeställningar som stöd i min analys i syfte att behålla en röd tråd och diskuterar min sista 

frågeställning i uppsatsens diskussion. Ett annat sätt som jag har ökat reliabiliteten i min 

studie på är genom faktumet att jag lät förskollärare välja ut de böcker som jag analyserade. 

Förskollärarna visste inte att jag skulle analysera böckerna utifrån just ett genusperspektiv och 

därför kan böckerna bedömas uppfylla de krav som jag ställt, att böckerna var populära hos de 

äldre förskolebarnen. Om jag hade valt ut böckerna på egen hand kanske jag inte hade valt ut 

böcker som faktiskt läses av och för barnen. En styrka som denna uppsats har är därmed en 

god reliabilitet genom att jag har var transparent i min metod och insamlingsmetoder.  

Alan Bryman (2011) skriver att generaliserbarhet innebär att forskare kan dra teoretiska 

slutsatser utifrån deras studier och applicera de slutsatserna i liknande situationer. Det betyder 

att generaliserbarhet skulle innebära att mitt resultat kan appliceras på barnlitteratur på alla 

förskolor i Sverige. Detta är dock inte fallet för min studie. För att kunna dra en generaliserbar 

slutsats från mitt resultat skulle jag ha behövt analysera böcker från ett stort antal förskolor. 

Därför kan jag inte påstå att den övervägande delen av barnböcker innehåller traditionella 

könsnormer eller inte, utifrån min analys av nio böcker från två förskolor. Däremot kan mitt 

resultat ge en inblick i hur det faktiskt ser ut på två förskolors storbarnsavdelningar vad gäller 

könsnormer i barnlitteratur. Bryman (2011) påstår att generalisering används främst i 

kvantitativa studier. I kvalitativa studier, som mitt arbete, är det svårt att generalisera 

slutsatser eftersom studierna inte är baserade på kvantitativ empiri. Det innebär att forskare 

som gör kvalitativa studier har för få datakällor för att kunna dra generella slutsatser utifrån 

sitt resultat, menar Bryman (2011). Generalisbarhet kan sägas leda till reliabilitet i ett 

forskningsarbete. Att min studie har en lägre grad av generaliserbarhet på grund av brist på 

empiri kan ses som en svaghet i arbetet. För att ha en studie med starkare slutsatser hade jag 

behövt göra en mycket mer omfattande studie och arbete.  

 

3.6 Metoddiskussion  
För att uppsatsens ska ha en god kvalitet måste forskare ibland ställa sig kritiska till sina 

datainsamlingsmetoder och fundera över om det hade finns andra alternativ att bedriva 

studien än de själva har valt. Eva Bolander och Andreas Fejes (2014) föreslår frågor som 
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forskare kan ställa sig själva i syftet att försäkra studiens kvalitet. Några exempel författarna 

tar upp är,”[v]ilka kategoriseringar, inkluderingar och exkluderingar skapar min text? Vilken 

relation har jag till den diskurs jag analyserar?” (Bolander & Fejes, 2014, s. 111).  Dessa 

frågor tar jag ställning till nedan.  

Jag valde att göra en diskursanalys eftersom denna metod går ut på att analysera texter, 

såsom barnlitteratur. Eftersom denna metodansats passade mitt intresseområde formulerade 

jag mina frågeställningar efter att jag hade fördjupat mig om vad en diskursanalys är och hur 

den användas i forskning. Med inspiration från Foucaults normaliseringsprocesser i 

diskursanalyser är två av mina frågeställningar inriktade mot vilka egenskaper och normer 

som framträder i de nio utvalda barnböcker. Jag kommer även att synliggöra vilka normer 

som inte framgår i texterna, en metod som är typisk i diskursanalyser (Bolander & Fejes, 

2014; Holligan, 2017). För mitt intresseområde tycker jag att en diskursanalys som metod är 

passande och jag kan inte i nuläget tänka på ett bättre sätt att analysera populära barnböcker i 

förskolan. Möjligtvis kunde jag ha intervjuat barn om vad de tycker om böckerna för att få en 

annan aspekt på hur barn kan påverkas av barnlitteratur men då hade jag inte kunnat göra en 

renodlad diskursanalys och materialet kan ha blivit för stort för ett examensarbete.  

I min text skriver jag främst om genus men jag behandlar även barnlitteratur. Eftersom 

dessa är två breda forskningsområden uppstår det vissa inkluderingar och exkluderingar i 

arbetet. Jag har funnit andra problem än genusfrågor som framgår i böckerna såsom 

utanförskap och utsatthet. Jag har även sett normer som inte framgår till exempel en avsaknad 

av barn med funktionshinder. Eftersom jag inte har dessa problem som fokus för mitt arbete 

blir allt som inte har med genus att göra exkluderat från mitt resultat och min analys. Mitt val 

att analysera barnböcker utifrån ett genusperspektiv har därför påverkat uppsatsens resultat 

och analys. Om jag hade tagit med fler eller andra perspektiv än genus i barnlitteratur hade 

arbetet haft en helt annan riktning. Med denna uppsats vill jag bidra till en ökad medvetenhet 

om hur könsnormer i barnböcker kan påverka barns identitetsskapande och därför är allt annat 

exkluderat. Att arbetet har fokus på genusperspektivet där andra inriktningar exkluderats 

bidrar till arbetets röda tråd och kan ses som en styrka i uppsatsen. 

Angående vilken relation jag har till den diskursen jag analyserar är jag blivande 

yrkesverksam förskollärare. Som förskollärare kommer jag att arbeta utifrån styrdokument 

och läroplanens värdegrundsuppdrag. Det innebär att jag kommer att arbete med genus och 

även delvis vara ansvarig för vilket material som finns tillgänglig för förskolebarnen. Med 
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djupare kunskaper om vilka könsnormer som barn blir exponerade till genom barnlitteratur 

och en ökad förståelse för hur det kan påverka barns identitetsskapande är denna studie och 

den tidigare forskning jag läst viktigt för min framtida roll som förskollärare. Forskning i 

detta ämne är också aktuell för andra förskollärare och pedagoger som arbetar med 

förskolebarn.  

4 Resultat 
I resultatet skriver jag om en bok i taget. Jag skriver ett utvalt citat som jag finner relevant för 

studien följt av en sammanfattande beskrivning av varje boks handling. Jag skriver sedan en 

kortfattad analys av bokens huvudpersoner samt utmärkande bipersoner efter varje text. I 

analysen kopplas personernas attribut till Nikolajevas genusschema. Efter beskrivningarna 

och de kortfattade analyserna för de nio utvalda barnböckerna följer en mer detaljerad och 

sammanfattande analys. I min sammanfattande analys använder jag mig också av Foucaults 

normaliseringsprocesser genom att beskriva vilka normer som jag anser finns respektive inte 

finns i de analyserade barnböckerna. Böckerna presenteras i kronologisk ordning från 1985 

till 2018. Detta för att synliggöra om det finns någon progression eller förändring i de 

könsnormer som framträder i böckerna.  

 

4.1 Alfons och Milla av Gunilla Bergström, år 1985 
”Det där???!!!? Det är väl ingen t-j-e-j precis. Det är ju… Milla!”  (Bergström, 1985, s. 28).  

Alfons Åberg är huvudpersonen i en populär bokserie hos såväl äldre generationer som yngre. 

Bokserien började år 1972 och finns på många förskolor idag. I Alfons och Milla bygger 

Alfons och Milla en koja tillsammans och det tycker Alfons är jätteroligt. En dag blir Alfons 

retad av andra pojkar eftersom att han leker med en tjej, nämligen Milla. Alfons blir osäker 

och undviker Milla. Samtidigt blir han ledsen och tycker att det känns ensamt att sitta hemma 

när Milla gör spännande saker med kojan, såsom att sätta upp en flagga. Alfons bestämmer 

sig för att strunta i de andra pojkarnas åsikter och leker med Milla igen för Milla är ingen 

vanlig tjej, hon är Milla och han tycker om att leka med henne.  

Milla har rosa kläder på sig, har långt hår och utför mer dekorativt arbete med kojan 

såsom att sätta upp gardiner och bygga staket. Där tar det slut på traditionella feminina drag 

hos Milla. Utifrån Nikolajevas genusschema kan Milla beskrivs med maskulina egenskaper 

såsom att vara aktiv, självständig, stark, rationell och tänker kvantitativt. I boken beskrivs hon 
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också som modig. Att Alfons säger att Milla inte precis är en tjej kan tyda på att Alfons inte 

tänker på Millas könsidentitet utan ser sin vän mer som könlös eller könsneutral (se 

ovanstående citat). Alfons har kort hår men har neutrala kläder på sig som är bruna och svarta. 

De andra pojkarna i boken har vitt på sig allihop. Alfons har i början maskulina egenskaper 

såsom att vara stark och aktiv men kan beskrivas med mer feminina egenskaper efter att han 

blir retad. Med hjälp av Nikolajevas genusschema tolkar jag Alfons feminina egenskaper som 

emotionell, sårbar, beroende, lydig och passiv.  

 

4.2 ”Sov gott Pappa” sa Lilla Spöket Laban av Inger och Lasse Sandberg, år 

1992 
”’Lite varm mjölk blir bra’ säger mamma Spöke” (Sandberg & Sandberg, 1992, s. 7).  

Spöket Laban är en bokserie såväl som en filmserie. Den första boken med Spöket Laban som 

huvudkaraktär kom ut 1965. Idag finns böcker från bokserien i förskolor och filmerna visas i 

en del förskolor under barnens vila. I boken ”Sov gott Pappa” sa Lilla Spöket Laban är 

Spöket Labans pappa trött men har ändå svårt att sova. Spöket Laban och hens mamma 

försöker hjälpa pappan att sova på flera olika sätt utan framgång. Till slut bestämmer Spöket 

Laban sig för att läsa en läskig saga för pappan vilket gör susen och pappan kan sova.   

Alla karaktärer är vita med röda ögon. Pappa spöke är flintskallig med lite hår på sidorna 

samt en mustasch och mamma Spöke har långt, uppsatt hår. Spöket Labans biologiska kön, 

performativa kön och könsidentitet är i min mening svårdefinierad. Inga pronomen som han 

eller hon används i boken vid talan om Laban. Hen har ögonfransar och kort hår, varken 

mamman eller pappan har ögonfransar. Med hjälp av Nikolajevas genusschema kan Spöket 

Laban tolkas inneha feminina egenskaper såsom att vara omtänksam och intuitiv. Hens 

maskulina egenskaper är att vara analyserande, aktiv och självständig. Mamma spöke har 

feminina egenskaper såsom att vara omtänksam och vacker. Mamma spöke visar sig vara 

omhändertagande när hon värmer mjölk för att hjälpa pappa spöke att sova, detta syns i citatet 

ovan. Pappa spökes feminina egenskaper är att vara såbar, beroende och mild. Pappan 

uppvisar inga maskulina egenskaper som stämmer överens med Nikolajevas genusschema.  

 

4.3 Grodan i vida världen av Max Velthuijs, år 1998  
”’Du är för liten för att ge dig ut i världen’ sa Råttan” (Velthuijs, 1998, s. 19).   
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I denna bok är alla karaktärer olika sorters djur. Ett djur som heter Råttan vill ut på en 

vandring för att se mer av den vackra världen. Grodan undrar vart Råttan är på väg och de 

kommer överens om att Grodan får följa med trots att Råttan egentligen tycker att Grodan är 

för liten för ett sådant stort äventyr. Under berättelsen blir Grodan rädd vid flera tillfällen och 

uttrycker att han längtar hem. Råttan vill hela tiden framåt och försöker uppmuntra Grodan att 

fortsätta. Till slut orkar inte Grodan längre, han är trött, har ont i fötterna och är ledsen. Råttan 

förstår att Grodan har hemlängtan och erkänner att han själv saknar sitt hem. Råttan och 

Grodan vandrar hem och då fikar de med sina andra djurvänner.  

I denna berättelse används pronomen han två gånger, en gång för Råttan och en gång för 

Grodan. Om begreppet hen användes i 1998 kunde författaren lika gärna skrivit hen istället 

för han eftersom alla karaktärer ser könsneutrala ut. Grodan och Råttan är varandras motsatser 

under nästan hela berättelsen. Råttan har maskulina attribut som att vara stark, skyddande, 

aktivt, rationell och självständig. Råttans feminina attribut är att han är omsorgsfull. Grodans 

feminina attribut är att han är lydig, beroende, emotionell och sårbar. Han verkar inte ha 

maskulina egenskaper som tillhör Nikolajevas genusschema. Jag tolkar Grodans ålder/storlek, 

inte karaktärernas kön eller könsuttryck, som problematisk i berättelsen. Citatet visar bara en 

av flera gånger som Råttan påpekade Grodans storlek/ålder.  

 

4.4 BU och BÄ blir blöta av Olof och Lena Landström, år 1999  
”’Vi har ju ficklampan’, säger Bä. Väldigt mörkt i alla fall, tycker Bu” (Landström & 

Landström, 1999, s. 10).   

Berättelsen börjar med en helt vanlig vardag i Bu och Bäs liv. De badar och spelar krocket 

under dagen och på kvällen borstar de tänderna, lägger sig i varsin säng och läser två olika 

läskiga godnattsagor för sig själva. Sedan börjar det storma med blixt och åska samtidigt som 

det blir strömavbrott. Bu och Bä inser och de lämnat sitt krocketspel ute och det blir blött i 

regnet. Bä agerar på en gång, hämtar en ficklampa och vill ut i ovädret för att rädda spelet. Bu 

är lite avvaktande men går till slut med på att gå ut. Utomhus blir både Bu och Bä rädda för 

olika saker som visar sig vara ofarliga. När de hade plockat in krocketspelet torkar de av sig 

och går till sängs igen.  

I denna bok är Bus performativa kön en pojke och Bäs performativa kön är en flicka. Bu 

har blå kläder och kort hår medan Bä har rosa kläder och en rosa rosett samt längre hår. Vad 

karaktärerna har för biologiska kön framgår inte då inga beskrivande pronomen som han eller 
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hon används. Under handlingens gång kan det tolkas som att Bä tar för sig mer och är mindre 

rädd, vilket kan anas från ovanstående citat. Dock blir både Bu och Bä rädda vid olika 

tillfällen. Utöver det gör båda karaktärerna samma saker under hela berättelsen, de badar, 

spelar och läser utan att det finns någon uppenbar skillnad mellan dem. Både Bu och Bä har 

blandade egenskaper. Deras maskulina egenskap är att de är aktiva och deras feminina 

egenskap är att de är emotionella. Dessa två karaktärer är de mest jämlika karaktärer jag har 

funnit i de valda böckerna, trots att Bä har rosa kläder och Bu har blåa kläder.  

 

4.5 Mulle Meck berättar om bilar av George Johansson och Jens Ahlbom, år 

2002  
”Brandsoldaterna har bråttom […] Brandmän har syrgastuber och skyddsmasker så att de kan 

dyka in i rökfyllda hus” (Johansson & Ahlbom, 2002, s. 18).  

Mulle Meck ger en historisk överblick på hur bilar uppfanns och utvecklades under åren. 

Boken känns, för min del, som en variant av en faktabok. Bilderna i boken anser jag dock 

vara relevanta för min studie. Citatet finner jag intressant då författarna skriver brandsoldater 

som ett neutralt begrepp och använder sedan brandmän lite senare på samma sida. I boken 

finns det bilder på varje sida och på samtliga sidor ser det ut att vara män som kör de olika 

fordonen. De enda kvinnor som finns står i bakgrunden med klänningar och korgar med ägg 

eller frukt. På en bild ser en kvinna rädd ut när en man kör fort förbi. En person som kan 

tolkas vara en kvinna som har en annorlunda roll är i slutet av boken där det sitter en person 

med långt hår vid en dator och planerar hur bilar ska vara i framtiden. Alltså är normen i 

denna bok att män, helst med tjocka mustascher och med en cigarr i handen, kör bilar medan 

kvinnor tittar på i bakgrunden och är en aning rädda. Den enda aktiva personen i boken är 

Mulle Meck men det går inte att analysera honom utifrån Nikolajevas genusshema då han 

endast berättar fakta om bilar och inte uttrycker egenskaper som kan kategoriseras som 

maskulint eller feminint. Dock kan en kritisk läsare ifrågasätta varför det är just en man som 

berättar om bilar och varför det bara är män som kör bilarna i berättelsen. Texten går ur denna 

synvinkel att analyseras utifrån ett genusperspektiv.  

 

4.6 Ronny & Julia åker till månen av Måns Gahrton och Johan Unenge, år 2004 
”Ronny och Julia är upptäckare som reser runt jorden runt” (Gahrton & Unenge, 2004, s. 19).  
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Ronny och Julia är två grundskolebarn som är vänner. Under en lektion frågar läraren alla 

barn vad de tänker göra under höstlovet. Vissa barn ska åka bort: till Danmark eller 

Kanarieöarna. Ronny och Julia som kommer att stanna hemma blir avundsjuka på de andra 

barnen och klagar till sina föräldrar. Julia säger bestämt till sina föräldrar att hon tänker tjata 

tills hon får lov att åka någonstans. Ronny blir arg på sina föräldrar, smäller igen 

sovrumsdörren och säger att han tänker stanna därinne under hela lovet. Under berättelsens 

gång börjar Ronny och Julia dock leka med varandra, de bygger olika farkoster och åker på 

flera fantasi-semestrar tillsammans. De bygger till och med en raket och åker ända upp till 

månen. När alla barn kommer tillbaka till skolan efter höstlovet visar det sig att det inte alls 

var många barn som hade varit utomlands, men Ronny och Julia var glada för äventyraren de 

var på.  

I denna bok finns pojkar och flickor i traditionella könskodade kläder. Många av 

flickorna och båda mammorna har kläder med ljusa färger med inslag av rosa medan pojkarna 

har kläder som huvudsakligen är blå och gröna. Enligt Nikolajevas genusschema kan Ronny 

tolkas ha maskulina egenskaper såsom att vara stark, aggressiv, hård, aktiv och tänker 

kvantitativt. Ronnys feminina egenskaper är att han är emotionell och såbar. Julias maskulina 

egenskaper är att vara stark och aktiv. Hennes feminina egenskaper är att hon är vacker, 

emotionell och sårbar. I boken har även båda barnen könsstereotypiska drag. Citatet som jag 

valde visar att båda barnen har en aktiv och äventyrlig roll i berättelsen.  

 

4.7 Alice åker tåg av Victoria Hammar och Amanda Eriksson, år 2004  
”Alice vinkar Hej hej mamma Hej hej pappa” (Hammar & Eriksson, 2004, s. 1). 

Denna bok är väldig enkel, har få ord och verkar vara skriven med yngre förskolebarn som 

målgrupp. I boken leker Alice med en tågbana och i sin fantasi åker hon tåg med sin nalle. 

Nallen försvinner mitt under handlingen men efter en stund hittar den och Alice varandra 

igen. Citatet, som kommer från bokens första sida, är det mest relevanta för min studie. På 

första sidan syns Alice och hennes mamma och pappa. Föräldrarna är könsstereotypiska och 

Alice har en klänning med en blå keps på sig. Nallen har inga kläder eller andra tecken på 

könstillhörighet. Jag tolkar nallen som könsneutral eller icke-binär. Eftersom att Alice blir 

ledsen när nallen försvinner kan hon beskrivas med feminina egenskaper såsom att vara 

sårbar, emotionell och beroende. Hennes maskulina egenskap är att vara aktiv, när hon går på 

ett fantasi-äventyr.  



26 

 

 

 

4.8 När prinsar stannar hemma av Per Gustavsson, år 2011 
”Vissa dagar känner prinsar för att stanna hemma och bara ta det lugnt. Kanske läsa, dricka 

varm choklad, lyssna på musik eller pyssla om den kungliga hamstern Herman” (Gustavsson, 

2011, s. 1).   

Boken handlar om en prins som inte vill ut och slåss och jaga rövare just denna dag. Han vill 

helt enkelt stanna hemma och ha det lugnt och mysigt. De andra prinsarna retar prinsen när 

han inte blir övertalad att följa med och skrämma rövare. Plötsligt försvinner prinsens 

kungliga hamster, Herman. Prinsen letar efter Herman och stöter på några rädda rövare i 

slottets kök. Rövarna är rädda för en svart drake som gömmer sig under sängen. Även draken 

är rädd, för draken har sett en oggligronk (ett grönt, enögt monster). Prinsen, rövarna och 

draken springer utomhus för att gömma sig men där finns oggligronken. Snart inser alla att 

även oggligronken är rädd – rädd för den kungliga hamstern Herman som springer rakt mot 

den! När alla har lugnat sig bestämmer sig hela sällskapet för att fika tillsammans. Då ser de 

andra prinsarna rövarna, draken och oggligronken och blir själva rädda och springer ifrån.  

Som citatet antyder vill prinsar bara ta det lugnt ibland. De behöver inte och vill inte 

alltid skrämma rövare eller springa runt med svärd. Prinsens rum, prinsens kläder och 

hamstern Herman är rosa. De andra prinsarna och rövarna har blandade färger på sina kläder. 

Prinsen visar sig vara modig när han möter rövarna för första gången men också rädd när han 

får syn på de andra odjuren. Med hjälp av Nikolajevas genusschema tolkar jag prinsens 

maskulina egenskaper som skyddande, självständig, aktiv, aggressiv och analyserande. Hans 

feminina egenskaper är att han är vacker, omtänksam och emotionell.  

 

4.9 Den långa vandringen av Martin Widmark och Emilia Dzuibak, år 2018  
”Adam blev allt svagare. Hans farmor kallade på byns läkare, men han kunde ingenting göra. 

– Adam har tappat sin livslust, sa den gamle mannen. Sorgen är tyngre än lusten att leva” 

(Widmark & Dzuibak, 2018, s. 20).  

Denna bok är skriven av samma författare (Widmark) som hade skrivit nästan alla böckerna i 

bibliotekets topplistor av de mest utlånade barnböckerna. De böckerna passade dock 

grundskolebarn och jag valde därför att hämta mina böcker på ett annat sätt. Förskolläraren 

som lånade ut denna bok till mig sa att den var speciell på ett så sätt att barnen verkligen 
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fastnade för den och lyssnade med inlevelse när hon läste boken för dem. Hon sa att den var 

avdelnings mest populära bok just nu.  

Den långa vandringen handlar om två barn, en pojke med en hund och en flicka med en 

katt. I handlingens början tar Adams gamla hund sitt sista andetag och dör. På andra sidan av 

havet reagerar Sonias katt genom att sniffa i vinden och springa ifrån stranden, där den och 

Sonia stod. Sonia, som är hemlös och hungrig, har inget annat att göra än att följa efter sin 

katt. Adam bor hos sin farmor och han ligger i sin säng i djup sorg. Berättelsen följer Sonia, 

som blir allt hungrigare, och katten, som blir allt tjockare, medan de vandrar genom städer 

och landsbygden, på vägen mot något som inte avslöjats än. Adam blir allt sämre, han har 

tappat sin livslust och börjar försvinna från världen. Sonia stöter på en del hinder på sin 

vandring men ger aldrig upp. Till slut är Sonia och katten på andra sidan av havet och katten 

springer rakt fram till Adams farmors hus. Den tjocka katten går in i huset och föder flera små 

kattungar. Hon tar sina kattungar till Adam, som ligger i sin säng. Sonia och Adam finner 

varandra och Adam, som fortfarande saknar sin hund, blir piggare igen, med hjälp av de nya 

små liven.  

Adam och Sonia kan tolkas vara varandras motsatser. Adam har ett hem, en hund som 

dör och en farmor som försöker mata honom varje dag. Sonia är hemlös, har en katt med nytt 

liv inom sig, och är hungrig och kall om nätterna. De är i början av berättelsen på motsatta 

sidor av havet men efter en lång vandring hittar Sonia hem till Adam, där hon dessutom får 

stanna. I berättelsen är Adam svag och emotionell medan Sonia är stark, ihärdig och 

äventyrlig. Både Adam och Sonia har neutrala kläder, färger och hårfrisyrer. Det skulle inte 

gå att se vilket kön de tillhör om det inte vore för deras namn och de använda pronomenen 

hon och han. Adam har, enligt Nikolajevas genusschema, feminina egenskaper som att vara 

omsorgsfull, sårbar, emotionell, passiv och beroende. Han är också svag, motsatsen till stark. 

Sonia har maskulina egenskaper som att vara stark, skyddande, självständig, aktiv, 

analyserande, rationell och tänker kvantitativt. Hennes feminina egenskaper är att vara intuitiv 

och omtänksam. Denna bok har vad jag upplever som tunga och emotionella inslag i 

handlingen, en hund dör, ett barn är hungrigt och hemlöst, ett annat barn tappar sin lust att 

leva. Målgruppen kan vara grundskolebarn men det passade även denna förskolas äldre barn 

eftersom de fann boken fängslande.  
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4.10 Sammanfattande Analys 
Med hjälp av Eidevalds (2009) olika definitioner av kön har jag tolkat karaktärer som 

beskrivs med pronomen han som pojkar (biologiskt kön) och karaktärer som beskrivs med 

pronomen hon som flickor (biologiskt kön). Karaktärer såsom Bu och Bä beskrivs inte som 

han eller hon och då har jag istället tolkat deras kön utifrån deras performativa eller sociala 

kön. Bu har blåa kläder och Bä har rosa kläder därför kan det tolkas som att Bu är en pojke 

och att Bä är en flicka. Detta är min tolkning utifrån personers traditionella könskodade 

kläder, pojkar kan lika gärna klä sig i rosa och flickor i blå. Bu och Bä kan också tolkas av 

andra att vara icke-binära personer.  

Barn kan ha förutfattade meningar om vad som är manligt eller kvinnligt och tolkar 

karaktärers kön utifrån deras egenskaper (Molloy, 2007). I boken Alfons och Milla, som är 

skriven 1985, står det klart och tydligt att tjejer är svaga och petiga, förutom Milla såklart för 

hon är ingen vanlig tjej. Det visar barn och andra läsare att det finns en uttalad norm om vad 

som är kvinnligt men att det kan finnas undantag. I Den långa vandringen, som är skriven 

2018, framgår tjejen i berättelsen som stark och pojken som svag. Det kan visa förskolebarn 

en mindre traditionell bild av pojkar och flickor i böcker. Likaså i När Prinsar stannar 

hemma, som också visar att alla är olika och att prinsar, som traditionellt vill slåss och är 

starka, kan istället vilja vara hemma och ha det mysigt. Att böcker erbjuder barn karaktärer 

som inte alltid följer en traditionell könsnorm kan vara ett stöd för barn att inse att alla är 

olika, oavsett kön. Dock får den flickpojkiga prinsen konsekvenser när han bryter mot 

traditionella könsnormer och inte vill skrämma rövare och slåss tillsammans min sina vänner, 

som också är pojkar. Eidevald (2009) skriver att flickpojkar inte brukar bli accepterade av sin 

omgivning och att det kan uppstå konsekvenser när personer, särskild pojkar, bryter mot 

könsnormer.  

Odenbring (2014) skriver om en stor förändring i barnboken som skedde under 1970-

talet, där traditionella kärnfamiljer kunde väljas bort och böckerna kunde ha större fokus på 

problem såsom barns utsatthet eller utanförskap. I övervägande delen av böckerna fanns dock 

inga föräldrar alls och i de böcker där det fanns föräldrar var föräldrarna könsstereotypiska 

och bestod av en man och en kvinna. Att traditionella kärnfamiljer kunde väljas bort tolkade 

jag som att det kunde även finnas andra familjekonstellationer men detta kunde inte ses i detta 

arbetes valda böcker. I Den långa vandringen var det en farmor som var vårdnadshavare för 

Adam och Sonia verkade vara föräldralös.  
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Utifrån resultatet anser jag att övervägande delen av de valda böckerna har en heteronorm 

och en tvåkönsnorm. Utöver detta finner jag att de flesta pojkar har traditionellt könskodade 

kläder och har maskulina egenskaper. Flickor i sin tur har mestadels könskodade kläder och 

visar sig ha feminina egenskaper men också ett stort antal maskulina egenskaper. För att ge 

läsaren en överblick på de normer som syns i böckerna har jag gjort en jämförande tabell med 

min tolkning av vad som är heteronormativt och det som är normbrytande. Senare i texten 

beskriver jag vilka normer som kan tolkas vara osynliga i böckerna. I tabellen nedan har jag 

gjort generaliseringar för böckerna som en helhet. 

 

Heteronormativt Normbrytande 

• Övervägande delen av personerna 

har könsstereotypiska kläder. 

• Pojkar och flickor beskrivs som 

varandras motsatser. 

• Familjer är heterosexuella 

kärnfamiljer. 

• Pojkar är äventyrliga. 

• Maskulina egenskaper är dominanta 

i alla böcker som en helhet. 

• Kvinnor är omhändertagande. 

• Konsekvenser uppstår vid 

normbrytande beteende. 

• 5 av de 7 böckerna som har flickor 

visar att flickorna har övervägande 

del maskulina egenskaper. 

• Pojkar och flickor tolkas som 

jämställda i 3 böcker. 

• 5 flickor tolkas som äventyrliga, två 

stycken utan en pojkes sällskap. 

• I 7 böcker visar pojkar även ha 

feminina egenskaper. 

Tabell 2 – Jämförelse av heteronormer och normbrytande egenskaper i den granskade barnlitteraturen. 

 

 I en diskursanalys med fokus på normaliseringsprocesser ska forskaren visa vilka normer 

som framgår i de analyserade texterna samt vilka normer som inte syns (Bolander & Fejes, 

2014; Holligan, 2017). Jag har funnit att traditionella könsnormer och maskulina egenskaper 

visar sig vara dominanta i de valda böckerna. Jag har också visat att det även finns en del 

normbrytande inslag i böckerna, såsom pojkar med feminina egenskaper. Det kan också 

tolkas finnas normer som är exkluderande i de analyserade texterna. En norm som inte syns är 

att det okej att vara vem man är och älska vem man vill, oavsett biologiskt kön eller 

maskulina och feminina egenskaper. Det finns inte andra typer av familjer än heterosexuella 
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kärnfamiljer. I två böcker finns det en pojke som bryter mot könsnormer, Alfons som leker 

med en tjej och prinsen som vill stanna hemma och mysa. Dock medföljer konsekvenser och 

grupptryck för båda pojkarnas normbrytande beteende. Flickor får inte i samma uträckning 

konsekvenser när de visar sig ha maskulina egenskaper eller bryter mot traditionella 

könsnormer med kläder och personlighet, vilket är även någonting som Eidevald (2009) samt 

Nikolajeva (2004) anmärker som typiskt i sina studier. En rådande norm kan tolkas vara att 

det är okej för flickor att bete sig som traditionellt maskulint men en norm som inte finns med 

är att det är okej för pojkar att vara traditionellt feminina. Spöket Laban är också den enda 

huvudperson i alla nio böcker som varken beskrivs med pronomen han eller hon och som inte 

har könkodade kläder eller hårfrisyr. Icke-binära personer kan därför tolkas tillhöra en 

exkluderad norm i dessa böcker. 

5 Resultatdiskussion och reflektion 
I mitt resultat och min analys har jag redovisat vilka egenskaper pojkar, flickor och icke-

binära tillskrivs i nio populära barnböcker. Jag har även beskrivit vilka könsnormer som 

framträder och vilka som därmed inte framträder i böckerna. I följande avsnitt diskuterar jag 

min analys och drar slutsatser utifrån mitt resultat. Jag diskuterar även barnlitteraturens 

möjliga påverkan på barns identitetsskapande.  

Jag har tittat på karaktärers performativa kön. Eidevald (2009) beskriver kön som 

antingen biologiskt, socialt eller oberoende. I min analys av barnböckerna har jag inte funnit 

skillnader mellan pojkar och flickor baserad personernas biologiska kön. Däremot kan det 

vara så att det finns skillnader mellan karaktärernas performativa kön baserat på deras 

biologiska kön på grund av författarnas förutfattade meningar om pojkar och flickor. Vuxnas 

förhållningssätt till kön och könsroller påverkar barns uppfattning om vad som är maskulint 

eller feminint och de normer som böckerna förmedlar bestäms av vuxna (Hellsing, 1999; 

Wharton 2005). I detta sammanhang är det författarna som skriver böckerna och förskollärare 

som väljer att köpa in eller låna hem böckerna till förskolor som bidrar till de normer som 

barn blir exponerade för genom barnlitteratur i förskolan.  

En statlig utredning av barnlitteratur i förskolan har visat att övervägande delen av 

barnböcker som ingick i deras undersökning innehöll traditionella könsnormer där pojkar 

beskrivs som starka och flickor som passiva. Flickors utseende speglade också en traditionell 

norm i de utredda böckerna. I utredningen visade det sig att flickor ofta har klänningar, andra 
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kläder med ljusa färger och/eller rosetter i håret (SOU 2006:75). Pojkar och flickor i min 

studies analyserade böcker verkar också ha traditionella könskodade kläder och hårfrisyrer. I 

Den långa vandringen, som var den nyaste boken jag analyserade, hade alla personer däremot 

könsneutrala kläder och hårfrisyrer. Med detta kommer jag att beskriva vilka förändringar jag 

funnit över tid i de valda böckerna. 

I den äldsta boken Alfons och Milla, skriven 1985, finns det starka traditionella könsroller 

genom hela boken. Milla har rosa kläder på sig och långt hår. Hon gör andra saker än Alfons 

med deras koja, såsom att fixa gardiner och måla. Nikolajeva (2004) skriver i sin avhandling 

att barn som upplever konsekvenser för normbrytande beteende försöker att anpassa sig till 

normen istället för att utveckla sin egen könsidentitet. Personer som bryter mot könsnormer 

kan också skapa förvirring i sin omgivning (Dahl, 2016). Både Nikolajeva (2004) och Dahls 

(2016) påståenden kunde synas i boken när Alfons blev retad av andra pojkar för att han lekte 

med en tjej. Han försökte en stund därefter att undvika Milla, alltså anpassa sig till den 

önskade normen som de andra pojkarna bestämde om. Ett uppslag på två sidor i boken lägger 

stort fokus på hur tjejer är tjatiga, svaga, äckliga osv. och det får Alfons att fundera. 

Berättelsens vändpunkt är när Alfons bestämmer att Milla inte är någon tjej och att han vill 

leka med henne igen. Det kan tolkas som ett försök från författarens sida att bryta mot 

traditionella könsnormer, men i mina ögon räcker det inte. Denna bok anser jag innehålla 

starka traditionella könsroller. Om Alfons istället hade kunnat bestämma sig att leka med 

Milla eftersom hennes kön inte spelade någon roll (utan att neka att hon är en tjej) hade 

berättelsen tagit en mer normkritisk vändning. Istället går det bra att leka med Milla eftersom 

Alfons bestämt att hon inte är en tjej. Normen om att pojkar inte får leka med tjejer finns 

alltså kvar. Boken visar dock en glimt av att det är okej att vara annorlunda och att alla inte är 

detsamma bara på grund av sitt kön. Alfons visar också att han har feminina egenskaper enligt 

de attribut jag hittar i Nikolajevas genusschema (2004), vilket också kan vara ett försök av 

författaren att skriva normkritiskt. Hans feminina attribut är att han är emotionell, sårbar, 

beroende, lydig och passiv.  

I kontrast till de uttalade traditionella könsnormer som finns i den äldsta boken jag 

analyserade har Den långa vandringen som är skriven 2018 en helt annan syn på pojkar och 

flickor. I denna bok har pojken och flickan neutrala kläder och hårfrisyrer. Odenbring (2014) 

ställer sig kritiskt i sin analys av böcker skrivna på 1970-talet och skriver att pojkar och 

flickor ses som varandras motsatser. Adam och Sonia kan också beskrivas som raka motsatser 
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men med helt omvända könsroller än de traditionella. Med hjälp av Nikolajevas genusschema 

(2004) har jag kartlagt Adams egenskaper som övervägande feminina och Sonias som 

maskulina. Adam är svag och känslig medan Sonia är äventyrlig, stark och analyserande. Om 

det inte vore för personernas namn och pronomen han eller hon hade Adam och Sonia lika 

gärna kunnat vara icke-binära. Tanken med att stämpla barnen med ett kön i denna berättelse 

kan möjligtvis ha varit för att visa just ett normkritiskt perspektiv, där pojkar inte behöver 

vara starka och flickor inte behöver vara passiva.  

I alla de tre böcker som skrevs under 1990-talet finns det de mest könsneutrala karaktärer 

vad gäller karaktärernas performativa kön. Spöket Laban, Grodan och Råttan samt Bu och Bä 

är alla personer som hade kunnat vara icke-binära. Spöket Laban är dock den enda personen 

som inte beskrivs med pronomenen han eller hon. Denna karaktär är också den enda 

huvudperson som i samband med en avsaknad av pronomen inte har könkodade kläder eller 

hårfrisyr. Att det bara finns en enda huvudperson i de nio böckerna som verkligen kan antas 

vara icke-binär kan bero på olika faktorer. Odenbring (2014) skriver att det finns en 

tvåkönsnorm i barnlitteratur, där personer antingen är pojkar eller flickor. Icke-binära är också 

ett relativt nytt begrepp som beskriver personer som inte följer tvåkönsnormen (RFSL, 2015). 

Att begreppet är nytt kan vara en anledning till varför det inte finns många icke-binära 

personer i barnlitteratur just nu. Ungefär hälften av böckerna som jag fick frånfo förskolorna 

var dessutom inte ens skrivna på 2000-talet, när begreppet myntades. Grodan och Råttan 

beskrevs med pronomen han båda två men var väldigt olika karaktärer och berättelsen hade 

inget fokus på deras kön. Bu och Bä beskrevs inte med pronomen men visade genom kläder 

att de antagligen var en pojke och en flicka. Inga andra skillnader gjordes mellan dem. Båda 

var lika rädda och gjorde samma saker under bokens handling. Det är möjligt att författarna 

försöker få fram ett budskap om att Bu och Bä har olika kön men att det inte spelar någon roll. 

De böcker som var skrivna på 1990-talet och som ingick i just denna studie visar sig vara 

mindre traditionellt stereotypiska än boken skriven på 1980-talet.  

De tre böckerna som i min studie var skrivna 2000-2010 tolkar jag ha en större 

reproduktion av traditionella könsnormer än böckerna som var skrivna decenniet före. 

Nikolajeva (2004) skriver att vissa författare försöker kompensera för traditionella 

könsnormer genom att byta ut karaktärers biologiska kön i förhoppningen att deras böcker 

upplevs som normbrytande. Det kritiserar dock Nikolajeva (2004) eftersom det största 

problemet inte är personers kön i sig utan det är att böcker fortfarande har en maskulin 
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dominans och att normbrytande karaktärer brukar vara flickor som uttrycker maskulina 

egenskaper. Varför personer i böckerna som var skrivna under denna tid visar sig ha 

könskodade kläder och är heteronormativa är svårt att säga. Kanske kom det som ett svar mot 

de neutraliserade böckerna från 1990-talet och att senare författare tyckte att det var självklart 

att benämna pojkar som han och flickor som hon? Min studie om nio barnböcker är dock inte 

omfattande nog att dra denna slutsats. Boken som skrevs bara ett år senare, När prinsar 

stannar hemma (2011), är däremot normkritisk och kan inte beskrivas som en bok med 

uttalade traditionella könsnormer. Det vore intressant att titta närmare på författarna av de 

olika böcker som är skrivna på 2000-talet och analysera böckernas normer utifrån författarens 

erfarenheter. Det kanske jag skulle välja att göra i en fördjupade studie av könsnormer som 

framträder i barnlitteratur. Då skulle jag kunna anlägga ett perspektiv som tar hänsyn till 

författarnas bakgrund, kultur och andra förutsättningar för att få en ökad förståelse om varför 

de skriver som de gör. Barn kan också, med handledning, använda olika strategier för att tolka 

författares intentioner i sitt skrivande av barnböcker och bättre förstå varför berättelser ser ut 

på ett visst sätt (Norris, Lucas & Prudhoe, 2012). Norris, Lucas och Prudhoe (2012) 

framhäver också att barns tolkningar av böcker är betydelsefulla i barns identitets- och 

meningsskapande. Om förskollärare pekar ut olika normer och ifrågasätter dem, som att tjejer 

är svaga, kan vi hjälpa barn att tänka kritiskt när det gäller barnlitteratur och därmed påverka 

tolkningarna som barnen gör (ibid.).   

Oavsett vilka förändringar som har skett i den valda barnlitteraturen sedan 1985 verkar 

det finnas många böcker kvar i förskolor som är skrivna innan 2000-talet och som har 

traditionella könsnormer. Förskollärare har i uppdrag att motverka traditionella könsnormer 

(Skolverket, 2016) och är därmed också ansvariga för det material som barn får tillgång till 

under sin tid på förskolan. Enligt Chambers (2011) får barn ta del av berättelser som deras 

föräldrar själva tyckte om i sin barndom. Det kan vara en anledning till varför det finns kvar 

böcker från äldre generationer i dagens förskolor. En konsekvens som jag anser uppstå då är 

att gamla böcker med traditionella könsnormer inte ersätts med ny, normkritisk barnlitteratur 

då vuxna har fina minnen av de äldre barnböckerna. Schmidt (2013) menar dock att barn som 

inte kan relatera sin egen situation till böcker kan tappa intresset för boken. Utifrån detta 

perspektiv tror jag att det kan vara bra att ha kvar några böcker med traditionella könsnormer 

där berättelser kan spegla barn som lever i kärnfamiljer och med föräldrarna som kanske har 

traditionella könsmönster. När jag reflekterar över detta undrar jag hur mycket förskollärare 
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ska motverka traditionella könsnormer i förskolan. Det kan vara bra att ha en blandning av 

könsnormer i barnlitteratur så att barn kan få en bred bild av olikheter i samhället. Det kan i 

sin tur kanske bilda en större acceptans av andra könsnormer än de traditionella. 

Christian Eidevald och Hillevi Lenz Taguchi (2011) menar att arbetet med genus måste 

börja så tidigt som i förskolan. På så sätt kan barn i tidig ålder lära sig att ställa sig kritiska till 

traditionella föreställningar om kön och en dag bidra till ett mer jämställt samhälle. 

Skolinspektionens (2017) granskning på förskolor visade en otillfredsställande insats i 

förskolors arbete med jämställdhet och genus-frågor och planering av bland annat 

lärandematerial. Ett sätt som förskollärare kan arbeta på för att motverka traditionella 

könsnormer i barnböcker är att, i sin högläsning för barn, byta ut pronomen på karaktärer i 

böcker. Därmed lämnar förskollärare eventuella tolkningar av kön upp till barnen, såsom 

Molloy (2007) förespråkar i sin studie om högläsning i skola. Schmidt (2013) påstår att det är 

just barns tolkningar av berättelser som leder till identitetsskapande. Om barn får lyssna på 

barnböcker utan uppenbara och uttalade könsnormer (genom att förskollärare läser utan kön) 

kanske barn kan tolka berättelserna på ett mer fritt sätt, utan att bli styrda eller på annat sätt 

påverkade av de normer som redan finns. Molloy (2007) menar däremot att barn ändå 

stämplar karaktärer med ett visst kön beroende på karaktärers egenskaper och på barns 

förutfattade meningar om kön. Starka karaktärer kan exempelvis tolkas vara pojkar. 

Ett annat sätt som förskollärare kan förbättra sitt arbete med genus på är att se över vilka 

barnböcker som finns tillgängliga för barn och plocka bort böcker med starka traditionella 

könsnormer eller använda sig av olika metoder för att ändra budskapen om normerna i 

berättelserna. Norris, Lucas och Prudhoe (2012) menar dock att det kan räcka med att lärare 

lär barn att bli kritiska läsare så att de själva kan ifrågasätta normer som de inte håller med 

om. Oavsett hur förskollärare väljer att arbeta utifrån ett genusperspektiv menar Dahl (2016) 

att ett syfte med genusforskning är att öka personers medvetenhet om socialt konstruerade 

normer. Om förskollärare håller sig uppdaterade om genusforskning kan de lära sig att 

ifrågasatta normer i barnböcker och bättre förstå de föreställningar som de själva har om barns 

kön och könsidentitet.  

Jag vill avsluta med att ännu en gång understryka att förskolan omfattas av 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Det innebär att inga personer ska behandlas sämre på 

grund av sitt kön eller könsuttryck. I min studie finns tecken på diskriminering i bland annat i 

boken Alfons och Milla, där tjejer beskrivs på ett negativt sätt. Hellsing (1999) beskriver 
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barnlitteratur som lärandematerial som kan påverka barns uppfattningar av olika normer. Det 

finns också, enligt genusforskare, en allmän brist på förskollärares kompetens i genusfrågor, 

vilket resulterar i att förskolebarn möter olika villkor i sin vardag på grund av sitt kön 

(Eidevald, 2009; 2011; SOU 2006:75). En konsekvens som kan uppstå om en flicka läser 

Alfons och Milla är att hon lär sig om och accepterar normen att tjejer inte är lika bra som 

pojkar. Pojkar som läser den typen av böcker kan möjligtvis föra vidare dessa budskap om 

tjejer och därmed lär sig diskriminera tjejer på grund av deras kön, utan att vara medvetna om 

vad diskriminering ens är. Därför kan normer i barnböcker tolkas vara bidragande faktorer till 

barns identitetsskapande och till varför barn blir bemötta på olika sätt i förskolan på grund av 

sitt kön.  

6 Förslag till vidare forskning 
Jag har gjort en diskursanalys av nio populära barnböcker utifrån ett genusperspektiv. Under 

min litteratursökning fann jag flera forskare som påstår att barnlitteratur kan ha effekter på 

barns identitets- och könsskapande (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011; Schmidt, 2013; 

Månsson, 2000). Efter mina sökningar om tidigare forskning med ovanstående 

problemområde har jag fått intrycket av att det behövs mer uppdaterad forskning som inriktar 

sig i frågan om litteraturs påverkan på barn samt hur och varför de blir påverkade. Ett sätt att 

bedriva sådan forskning kan vara genom experimentella studier.  

En experimentell studie är en empirisk studie och består av tre steg. I det första steget 

bestämmer forskaren att en grupp ska få en intervention; förskollärare på utvalda förskolor 

ersätter förskolans barnlitteratur med modern, normkritisk barnlitteratur. I det andra steget 

väljs kontrollgrupper ut; barn som inte blir exponerade för nya, normkritiska barnböcker i 

förskolan. I det tredje och sista steget randomiseras deltagare för kontroll och 

interventionsgrupper (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Forskare kan sedan, 

genom en etnografisk studie, följa barnen under en bestämd tid för att se om deras 

uppfattningar om andra normer än den heteronormativa har förändrats, utvecklats eller är 

densamma som barnen som tillhör kontrollgrupperna. En sådan studie skulle kunna ge en 

större inblick i hur barn faktiskt uppfattar könsnormer som framträder i barnlitteratur. Det 

skulle ge forskare och samhället en bättre förståelse för om och hur förskolebarn påverkas av 

socialt konstruerade normer som framgår i barnböcker.  
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I diskussionen skrev jag också att jag skulle ha velat analysera författarna bakom 

barnböckerna för att göra en fördjupad studie av varför vissa könsnormer framträder i 

barnlitteratur, utifrån författarnas bakgrund, kultur och erfarenheter. Det skulle kunna hjälpa 

mig, och förskolebarn med min handledning, att bättre förstå varför texterna ser ut som de 

gör. En kritisk läsare kan lättare förhålla sig till olika normer (Norris, Lucas & Prudhoe, 

2012). Jag kan dessutom ha tolkat barnböckerna på ett annat sätt än som var menad av 

författarna. När jag har gjort tolkningen att en bok har vissa könsstereotypiska normer såsom i 

Ronny & Julia åker till månen kan författaren haft en annan intention med berättelsen. De 

kanske skrev boken med avsikt att öppna upp för diskussion om flickan och pojken i 

berättelsen och att det inte var någon större skillnad på dem trots att de hade olika biologiska 

kön och performativa kön genom klädstil. En sådan studie skulle vara intressant och kan ge 

nya perspektiv på budskapen i barnlitteratur i förskola. 
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