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Syftet med denna studie var att fördjupa kunskapen om vilka förutsättningar 

bilderböcker ger förskolan i arbetet med att motverka traditionella och 

stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt. En jämförande kvalitativ 

text- och bildanalys av åtta bilderböcker ur ett genusperspektiv med fokus på 

normkritik utfördes.  Resultatet visade en tydlig skillnad i de budskap som 

förmedlades i bilderböckerna. Från typiska traditionella könsmönster som 

befäste vardagliga föreställningar om kvinnliga och manliga egenskaper och 

beteenden, till utmanande, normöverskridande könsmönster.  Resultatet visade 

även en tydlig manlig dominans bland karaktärerna i bilderböckerna. Vår 

slutsats blir ändock att både vanligt förekommande bilderböcker utan tydligt 

uttalat normkritiskt innehåll och bilderböcker med uttalat normkritiskt innehåll 

skapar goda förutsättningar för jämställdhetsarbete. Det krävs dock en högre 

jämställdhetskompetens hos pedagoger i det normkritiska arbetet med de 

vanligt förekommande bilderböckerna. 
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1. Inledning 

Vi tror att det kan uppstå en konflikt mellan vad som står i Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016) och vad som framställs i barnlitteratur som används i förskolors 
verksamhet. Med konflikt menar vi en motsättning mellan att arbeta för att motverka 
traditionella könsmönster och de många gånger just traditionella idéer om kön som 
förekommer i den barnlitteratur som erbjuds barn på förskolor. 

Barnlitteratur är ett viktigt verktyg i förskolors verksamhet som används av 
pedagoger 1  både för lärande och för omsorg. Barnlitteratur kan även bli 
normförmedlande i den betydelsen att barn påverkas av den barnlitteratur som de 
vuxna väljer att läsa för dem. Barnbokens möjligheter till påverkan kan aldrig bortses 
ifrån. Barns grundinställning till livet och allt levandes värde formas bland annat av 
den barnlitteratur de kommer i kontakt med (Nettervik, 2002). 

Barn bör ges tillfällen att själva få välja litteratur som tilltalar dem. Vuxna bör vara 
medvetna om att barn kan fascineras av litteratur som av vuxna kan uppfattas som 
tråkig eller konstig (Nikolajeva, 2000). Bilderböcker är en naturlig del av förskolors 
pedagogiska miljö och högläsning har en lång tradition i förskolors verksamhet. 
Samtal och reflektion runt barnlitteratur är också viktigt i förskolan. Barn behöver de 
vuxnas hjälp för att komma fram till litteraturens betydelse och mening. Det kan 
hjälpa barn att komma igång med funderingar och tankar kring berättelsen 
(Kåreland, 2015). 

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det: 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna 
läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta 
flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma 
flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller (Skolverket, 2016, s. 5). 

Genom att arbeta medvetet med normer i förskolan bidrar detta till att barn utvecklas 
som unika individer utan begränsningar av stereotypa föreställningar om genus. 
Förutsättningarna för förskolans jämställdhetsarbete varierar beroende på vilka 
material som barn erbjuds. Det handlar inte om att ta bort material, det handlar om 
att lägga till och erbjuda en mångfald för att slippa stereotypa begränsningar (Henkel, 
2006). Högläsning är ett enkelt sätt att arbeta normkreativt (Salmson & Ivarsson, 
2015). Normkreativitet är ett förhållningssätt som Salmson och Ivarsson har myntat 
vilket innebär en medvetenhet om att flera normer samverkar tillsammans. Genom 
att vara medveten om många olika sidor hos individer möjliggörs ett bemötande av 
människor på ett individuellt plan (Salmson & Ivarsson, 2015). Det krävs handling 
för att förändra normer. Bilderböcker är viktiga eftersom barn finner förebilder till 
sitt identitetsbyggande. De påverkar barns bild av vad som är kvinnligt och manligt 

                                                 
1 Med pedagog avser vi de som arbetar i förskolan, både barnskötare och förskollärare. 
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(Henkel & Tomičić, 2009). Ett medvetet urval av barnlitteratur ger möjligheter att 
presentera olika sätt att leva och vara, både på ett normvidgande och likvärdigt sätt 
(Salmson & Ivarsson, 2015).  

Utifrån detta har vi valt att studera åtta bilderböcker, fyra vanligt förekommande 
bilderböcker och fyra uttalat normkritiska bilderböcker. Med vanligt förekommande 
bilderböcker menar vi de bilderböcker som oftast lånas hem från bibliotek av 
förskolor. Vi kommer i fortsättningen att kalla dessa bilderböcker för vanligt 
förekommande. Samtliga åtta bilderböcker som ingår i vår studie är riktade till 
förskolebarn i åldrarna cirka 1 – 5 år. 

Ur ett genusperspektiv med fokus på normkritik kommer vi att göra en jämförande 
kvalitativ text- och bildanalys av dessa åtta bilderböcker. 

1.1. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om vilka förutsättningar 
bilderböcker ger förskolan i arbetet med att motverka traditionella och stereotypa 
föreställningar om kvinnligt och manligt.  

Syftet kan konkretiseras i följande forskningsfråga: Vad förmedlas i vanligt 
förekommande bilderböcker jämfört med uttalat normkritiska bilderböcker? 

1.2. Uppsatsens disposition 

Under denna rubrik följer en kort presentation av uppsatsens kapitel och deras 
innehåll. Bakgrundskapitlet, kapitel 2, börjar med en definition av centrala begrepp 
för uppsatsen. I kapitlet följer därefter en historisk tillbakablick, tidigare forskning 
inom ämnet samt vad som står i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och 
Skolverkets Allmänna råd med kommentarer (Skolverket, 2013, 2014) och slutligen 
teoretiskt perspektiv. I metodkapitlet, kapitel 3, beskrivs urval, analysens 
genomförande, trovärdighet, pålitlighet, generaliserbarhet samt de etiska 
överväganden som gjorts i denna studie. Uppsatsens resultatkapitel, kapitel 4, 
innehåller först en beskrivning av studiens resultat vilket sedan tolkas. I 
diskussionskapitlet, kapitel 5, diskuterar vi metod, resultat, gör en avslutande 
reflektion samt ger förslag på fortsatt forskning.   

  

2. Bakgrund 

Här kommer vi att ta upp och definiera centrala begrepp för uppsatsen. Sedan följer 
en historisk tillbakablick, litteraturöversikt, tidigare forskning inom ämnet samt vad 
som står i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och Skolverkets Allmänna råd 
med kommentarer (2013, 2014) inom ämnet. Slutligen presenterar vi vårt teoretiska 
perspektiv, vilket utgörs av ett genusperspektiv med fokus på normkritik. 
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2.1. Centrala begrepp 

Normer är som outtalade regler. Normer påverkar hur och vad vi tänker, gör eller 
förväntas göra samt vad som ger makt och status. Det är främst när normerna bryts 
som de blir tydliga eftersom de ofta sammanfaller med det som majoriteten är eller 
gör (Salmson & Ivarsson, 2015). Genom att synliggöra normer skapas möjligheter till 
förändring som skapar bredare och mer inkluderande normer (Salmson & Ivarsson, 
2015). 

Normkritik handlar om att få syn på vilka osynliga regler och förväntningar som styr 
oss (Salmson & Ivarsson, 2015). Normkritik utgår från att det är normerna som är 
problemet, inte den som ses som avvikande från normen (Salmson & Ivarsson, 2015). 
I förskolan handlar det om att ha ett barnperspektiv. Varje barn ska ha möjlighet att 
utvecklas som individ och inte begränsas av normer och förväntningar (Salmson & 
Ivarsson, 2015). 

En person som bryter eller överskrider rådande normer kan ses som normbrytande 
eller normöverskridande. Ett exempel på överskridande av genusnormen kan vara en 
pojke som bär klänning. 

Normvidgande är ett begrepp som vi kommer att använda i betydelsen av att bredda 
det som ryms inom rådande normer.  

Genus är en av de mest grundläggande normerna. När vi skriver begreppet genus 
använder vi Salmson och Ivarssons (2015) definition som lyder: ”Genus är de 
förväntningar vi har på en person baserat på det biologiska könet och är en social 
konstruktion” (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 194).  

Med genusperspektiv avses analyser av olika företeelser utifrån ett perspektiv som 
förklarar hur jämställdhetens och ojämställdhetens mekanismer fungerar (Tivenius, 
2015). Vi kommer att fokusera på specifika markörer som kan tolkas som manligt 
respektive kvinnligt. Exempelvis färgval, attribut och egenskaper i text och bild. 

Det könsneutrala personliga pronomenet hen kan användas i stället för hon eller han, 
när man inte vet personens kön eller när det inte spelar någon roll. Hen kan också 
användas när en person inte upplever sig vara en hon eller en han, och/eller helt 
enkelt vill bli kallad för hen (Salmson & Ivarsson, 2015). 

Med bilderböcker avser vi en speciell sorts barnlitteratur som är illustrerad, där text 
och bild samspelar och båda har betydelse för berättelsen. En bilderbok är inte 
detsamma som en bok med bilder i. En bilderbok är en bok där bilderna har en 
dominerande roll (Nettervik, 2002). 

2.2. Historisk tillbakablick 

I ett historiskt perspektiv kan man se att barnbokens tidigare syfte har varit att 
uppfostra barn. Ur ett modernt synsätt var de varken roliga eller spännande 
(Kåreland, 2001). Barnböckerna hade ofta moraliska inslag där de vuxna 
karaktärerna stod för pekpinnar om vad som var rätt eller fel, samt förmedlade de 
tidstypiska föreställningarna om genus som var rådande då böckerna skrevs 
(Kåreland, 2001; Nikolajeva, 2004). En utveckling har skett i barnlitteraturen från 
kravpedagogik till behovspedagogik. Kravpedagogiken innebar att de vuxna ställde 
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krav på barnet och barnet skulle följa vissa normer och regler som var fastställda av 
de vuxna. I behovspedagogiken är det barnets behov som står i centrum och blir 
avgörande för hur de vuxna beter sig gentemot barnet (Kåreland, 2013).  

Den moderna svenska barnbokens genombrott kom efter andra världskrigets slut. År 
1945 kan ses som en brytningspunkt i den svenska barnbokens historia. Flertalet 
barnböcker som bröt mot tidigare trender utgavs då. Samtidigt debuterade några av 
de författare som numera kan räknas till den moderna svenskspråkiga 
barnlitteraturens främsta. Som exempel kan vi nämna Astrid Lindgren, Tove Jansson 
och Lennart Hellsing (Nettervik, 2002).  

Astrid Lindgrens bok Pippi Långstrump utgavs 1944. Flickan Pippi Långstrump blev 
en symbol för det nya, fria barnet, som ifrågasätter normer och inte rättar sig efter de 
vuxnas regler, krav och förbud. Pippi Långstrump överskrider genusnormen eftersom 
hon som flicka är mer som en pojke än en flicka, i både egenskaper och beteende 
(Kåreland, 2005). Hon är en flicka som är starkast i världen och gör uppror mot den 
vuxna världen (Nettervik, 2002). Pippi Långstrump gjorde sin röst hörd trots att hon 
bara var ett barn, och dessutom flicka. Hon kunde även se igenom den vuxna 
världens förljugenhet (Kåreland, 2013).  

Barnlitteratur speglar sin samtid och de sociala förändringar som sker i samhället. 
Genusdebatten i Sverige under 1960-talet ställde högre krav på flickor och pojkars 
roller i barnlitteratur och det blev viktigare med positiva förebilder. Mönstret från 
exempelvis Elsa Beskows Tomtebobarnen där far framställs som ”stark och modig” 
och mor som ”blid och rar” ifrågasattes starkt av både kritiker och förläggare 
(Kåreland, 2001, 2015; Kåreland & Lindh- Munther, 2005). 

2.3. Barnlitteratur och kön idag 

Länge har manliga huvudpersoner varit i majoritet i barnlitteratur, särskilt i 
bilderböcker. Pojkar har ofta varit aktiva och busiga medan flickor har varit fogliga 
och söta. Traditionella könsmönster börjar frångås mer och mer. Numera kan 
bilderbokens flickor vara starka och kaxiga och pojkar kan vara ängsliga och ömt 
vårdande (Kåreland, 2013).   

År 2012 kom bilderboken Kivi och monsterhund, skriven av Jesper Lundqvist och 
illustrerad av Bettina Johansson. Den utgavs på Olika Förlag och introducerade för 
första gången pronomenet ”hen” i en bilderbok. Kivis kön är oklart genom hela boken 
vilket gör att både flickor och pojkar kan identifiera sig med hen. Boken väckte debatt 
när den gavs ut och bemöttes med både positiva och negativa reaktioner (Kåreland, 
2013). Ordet hen har funnits sedan 1960-talet och har tidigare främst använts inom 
HBTQ-rörelsen. HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och 
queerpersoner. På senare år har ordet hen fått en större genomslagskraft och används 
mer och mer. Salmson och Ivarsson (2015) ställer sig frågan om det kanske kan vara 
debatten som Kivi och monsterhund medförde som gjorde att det könsneutrala ordet 
hen blev allmänt känt? 

Bilderböcker som på olika sätt ifrågasätter och problematiserar rådande könsnormer 
kan fylla en viktig funktion i förskolans arbete med normer och värden (Kåreland, 
2013). Förskolan är en stor del av många barns vardag, därför bör pedagogerna hålla 
sig uppdaterade på barnboksutgivningsfronten (Damber, Nilsson & Ohlsson, 2013). 
Ett första steg i arbetet med normer och värden kan vara att se över vad bokutbudet 
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på förskolan förmedlar. Utmanas eller förstärks stereotyper? Eftersom högläsning 
redan är en stor del i förskolans verksamhet är lässtunden ett enkelt och bra sätt att 
arbeta normkreativt (Salmson & Ivarsson, 2015).   

2.4. Tidigare forskning 

Inför denna studie började vi med att leta ämnesspecifik forskningslitteratur och 
annan relevant litteratur. De vetenskapliga artiklarna och doktorsavhandlingen som 
används i denna studie söktes på högskolans bibliotek. Vi använde sökorden gender 
roles in preschool children och preschool på databasen Eric ProQuest, gjorde en 
första avgränsning genom att endast söka refereegranskade artiklar och fick då 235 
träffar. Vi avgränsade ytterligare genom att ställa in årtalen 2006-2016 och fick då 
129 träffar. De artiklar vi sedan valde för denna studie hittade vi inom de tjugo första 
träffarna, eftersom vi ansåg att de var relevanta för vår studie. 

Barn lever i en värld fylld av olika budskap om hur pojkar och flickor ska vara, som 
ibland kan vara helt motsägelsefulla. Barn möter föreställningar om kön och 
könsstereotyper överallt, bland annat i litteratur (Svaleryd, 2003; Tallberg Broman, 
2002). Enligt Shachar och Zach (2000) socialiseras barn redan i förskoleåldern in i 
könsstereotyper (refererade i Shachar, 2012).  

Genus får konsekvenser för den enskilda individen när män/pojkar och kvinnor/flickor bedöms, 
bemöts och behandlas olika. I dagens samhälle värderas det som anses manligt respektive 
kvinnligt olika, och oftast tenderar det manliga att värderas högre (Helén & Granholm, 2007, 
s.7). 

Med könsstereotyper i litteratur menas när flickor/kvinnor och pojkar/män 
framställs utifrån rådande normer, exempelvis: flickor är milda, lugna, ansvarsfulla, 
lydiga, vackra och väluppfostrade medan pojkar är modiga, påhittiga, drivande, 
äventyrliga, starka och självständiga (Nikolajeva, 2004). Karaktärer i bilderböcker 
kan beskrivas genom både sina handlingar och reaktioner på de händelser där de är 
inblandade.  Karaktärsbeskrivning genom beteende kräver mer av läsaren eftersom 
läsaren måste kunna dra egna slutsatser och även se konsekvenserna av karaktärens 
handlingar (Nikolajeva, 2000). Bilderbokens illustrationer kan inte alltid återge om 
karaktären är kvinnlig eller manlig, även om det oftast går att utläsa utifrån 
föreställningar om traditionella könsstereotyper. Att flickor har långt hår och pojkar 
har kort hår, att flickor har klänning eller kjol och pojkar har byxor är exempel på 
detta (Nikolajeva, 2000). Smådetaljer i illustrationerna kan verka oväsentliga, men 
de kan ändå avslöja hur illustratörer skapar sina karaktärer styrda av 
könsstereotyper. Det kan diskuteras om detta sker medvetet eller omedvetet 
(Nikolajeva, 2000).  

Forskning där förskolan har studerats utifrån genusperspektiv har pågått från 1980-
talet och framåt. Denna forskning visar att barn påverkas av pedagogernas 
förhållningssätt och hur de utmanar barns lärande och lek (Ärlemalm-Hagsér & 
Pramling Samuelsson, 2009). Svensk förskola uppmärksammar genusfrågor alltmer 
tack vare forskning och styrdokument. Enligt Sandström, Stier och Sandberg (2013) 
finns det dock skillnader i vilken utsträckning genusarbetet praktiseras av 
pedagogerna i förskolans verksamhet. 

I Anette Hellmans (2010) avhandling Kan Batman vara rosa? har hon genom 
observationer sett hur kön skapas bland barnen i förskolans verksamhet. Det visade 
sig i studien att pedagogernas förhållningssätt var avgörande för hur barn i förskola 



6 

 

blev bemötta (Hellman, 2010). I barns lek på förskolan kan tydliga genusmönster ses 
(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Barn kan hämta inspiration till 
sina lekar genom bilderböcker (Henkel & Tomičić, 2009). Bender Peterson och Alyce 
Lach (1990, refererade i Kåreland, 2005) menar att bilderböcker kan ha betydelse för 
barns förståelse och uppfattning av världen. Bilderböcker tydliggör sociala mönster 
och förmedlar samhällets syn på vad som är kvinnligt och manligt. Vidare menar 
Bender Peterson och Alyce Lach (1990, refererade i Kåreland, 2005) att bilderböcker 
förser flickor och pojkar föreställningar av kvinnligt och manligt, hur de kan uppträda 
och vara, vad de kan bli och göra som vuxna.  En klar och tydlig bild visar att 
pedagogers uppfattningar om barn ofta är mycket stereotypa, vilket innebär att 
rådande könsstereotyper förstärks istället för att utmanas i förskolan. Olika 
stereotypa sätt att tänka kring genus kan visa sig genom pedagogers aktiva 
handlingar i förskolans verksamhet (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 
2009). Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) lyfter fram att 
genusnormer konstrueras av både barn och pedagoger där det främst är barnen själva 
som är nyskapande och utmanar rådande genusmönster medan pedagoger agerar 
mer könsstereotypt. Det är pedagogers normer och värderingar som delar in barn 
efter typiska genusmönster som de vuxna i regel har tilldelat barnen (Hellman, 
2010).  

Vuxna och barn har olika mycket makt. Hur pedagoger i förskolan använder sin makt 
avgör hur likvärdig relationen blir mellan pedagoger och barn. En pedagog som 
arbetar ur ett normkritiskt perspektiv är lyssnande och öppen för barns tankar om 
hur normer kan förändras. Det är viktigt att pedagoger i förskolan är medvetna om 
sina värderingar och hur makten kan användas för att påverka barn (Salmson & 
Ivarsson, 2015). Även Aina och Cameron (2011) lyfter fram pedagogers betydelse för 
hur könsstereotyper förmedlas och överförs till barn. 

Enligt Martin och Rubel (refererade i Aina & Cameron, 2011) börjar barn bilda sig en 
uppfattning om begreppet ”kön” runt två års ålder, och vid tre års ålder vet de flesta 
barnen om de är en flicka eller pojke (Aina & Cameron, 2011). Vid fyra års ålder vet 
barnen om de könskodade färgreglerna, rosa är en ”flickfärg” och blått är en 
”pojkfärg” (Henkel & Tomičić, 2009). Böcker har en enorm påverkan på yngre barn. 
Huvudkaraktärerna förser barnen med förebilder och definitioner av femininitet och 
maskulinitet (Narahara i Aina & Cameron, 2011). Enligt Kåreland (2005) kan 
illustratörernas färgval i bilderböckerna signalera om de är en ”flickbok” eller en 
”pojkbok”. Text och bild i barnböcker kan skapa positiva eller negativa känslor hos 
barn enligt Nahl och Bilal (refererade i Aina & Cameron, 2011).  

Kårelands (2005) studie visar att manliga huvudpersoner är i majoritet i 
barnlitteratur, särskilt i bilderböcker. Nikolajeva (2004) menar att manliga författare 
av barnlitteratur ofta väljer att skriva om manliga huvudkaraktärer. På liknande sätt 
väljer kvinnliga författare att ha kvinnliga huvudkaraktärer. Detta på grund av att 
män respektive kvinnor saknar varandras erfarenhetsvärld. Trots att manliga 
karaktärer har majoritet så väljer många författare medvetet att ha både flickor och 
pojkar som huvudpersoner i sina böcker för att alla barn oavsett kön ska kunna 
identifiera sig med huvudkaraktärerna (Kåreland, 2005; Kåreland & Lindh-Munther, 
2005). Även nyare forskning stärker Lena Kårelands studier om manlig dominans 
bland huvudpersoner i barnlitteratur (Shachar, 2012). Obalansen mellan kvinnliga 
och manliga karaktärer i barnlitteratur skapar en situation där pojkar inte behöver 
överskrida stereotypa föreställningar om genus (Aina & Cameron, 2011). Kåreland 
(2005) lyfter fram att barn ofta identifierar sig med huvudpersoner i litteratur, vilket 
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leder till att barn påverkas av rådande kulturella och sociala värderingar. Det är 
viktigt att huvudpersoner i barnlitteratur tillåts ha annorlunda könsmönster. 
Kåreland (2005) menar att eftersom vuxna är mer tillåtande och lättare accepterar 
när flickor har könsöverskridande beteende är det viktigt att även framhålla det 
motsvarande när det gäller pojkar. Wahlström (2003) skriver att det är nödvändigt 
för både flickor och pojkar att se sig representerade i både huvudkaraktärer och 
bikaraktärer i barnlitteratur. Hon menar att på det sättet byggs barns sociala 
kompetens, självförtroende och självkänsla upp. 

Inom forskning av barnlitteratur har genusinriktade studier blivit en viktig del, och 
Nikolajeva (2000) menar att bilderboken inte är ett undantag. Dagens barn lever i en 
värld av bilder på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Bilder har många 
funktioner. De påverkar, ger kunskap och informerar. Bilder talar ofta mer direkt till 
oss än texter (Kåreland, 2001). Bilderboken bygger på ett samspel av bilder och ord, 
där mottagaren måste sätta ihop det verbala och det visuella. Nikolajeva (2000) ser 
bilderboken som en unik konstform. Bilderböcker har oftast vita eller neutralt 
färgade främre och bakre försättsblad (Nikolajeva, 2000). 

Bilderbokens omslag är en oumbärlig del av helheten, särskild när omslagsbilden inte upprepar 
någon bild inne i boken. Berättelsen kan faktiskt börja redan på omslaget, och den kan fortsätta 
bortom sista sidan och in på pärmens baksida. Försättsblad kan också innehålla viktig 
information, och bilder på titelsidan kan bekräfta eller strida emot den övriga berättelsen 
(Nikolajeva, 2000, s.63). 

Bilderboken är ofta barns första möte med konst, enligt Edwards (2008). Hur barn 
egentligen tolkar och upplever bilder är fortfarande ett tämligen outforskat område, 
eftersom barnboksforskningen i regel hittills har fokuserat på texten. Det har dock 
skett en förändring på senare år och barnboksillustratörernas insatser lyfts fram. 
Barnböckernas illustrationer analyseras med hänsyn till uppbyggnad, innehåll och 
ideologi och sätts in i sitt konstvetenskapliga och kulturhistoriska sammanhang 
(Kåreland, 2001).  

Miljön i bilderböcker kan bidra till personskildringen genom att karaktärer vistas i 
vissa miljöer, till exempel inomhus eller utomhus. I bilderböcker är det vanligt med, 
för barn, bekanta närmiljöer som till exempel barnrummet, hemmet och förskolan 
(Nikolajeva, 2004). Karaktärernas egna rum, som exempelvis kan vara prydliga eller 
stökiga, kan också fungera som ett sätt att beskriva dessa karaktärers egenskaper. 
Utifrån föreställningar om traditionella könsstereotyper kan läsaren tolka det som att 
det prydliga rummet tillhör en flicka och det stökiga rummet tillhör en pojke 
(Nikolajeva, 2000). Bilderbokens form skapar särskilda förutsättningar eftersom 
miljön i bilderboken kan beskrivas med ord, med bilder eller med både ord och bild 
(Nikolajeva, 2000).  

2.5. Läroplan för förskolan 

Här väljer vi att lyfta valda delar ur Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) som är 
av betydelse för vår studie. 

I förskolans främsta styrdokument Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det 
skrivet att förskolan vilar på en demokratisk grund. Förskolan är en kulturell och 
social mötesplats. Barngruppen ska ses som en viktig del i barns utveckling och 
lärande. Lärandet ska baseras på både samspel mellan pedagoger och barn som på att 
barn lär av varandra. Verksamheten ska utformas i överenskommelse med 
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grundläggande demokratiska värderingar. Alla som verkar inom förskola ska främja 
aktningen för varje människas egenvärde, individens integritet, alla människors lika 
värde och jämställdhet mellan könen.  

Omsorg om och hänsyn till andra människor ska lyftas fram i verksamheten, liksom 
jämställdhet samt egna och andras rättigheter.  

Vuxna är viktiga förebilder. Barn tillägnar sig värden och normer genom konkreta 
upplevelser. Barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 
gäller i ett demokratiskt samhälle påverkas av de vuxnas förhållningssätt. De sätt som 
vuxna bemöter flickor och pojkar på liksom de förväntningar och krav som ställs på 
dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 
manligt. Traditionella könsroller och könsmönster ska motverkas i förskolan. I 
förskolan ska flickor och pojkar få lika stort inflytande över och utrymme i 
verksamheten, samt ha samma möjligheter att utveckla och pröva intressen och 
förmågor utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.  

Inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande 
behandling. Verksamheten ska syfta till att barnen utvecklar förmåga till empati och 
omtanke om andra samt respekt, förståelse och öppenhet för olikheter (Skolverket, 
2016).  

Vi tänker att samtliga ovan nämnda delar ur Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2016) är av betydelse för vår studie då de lyfter fram vikten av att pedagoger i 
förskolan arbetar normkritiskt och inkluderande.  

2.6. Skolverkets allmänna råd  

Allmänna råd med kommentarer för förskolan (2013) och Allmänna råd- Arbetet 
mot diskriminering och kränkande behandling (2014) har tagits fram av Skolverket 
för att stödja och ge vägledning för alla som verkar inom förskolan för ökad 
måluppfyllelse samt för att synliggöra och förstärka verksamheternas arbete mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi kommer att lyfta valda 
delar ur dessa som är av betydelse för vår studie.  

Allmänna råd med kommentarer för förskolan (2013) lyfter fram vad både skollagen 
och Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) tar upp angående arbetet med normer 
och värden. Normer och värden är en viktig del i barns utveckling och lärande. Dessa 
kan prövas och utvecklas i barngruppen på förskolan. Pedagogerna har möjligheter 
att tillsammans med barnen både lyfta fram och hantera och vidare diskutera att 
människor är olika. Om förskolemiljön är naturligt och positivt inställd till olikheter 
ges barnen möjlighet att utveckla förståelse och acceptans för olika sätt att både tänka 
och vara.  

Barns upplevelser av vad det innebär att vara flicka eller pojke formas i interaktionen 
tillsammans med pedagogerna och barnen. Det handlar om att motverka traditionella 
könsmönster och att ge alla barn lika stort inflytande över och utrymme i förskolans 
verksamhet oavsett kön. Pedagoger är viktiga förebilder för barnen och deras 
förhållningssätt bidrar till barnens uppfattningar. Det är därför viktigt att 
pedagogerna reflekterar, analyserar och kritiskt granskar sina egna föreställningar, 
värderingar och förhållningssätt (Skolverket, 2013). 
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Allmänna råd-Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2014) lyfter 
fram vad skollagen, diskrimineringslagen och Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2016) tar upp angående arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. Bestämmelser i skollagen och diskrimineringslagen förbjuder 
diskriminering och kränkande behandling. Diskriminering innebär att ett barn 
missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna. Vi kommer endast att nämna två av dessa, nämligen kön 
och könsöverskridande identitet eller uttryck, då de övriga inte är relevanta i vår 
studie. Könsöverskridande identitet eller uttryck definieras i Allmänna råd som att” 
någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man 
eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön”. 
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker barns värdighet. 

Förskolan ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling. Det främjande arbetet kan vara att ge 
flickor och pojkar lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Det 
förebyggande arbetet kan vara att se över miljön på förskolan, exempelvis 
bokutbudet. Det åtgärdande arbetet ska förhindra att kränkningen upprepas. Detta 
kräver goda rutiner och det åtgärdande arbetet ska påbörjas direkt när ett barn 
signalerar att hen har känt sig kränkt (Skolverket, 2014). 

Vi vill mena att dessa valda delar ur Skolverkets Allmänna råd ger ytterligare 
förankring och tyngd till varför pedagoger i förskolan ska arbeta normkritiskt och 
inkluderande.  

2.7. Teoretiskt perspektiv 

Vi kommer genomföra en kvalitativ text- och bildanalys i barnlitteratur ur ett 
genusperspektiv med fokus på normkritik. Vi valde detta perspektiv då vi finner det 
intressant och relevant för vår studie. Med genusperspektiv avses att man analyserar 
olika företeelser utifrån ett perspektiv som förklarar hur jämställdhetens och 
ojämställdhetens mekanismer fungerar (Tivenius, 2015). Normkritiken är ett 
perspektiv som synliggör normer och deras konsekvenser (Salmson & Ivarsson, 
2015). 

Enligt Svaleryd (2003) och Tallberg Broman (2002) markerar begreppet genus den 
sociala relationen mellan könen. Genusbegreppet tydliggör att relationen mellan 
könen, liksom att pojkars och flickors egenskaper, beteenden, sysslor med mera, inte 
är biologiskt givna utan historiskt och socialt konstruerade. I människors 
vardagsföreställningar ingår ofta att flickor och pojkar har olika egenskaper. Manligt 
och kvinnligt beskrivs i västerländskt tänkande, enligt Gemzöe (2014), utifrån ett 
tänkande i motsatser, dualistiskt. Män beskrivs som rationella och kvinnor som 
känslosamma. Mannen ses som norm och kvinnan som avvikande. De beteenden och 
egenskaper som traditionellt ansetts vara manliga har sedan lång tid tillbaka 
värderats högre än de som ansetts kvinnliga (Henkel & Tomičić, 2009). Även 
Nikolajeva (2004) håller med om en sådan analys av västerländskt tänkande om 
kvinnor och män. En sådan utgångspunkt kan vidare vara ett sätt att underlätta en 
text- och bildanalys av stereotypa karaktärer, genom att söka efter särskilda attribut, 
könsmarkörer samt traditionella kvinnliga och manliga beteenden och egenskaper. 
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3. Metod 

Vår studie är en jämförande kvalitativ text- och bildanalys. Övergripande innebär 
detta en text- och bildanalys av stereotypa karaktärer. Genom att söka efter särskilda 
attribut, könsmarkörer samt traditionella kvinnliga och manliga beteenden och 
egenskaper kan vi jämföra bilderböckerna. Studien utgår efter statistik från bibliotek. 
I detta kapitel kommer vi att närmare beskriva vårt tillvägagångssätt, hur urvalet av 
bilderböcker gick till, samt diskutera studiens tillförlitlighet och etiska överväganden.  

3.1. Urval av bilderböcker att analysera 

I vår tidigare pilotstudie var vi i kontakt med stadsbibliotek i två mindre kommuner 
och fick ta del av statistik över förskolors mest hemlånade barnlitteratur 2015. Denna 
statistik gav oss några bilderböcker som vi har valt att arbeta vidare med i denna 
studie. Vi kompletterade studien ytterligare med både fler av de vanligt 
förekommande bilderböckerna från den nämnda statistiken och även bilderböcker 
med tydligt uttalat normkritiskt innehåll. Vår studie är inte nationellt täckande 
eftersom vi gjorde ett bekvämlighetsurval för att hålla oss inom studiens tidsramar 
och inte tog kontakt med nationella bibliotek.  

Från vår pilotstudie har vi valt att även i denna uppsats analysera två av dessa 
bilderböcker: Bara knyt, Alfons! (1988) skriven och illustrerad av Gunilla Bergström 
och Här kommer polisbilen (1995) skriven av Arne Norlin och illustrerad av Jonas 
Burman. Dessa tillhör alltså de vanligt förekommande bilderböckerna, och de övriga 
två är Gurras grävskopa (2014) skriven av Sylvia Heinlein och illustrerad av Michael 
Bayer, översatt av Gun- Britt Sundström samt Ella säger NEJ! (2014) skriven och 
illustrerad av Linna Bie, översatt av Eva Vidén. Vi har även valt att lägga till fyra 
böcker från Olika Förlag i denna studie. Dessa böcker är: Full fart, 
UppfinnarJohanna! (2016) skriven av Ann-Christine Magnusson och illustrerad av 
Lovisa Lesse, Mix kör (2016) skriven av Malin Lilja med illustrationer av Matilda 
Salmén, Konrads klänning (2014) skriven av Åsa Mendel- Hartvig och illustrerad av 
Caroline Röstlund, samt Varför gråter pappan? (2011) skriven av Kristina Murray 
Brodin och illustrerad av Bettina Johansson.  

Olika Förlag arbetar för att driva positiv förändring i frågor som rör genus, normer 
och mångfald, vilket syns i deras bilderböcker genom ett uttalat normkritiskt 
innehåll. Vi kände till förlaget och deras arbete sedan tidigare och har noterat att 
deras bilderböcker inte finns representerade i de förskolor som vi har erfarenheter av.    

Till denna studie valde vi bort de bilderböcker ur pilotstudien som hade 
förmänskligade djur som huvudkaraktärer. Detta eftersom vi tyckte att de kunde vara 
svåra att analysera normkritiskt, samt att de uttalat normkritiska bilderböckerna 
endast har mänskliga karaktärer. Det andra och påföljande urvalet styrdes av vilka 
böcker som fanns tillgängliga för hemlån på biblioteken. 

3.2. Analysens genomförande 

Vi har gjort en kvalitativ studie med några enstaka kvantitativa inslag. Vi har följt de 
huvudsakliga stegen som ingår i en kvalitativ undersökning enligt Brymans (2011) 
beskrivning.  Första steget i denna studie är formulering av forskningsfråga. Den 
lyder Vad förmedlas i vanligt förekommande bilderböcker jämfört med uttalat 
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normkritiska bilderböcker? Sedan följer urval av relevant litteratur, insamling och 
analys av data, teoretiskt arbete och slutligen formulering och färdigställande av detta 
arbete.  

I vår analys har vi fokuserat på specifika markörer som kan tolkas som kvinnligt 
respektive manligt. Exempelvis färgval, attribut och egenskaper i text och bild. Vi har 
tagit stöd i och inspirerats av de olika stegen för bokanalys som tas upp i 
Normkreativitet i förskolan (Salmson & Ivarsson, 2015), de femton punkter för 
analys av bilderboken i En fanfar för bilderboken (Laukka, 2013) samt också utgått 
från idéer i Bilderbokens pusselbitar (Nikolajeva, 2000) och Barnbokens 
byggklossar (Nikolajeva, 2004).  Vi har arbetat fram fyra olika teman som grund. Vi 
jämförde de inför studien utvalda bilderböckerna med varandra med fokus på hur 
kvinnliga respektive manliga karaktärer gestaltas i både text och bild. Vi tittade på 
bokomslagen, försättsbladen, illustrationerna samt vilka ord som användes för att 
beskriva karaktärernas personlighet, egenskaper, känslor de uppvisar och utseende, 
vilka attribut de tilldelats samt hur miljöerna framställdes. Detta främst utifrån 
Nikolajevas schema ur Barnbokens byggklossar (2004) med motsatsord för text- och 
bildanalys av stereotypa karaktärer. Vi har även räknat karaktärerna i bilderböckerna 
för att se könsfördelningen.  

Genom att gemensamt kritiskt granska, läsa, studera och diskutera text och bild i 
bilderböckerna flera gånger fann vi olika budskap, koder och markörer som kanske 
inte upptäcks vid en första genomgång. 

3.3. Trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet är mått på hur tillförlitlig en metod har varit för att samla in 
data i ett specifikt ämne i en kvantitativ undersökning (Bryman, 2011). Validitet avser 
att den som utför undersökningen mäter det som är relevant i sammanhanget medan 
reliabilitet avser att den som utför undersökningen mäter på ett tillförlitligt sätt. I en 
kvalitativ undersökning som denna kan istället begreppen trovärdighet och 
pålitlighet användas (Bryman, 2011). 

Under arbetets gång har vi ställt oss kritiska frågor för att säkerställa studiens 
trovärdighet. Vi ställde oss frågor av typen ”Passar redovisningen av tidigare 
forskning med studiens syfte och frågeställningar?”. Genom att diskutera med 
varandra och kontinuerligt återkoppla till vårt valda syfte under processen 
säkerställde vi att vi lyckats undersöka det som var avsikten med studien. Den här 
studiens trovärdighet förstärks i och med att vi har utgått från tidigare pilotstudies 
statistik över förskolors hemlån av barnlitteratur från olika stadsbibliotek.  Denna 
statistik ligger till grund för vårt urval av bilderböcker, samt ett aktivt och medvetet 
val av de normbrytande bilderböckerna från ett av oss tidigare känt förlag. Detta har 
relevans för vårt syfte och vår forskningsfråga i denna studie. 

Pålitligheten är å ena sidan relativt hög i analysdelen av denna studie, eftersom vi har 
analyserat bilderböckerna utifrån vårt valda teoretiska perspektiv, som är ett 
genusperspektiv med fokus på normkritik, områdesspecifik forskningslitteratur och 
två metodböcker för text- och bildanalys av barnlitteratur. Å andra sidan är 
pålitligheten inte lika hög i resultatdelen av denna studie eftersom det inte skulle vara 
möjligt att få ett exakt likadant resultat om undersökningen utförts av andra. Detta 
på grund av att text och bild tolkas olika beroende vem som analyserar, trots att det 
teoretiska perspektivet, den områdesspecifika forskningslitteraturen, metodböckerna 
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och bilderböckerna är samma. Det är svårt att förhålla sig helt neutral och inte 
påverkas av tidigare kunskaper och erfarenheter. Trots detta visar vår studie ändå en 
relativt hög pålitlighet i metoddelen eftersom den följer en tydlig, genomtänkt 
struktur och det går att följa alla steg i processen. 

Generaliserbarhet är möjligheten att utifrån ett urval dra slutsatser om det 
sammanhang urvalet ingår i, det vill säga i vilken utsträckning resultaten kan 
generaliseras till andra sammanhang (Bryman, 2011). För en god generaliserbarhet 
krävs att urvalet är tillräckligt stort. Eftersom denna studie är gjord på ett litet 
begränsat urval av bilderböcker kan man inte säga att den har hög generaliserbarhet.  

3.4. Etiska överväganden 

De fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa är inte 
tillämpbara i denna studie eftersom vi inte har några personer, platser eller liknande 
som till exempel behöver informeras, ge samtycke eller anonymiseras. Våra åtta valda 
bilderböcker är vår empiri i denna studie.  

 

4. Resultat och analys 

I resultatkapitlet presenterar vi de åtta valda bilderböckerna utifrån de framarbetade 
temana. De fyra vanligt förekommande bilderböckerna är: Bara knyt, Alfons!, Här 
kommer polisbilen, Gurras grävskopa samt Ella säger NEJ!. De fyra uttalat 
normkritiska är: Full fart, UppfinnarJohanna, Mix kör, Konrads klänning och 
Varför gråter pappan? Slutligen kommer analys och sammanfattning av vårt 
resultat.  

Här nedan följer en genomgång av bilderböckerna. Inledningsvis beskriver vi 
handlingen, sedan följer en beskrivning av bokomslag, försättsblad, hur karaktärerna 
framställs i text och bild, samt hur miljöerna beskrivs. Efter genomgången av 
bilderböckerna följer två sammanställningar av karaktärernas könsfördelning och 
slutligen tre cirkeldiagram över könsfördelningen, dels de uttalat normkritiska och 
dels i samtliga åtta bilderböcker. 

4.1. Bara knyt, Alfons!  

Bara knyt, Alfons! (1988) är skriven och illustrerad av Gunilla Bergström. 
Bilderboken handlar om pojken Alfons Åberg som bor med sin ensamstående pappa. 
Alfons har lärt sig knyta rosetter och klarar nu allt knytande själv utan hjälp av 
pappa. Alfons två vänner, som heter Viktor och Milla, kommer på besök och de får ta 
del av Alfons knytande. 

Bokomslag och försättsblad 

Omslaget på Bara knyt, Alfons! visar Alfons som står och knyter en gul rosett mot en 
rosa bakgrund. Försättsbladen är helt vita. 
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Karaktärernas framställning 

I Bara knyt, Alfons! används inga direkta ord för karaktärernas inre egenskaper 
förutom Alfons pappa som beskrivs som glad och vänlig. Han framstår som tålmodig, 
uppmuntrande, tillåtande och anpassar sig efter Alfons nyfunna knytintresse 
bilderboken igenom, förutom vid ett tillfälle då han snubblar och ser lite irriterad ut. 
Alfons Åberg upplevs som nöjd och helt uppslukad av sitt knytande. På ett uppslag 
ser han förvånad ut.  

Både Alfons och hans pappa i Bara knyt, Alfons! har byxor och tröjor som går i bruna 
nyanser. Alfons har kortbyxor och pappan långbyxor. Pappan bär även ett vitt 
förkläde med volang och rosett. Kompisen Viktor har blå tröja och blå kortbyxor och 
kompisen Milla har röd klänning över en rosa tröja och matchande strumpbyxor samt 
ett hjärthalsband hängandes runt halsen. Alfons och Viktor har orangea knytskor, 
Milla har ballerinaliknande skor i samma färg som Alfons och Viktors, och pappan 
har gröna tofflor. Karaktärerna har traditionella frisyrer: Alfons och Viktor har kort, 
glest hår, pappan är tunnhårig och endast Milla har långt hår.  

Miljö 

Handlingen i Bara knyt Alfons! utspelar sig hemma hos Alfons Åberg och hans pappa 
i deras lägenhet. Bakgrunderna i illustrationerna är genomgående vita och beigea, 
förutom ett blått och ett gult uppslag. Vissa detaljer i uppslagen har färgstarka inslag 
som till exempel rött, rosa och orange. Rosetterna och snörena i illustrationerna 
dominerar i röda och rosa nyanser förutom en blå rosett som Alfons står och knyter 
på första uppslaget. Alfons har gjort en linbana av snören och gula lådor. I den åker 
mjukisdjur, dockor, en Playmobilfigur och tennsoldater i olika gula nyanser.  

4.2. Här kommer polisbilen 

Här kommer polisbilen (1995) är skriven av Arne Norlin, illustrerad av Jonas 
Burman. Bilderboken handlar om pojken Halvan som leker med en polisbil och 
genom sin fantasi träder in i polisyrkets verklighet. När Halvan leker blir leken som 
på riktigt. Det sker ett bankrån mitt i staden, men tack vare Halvans och hans 
poliskollegors insatser blir bankrånaren fasttagen. 

Bokomslag och försättsblad 

På Här kommer polisbilens omslag är det en polisbil i full utryckning, Halvan syns 
tydligt i passagerarfönstret medan den som kör syns dåligt. Både främre och bakre 
försättsblad är starkt blå.   

Karaktärernas framställning 

I Här kommer polisbilen är Halvan en pojke som älskar bilar, och genom sin fantasi 
blir han polisinspektör där han framställs som modig, duktig och kompetent. Han har 
ett kroppsspråk som utstrålar självsäkerhet. Halvans kvinnliga kollega, 
polisassistenten Ylva, beskrivs som ansvarsfull, försiktig och uppmärksam och har en 
mer diskret framtoning än Halvan.  

När Halvan i inledningen av bilderboken leker på sitt rum med en leksakspolisbil har 
han typiska barnkläder, en vit t-shirt och blå jeans. Sedan ”blir” han polisinspektör 
och bär därmed polisuniform med svart läderjacka och utrustning, vilket även 
polisassistenten Ylva har. Halvan har kort hår, Ylva har långt hår.  Den manliga 
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rånaren ser ovårdad ut med skäggstubb och rufsigt hår. Han bär en grön- och blårutig 
skjorta, bruna byxor och en blå väska.  

Miljö 

Första uppslaget i Här kommer polisbilen är ett typiskt pojkrum med bilar på golvet, 
en leksakspistol och en batong hängandes på sängen, en bilplansch på väggen och 
sängen som bilgarage. Leksakerna går i färgerna blått, brunt, rött och gult. 
Handlingen utspelar sig i stadsmiljö. Illustrationerna är detaljerade, faktafyllda, 
realistiska om än något föråldrade nu jämfört med när bilderboken skrevs. Färgvalen 
är genomgående blå, både i bakgrunder och detaljer. 

4.3. Gurras grävskopa 

Gurras grävskopa (2014) är skriven av Sylvia Heinlein och illustrerad av Michael 
Bayer. Bilderboken är översatt från tyska av Gun-Britt Sundström. Boken handlar om 
pojken Gurra som aldrig tröttnar på att titta på grävmaskinen tillsammans med sin 
pappa vid byggarbetsplatsen på vägen hem från förskolan. Gurra får hälsa på hos 
grävmaskinisten Rosie i förarhytten medan pappa väntar tålmodigt på trottoaren. 
Gurras stora dröm är att en gång få köra grävmaskinen själv. 

Bokomslag och försättsblad 

Omslaget på Gurras grävskopa visar Gurra på byggarbetsplatsen och färgerna går i 
mörka nyanser av brunt, gult och grönt. Främre och bakre försättsblad är identiska 
med grävmaskiner mot en orangegul bakgrund. 

Karaktärernas framställning 

Gurra i Gurras grävskopa har ett stort intresse för grävmaskiner. Han framställs som 
en nyfiken, fantasifull och påhittig pojke som kan visa och uttrycka känslor som till 
exempel att han blir ledsen och känner oro. Gurras pappa framställs som lugn, 
tålmodig och anpassar sig efter Gurras grävmaskinsintresse.  

Både Gurra och hans pappa har kort hår. Gurra bär en grön och blå tröja, gröna 
kortbyxor och blå skor. Pappan bär en grön långärmad tröja över en blå skjorta, 
bruna långbyxor och bruna skor. Grävmaskinisten Rosie har långt hår, ett rött 
hårband med vita prickar. Hon bär en blå tröja och ett par bruna hängselbyxor och 
bruna skor. På ena underarmen har hon ett ankare tatuerat. Rosie är den enda med 
markerade läppar. 

Miljö 

Handlingen i Gurras grävskopa utspelar sig främst på en byggarbetsplats, men även 
på Gurras förskola och hemma i Gurras rum. Färgvalen är genomgående blå, gul och 
grön. Illustrationerna är realistiska och detaljerade. Gurras rum är ett typiskt 
pojkrum med leksaksbilar, sportutrustning och en plansch med en superhjälte på. 
Rummet framställs med en viss oordning. 

4.4. Ella säger NEJ! 

Ella säger NEJ! (2014) är skriven och illustrerad av Linne Bie. Bilderboken är 
översatt till svenska av Eva Vidén. Boken handlar om flickan Ella och hennes 
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gosedjur i olika vardagssituationer under en dag. Hon klär på sig, matar ankor i 
parken, äter mat, åker bil till doktorn, badar och lägger sig. 

Bokomslag och försättsblad 

Ella säger NEJ! har ett lila omslag med Ella på. Både främre och bakre försättsblad 
är ljust rosa.  

Karaktärernas framställning 

Ella i Ella säger NEJ! är en bestämd flicka som vet vad hon vill och inte vill. Hon 
framställs som en flicka som kan uttrycka känslor. På varje uppslag porträtteras hon 
först sur och missnöjd, sedan glad och nöjd. 

Ella har en röd kort klänning över en vit tröja, röd- och vitrandig mössa, blå jacka, 
vita strumpor och blå skor. Ella har halvlångt hår med ett rött hårspänne och ögonen 
har markerade ögonfransar. När Ella ska sova bär hon vita och ljusgröna nattkläder. 
Hon har en docka som är en kopia av Ella, i klädsel, utseende och frisyr. När det är 
sovdags bär dockan ljuslila nattkläder. Dockan ändrar även ansiktsuttryck efter Ellas 
humör. Ellas mamma har ljusbrun jacka, gröna långbyxor, bruna skor med klack och 
ring på fingret. Den manliga doktorn bär en traditionell vit läkarrock med en blå 
penna i bröstfickan.  

Miljö 

Handlingen i Ella säger NEJ! är en dag i Ellas liv. Första uppslaget visar Ella som ska 
klä på sig. Sedan följer alla aktiviteter som Ella gör Ella ända fram till läggdags. 
Illustrationer är i mjuka pastellfärger. Bakgrunderna är mjukt rosa, vita eller 
ljusgröna. Den enda färgen som sticker ut är Ellas röda klänning. Flera detaljer är 
rosa som till exempel Ellas stol och säng. De vuxna illustreras endast i 
halvkroppsbilder. Mamman från midjan och neråt. Doktorn ser man endast 
läkarrocken på. Inga huvuden eller ansikten syns, men av texten framgår det att det 
är en mamma och en manlig doktor. 

4.5. Full fart, UppfinnarJohanna! 

Full fart, UppfinnarJohanna! (2016) är skriven av Ann-Christine Magnusson och 
illustrerad av Lovisa Lesse. Bilderboken handlar om flickan Johanna och hennes två 
bröder Sten och Stanley. Varje dag tar orken slut för Johanna, Sten och Stanley när 
de ska gå hem från skola och förskola. Johanna uppfinner en maskin för att de ska 
slippa gå.   

Bokomslag och försättsblad 

Omslaget på Full fart, UppfinnarJohanna! visar Johanna som står och borrar i en lila 
pulka mot en ljusgrön vägg där det hänger olika verktyg. Främre och bakre 
försättsblad är röda med vita prickar. 

Karaktärernas framställning 

Johanna i Full fart, UppfinnarJohanna! är orädd, klurig, uppfinningsrik och 
påhittig. Hon är kreativ och hittar på egna lösningar. Hon vågar skapa saker och är 
inte rädd för att det ska bli fel, det blir bra ändå. Hon har två hjälpsamma, 
omtänksamma bröder som blir delaktiga och assisterar i hennes projekt.   
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Johanna har en röd långärmad tröja, blå långbyxor, röda strumpor, röda skor och en 
blå ryggsäck. Hon har lockigt hår uppsatt i två knutar över öronen. Sten har blå 
långärmad tröja med vit krage, vita långbyxor, blå strumpor, brunt bälte, mörkblå 
knytskor och en rosa ryggsäck. Stanley har en senapsgul långärmad tröja, bruna 
långbyxor, senapsgula strumpor, svarta skor och en ljusblå ryggsäck. Båda bröderna 
har kort, tunt lockigt hår.  

Övriga barnkaraktärer bär liknande kläder, långbyxor och långärmade tröjor, i olika 
klara färger. Frisyrer, utseende och hårfärg skiljer sig åt. Johannas lärare bär en 
orange långskjorta med korta ärmar. Hen står bakom en kateder, vilket gör att det 
inte går att se om hen bär byxor eller skjortklänning. Hen har kort hår med ett rött 
hårspänne. Den vuxna karaktären som hjälper Johanna i slutet av bilderboken skiljer 
sig från övriga karaktärer i både färgval och klädstil. Han bär genomgående olika 
dämpade nyanser av brun, beige och grön. 

Miljö 

Full fart, UppfinnarJohanna! utspelar sig både utomhus och inomhus. På väg hem 
från skola och förskola, i klassrummet samt hemma i Johannas rum. Illustrationerna 
är färgglada och färgstarka i regnbågens alla färger. Uppslagen i bilderboken är 
detaljrika och illustrationerna fyller ut hela sidorna. Johannas rum är inte ett typiskt 
flickrum. Hon har ett färgstarkt rum med dinosaurier, uppfinningar och rymdtema. 
Ingenting i klädsel eller kroppsform som skiljer barnen åt och ingen har klänning.  

Den vuxne i slutet på bilderboken illustreras så att endast händer och lite av kroppen 
syns, inget huvud eller ansikte syns. Utifrån händerna, kläderna och kroppsformen 
framgår det att det är en äldre man. 

4.6. Mix kör 

Mix kör (2016) är skriven av Malin Lilja och illustrerad av Matilda Salmén. 
Bilderboken handlar hon flickan Mix. Hon kör olika fordon, som till exempel 
hjullastare, bil, tåg, flygplan och rymdraket. I slutet av boken, när Mix mamma 
kommer och hämtar henne, visar det sig att allt bara var en lek på förskolan och att 
personerna hon har mött i samband med de olika fordonen är i själva verket hennes 
kompisar på förskolan. 

Bokomslag och försättsblad 

På omslaget av Mix kör är Mix i full fart i en blå bil mot en vit bakgrund. 
Försättsbladen är turkosa med vita prickar. 

Karaktärernas framställning 

Mix i Mix kör är en flicka som tycker om fart och fordon. Hon är positiv, glad och 
hjälpsam. En pigg och rättfram flicka som inte är rädd att prova nya saker. Mix bär en 
blå- och vitrandig långärmad tröja, röda långbyxor och gröna strumpor och skor. Hon 
har långt hår i tofsar med gröna snoddar.  Karaktärerna som Mix möter bär passande 
arbetskläder utifrån de fordon de kör. Mix mamma bär en svartvit klänning, svart- 
och vitrandiga tights, lila stövletter med klack. Hon har långt utsläppt hår. Samtliga 
karaktärer har markerade ögonfransar. 
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Miljö 

Mix kör utspelar sig i flickans fantasi. Mix är i sin fantasi utomhus och stöter på 
fordon i olika miljöer, som tågstation, flygplats och yttre rymden. I förskolans rum 
illustreras leksaker, inredning och material som är typiska i en förskola. 
Illustrationerna är detaljerade bilder i olika dova färger från hela färgskalan.  

4.7. Konrads klänning 

Konrads klänning (2014) är skriven av Åsa Mendel-Hartvig och illustrerad av 
Caroline Röstlund. Bilderboken handlar om Konrad och hans syster Hedvig. Hedvig 
har fått en klänning i födelsedagspresent som Konrad lånar och sedan inte vill ge 
tillbaka. Mormor löser situationen genom att ordna fram en egen klänning till 
Konrad. 

Bokomslag och försättsblad 

Konrads klänning visar Konrad i sin röda klänning mot en mörk gulaktig bakgrund 
med vita och röda stjärnor. Försättsbladen är i samma färg som omslaget, med vita 
prickar. 

Karaktärernas framställning 

Konrad i Konrads klänning är en pojke som kan visa känslor som glädje, ilska och 
besvikelse. Konrad illustreras med armarna i kors och ett bestämt uttryck i ansiktet 
på ett uppslag och med tårar i ögonvrån och på kinden på ett annat uppslag. Konrads 
syster Hedvig är en generös, omtänksam och bestämd flicka som kan visa känslor 
som ilska och glädje. Barnens mormor är lugn, förstående och mån om sina 
barnbarn. 

Syskonen bär likadana underkläder. De har svarta underbyxor och orangea linnen 
med vita stjärnor. Konrad har gröna tofflor och Hedvig har orangea. Hedvigs 
klänning är blå och Konrad får en röd. Båda klänningarna är dekorerade med 
paljetter som glittrar. Konrad har kort hår, Hedvig har halvlångt hår. Barnens 
mormor har kort hår och bär mörkgröna långbyxor, tröja, kofta och rutiga tofflor i 
olika nyanser av brunt.  

Miljö 

Konrads klänning utspelar sig inomhus hemma hos barnens mormor, en typisk 
hemmamiljö. Illustrationerna är ganska enkla men samtidigt detaljerade. De flesta 
uppslagen går i dova, murriga gula och bruna nyanser med kontraster i rött, blått och 
rosa. 

4.8. Varför gråter pappan? 

Varför gråter pappan? (2011) är skriven av Kristina Murray Brodin och illustrerad 
av Bettina Johansson. Bilderboken handlar om barnen Alvdis och Hamsa. Det 
framgår inte om de är flickor eller pojkar, varken i texten eller i illustrationerna. De 
upptäcker en pappa som sitter och gråter på en bänk i parken utanför förskolan. De 
funderar på anledningar till pappans gråt och varför han är ledsen. Det visar sig i 
slutet av boken att det är glädjetårar. Han gråter inte för att han är ledsen, han gråter 
för att han är glad.  
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Bokomslag och försättsblad 

Omslaget på Varför gråter pappan? visar Alvdis, Hamsa och pappan mot en grön 
och blå bakgrund. Försättsbladen är cerisefärgade med vita prickar.   

Karaktärernas framställning 

Alvdis och Hamsa i Varför gråter pappan? är två empatiska, kluriga, känslosamma, 
fantasifulla och nyfikna barn med stor inlevelseförmåga. De är väldigt angelägna att 
försöka förstå varför pappan sitter på bänken och gråter och de diskuterar med 
varandra om olika möjliga anledningar. Alvdis och Hamsa visar många olika känslor 
som glädje, sorg och oro. Båda barnen illustreras i några av bilderbokens uppslag 
gråtandes då de lever sig in i pappans situation, både ledsna tårar och glädjetårar. 
Pappan är en väldigt känslosam man. Han är helt bekväm med att öppet visa sina 
känslor sittandes på en parkbänk utanför förskolan. 

Alvdis har en vit långtröja med blå moln, svart- och vitrandiga tights, röda strumpor 
och orangea skor. Hen har halvlångt hår. Hamsa har en röd- och vitrandig långtröja, 
blå tights, vita strumpor och cerisefärgade skor, kort hår och markerade ögonfransar. 
Pappan har mörk kostym, rosa skjorta, röd- och vitrandig slips, röda strumpor, svart 
bälte och svarta skor. Han har halvlångt bakåtkammat hår.  

Miljö 

Handlingen i Varför gråter pappan? utspelar sig utomhus. Barnen är ute på gården 
på förskolan och den gråtande pappan sitter på en bänk i parken utanför. Barnens 
tankar och diskussioner angående pappans gråt framställs i text och bild, till exempel 
barnens teori om att pappan är ledsen för att han har tappat bort någonting eller att 
han känner sig ensam. Barnen gör kopplingar till sina egna erfarenheter och 
självupplevda situationer. Illustrationerna har många detaljer, många olika färger och 
bilderna upptar hela uppslagen. Ingen färgskala dominerar, färgerna är glada och 
färgstarka. 

4.9. Könsfördelning huvud- och bipersoner 

Huvudperson avser de som står i berättelsens centrum, de som för handlingen och 
berättelsen i bilderboken framåt (Nikolajeva, 2004). I Bara knyt, Alfons!, Här 
kommer polisbilen, Gurras grävskopa och Konrads klänning är huvudpersonerna 
manliga: Alfons Åberg, Halvan, Gurra och Konrad. I Ella säger NEJ!, Full fart, 
UppfinnarJohanna! och Mix kör är huvudpersonerna kvinnliga: Ella, Johanna och 
Mix. I Varför gråter pappan? framgår det inte vilket kön barnen, Alvdis och Hamsa, 
har.   

Med centrala bipersoner avses personer utöver huvudpersonen som har betydelse för 
handlingen och berättelsen i bilderboken (Nikolajeva, 2004). I Bara knyt, Alfons! är 
bipersonerna pappan, pojken Viktor och flickan Milla. I Här kommer polisbilen är 
polisassistenten kvinnlig, Ylva. I Gurras grävskopa är det Gurras pappa som är 
biperson. Johannas bröder, Sten och Stanley är bipersoner i Full fart, 
UppfinnarJohanna! I Varför gråter pappan? är pappan biperson. I Ella säger NEJ! 
och Mix kör finns inga centrala bipersoner. 

Fördelningen över kvinnliga och manliga karaktärer i de åtta bilderböckerna i vår 
studie förtydligas genom tre olika cirkeldiagram. Första cirkeldiagrammet visar 
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könsfördelningen i de fyra vanligt förekommande bilderböckerna, andra 
cirkeldiagrammet visar könsfördelningen i de fyra uttalat normkritiska 
bilderböckerna. Det tredje cirkeldiagrammet visar den totala könsfördelningen i 
samtliga åtta bilderböcker.  

  

Fig.1 

I de vanligt förekommande bilderböckerna, Bara knyt, Alfons!, Här kommer 
polisbilen och Gurras grävskopa dominerar de manliga karaktärerna. I Ella säger 
NEJ! är det lika många kvinnliga som manliga karaktärer.  Av totalt 31 karaktärer är 
22 stycken manliga och 9 stycken kvinnliga. 
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Hon Han Hen
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Fig.2 

I de uttalat normkritiska böckerna, Full fart, UppfinnarJohanna!, Mix kör, Konrads 
klänning och Varför gråter pappan? är det svårt att se om vissa av karaktärerna är 
kvinnliga eller manliga. Därför har vi könsbestämt en del karaktärer genom att titta 
på särskilda attribut, X har till exempel klänning och långt hår och bedöms således 
vara flicka. Av totalt 44 karaktärer är 11 stycken manliga, 21 stycken kvinnliga och 12 
stycken skulle kunna vara manliga och/eller kvinnliga. 
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Av 75 karaktärer i samtliga åtta bilderböcker är 33 stycken manliga, 30 stycken 
kvinnliga och 12 stycken skulle kunna vara manliga och/eller kvinnliga. 

4.10. Analys 

Omslag och försättsblad 

Vår tolkning är att majoriteten av de vanligt förekommande bilderböckernas omslag 
befäster traditionellt könskodade färgregler. Henkel & Tomičić (2009) skriver om 
könskodade färgregler såsom varma färger som rosa, lila, rött till flickor och kalla 
färger som blått, svart och grönt till pojkar. Gurras grävskopa med sitt brungröna 
omslag är exempel på detta. Även försättsbladen skickar dessa signaler, då främst 
Ella säger NEJ! med de rosa försättsbladen om vi tänker att den riktar sig till flickor, 
och Här kommer polisbilen med de blå försättsbladen om vi tänker att den riktar sig 
till pojkar.  Endast Bara knyt, Alfons! avviker från detta med sitt rosa omslag och vita 
försättsblad. I Anette Hellmans (2010) avhandling Kan Batman vara rosa? var färg 
den starkaste och främsta markören för att skilja kvinnligt och manligt åt. Bara knyt, 
Alfons! vänder på detta med sitt rosa omslag med pojken Alfons på och vita 
försättsblad. Genom Bergströms färgval kan den lättare tilltala både flickor och 
pojkar. 

De uttalat normkritiska bilderböckerna har omslag som avviker från de traditionellt 
könskodade färgreglerna, såsom flickan Mix i en blå bil och UppfinnarJohanna som 
står framför en ljusgrön vägg. Även försättsbladens färger i dessa bilderböcker verkar 
vara genomtänkta utifrån ett normkritiskt genusperspektiv. Samtliga av de fyra 
uttalat normkritiska bilderböckernas försättsblad har en bottenfärg och vita prickar, 
vilket vi tolkar som ett avståndstagande från de könskodade färgreglerna.  

Karaktärernas framställning  

I människors vardagsföresställningar ingår ofta att flickor/kvinnor och pojkar/män 
har olika egenskaper, beteenden och väljer att utföra olika sysslor (Svaleryd, 2003). 
Alfons ensamstående pappa utmanar dessa föreställningar om manligt beteende 
eftersom han utför hushållssysslor som städning och matlagning klädd i förkläde med 
volang och rosett, vilket traditionellt sett är typiskt kvinnligt beteende. På sista 
uppslaget kan man se Viktor som torkar upp saftsoppa från golvet medan Milla 
samlar och plockar ihop snören vilket också utmanar de traditionella 
föreställningarna om kvinnligt och manligt beteende.  

Traditionella föreställningar om typiskt manliga yrken befästs delvis i Här kommer 
polisbilen eftersom polisinspektör Halvan och kriminalpolisen är manliga. Även 
rånaren är man. Däremot är polisassistent Ylva samt Halvans chef, kommissarie 
Eivor, kvinnliga. En innebandyträning illustreras där de manliga karaktärerna är 
aktiva i spelet medan den kvinnliga karaktären står i bakgrunden utanför planen med 
innebandyklubba i handen. Fokus ligger på de manliga spelarna som är skarpa i 
konturerna medan den kvinnliga spelaren är suddig med otydliga konturer. Vi tolkar 
det som att de beter sig såsom de förväntas göra utifrån de könsstereotypa normerna 
(Nikolajeva, 2004).  

Även i Gurras grävskopa tolkar vi det som att de traditionella föreställningarna om 
kvinnliga och manliga yrken förstärks eftersom byggarbetarna och kocken är män och 
pedagogen på förskolan är kvinna. Däremot utmanas de eftersom grävmaskinisten 
Rosie är kvinna.  



22 

 

Ella säger NEJ! utmanar den traditionella föreställningen om hur en flicka bör vara 
och bete sig eftersom hon tydligt och bestämt visar sin egen vilja. Vi tolkar det som 
att Ella kräver uppmärksamhet, någonting som enligt Svaleryd (2003) är ett typiskt 
pojkigt beteende. Däremot befästs de traditionella föreställningarna om kvinnligt och 
manligt genom att Ella är hemma med sin mamma som har hög klack på skorna och 
ring på fingret, samt att doktorn är en man.  

Utifrån Gemzöes (2014) teori om det västerländska dualismtänkandet om kvinnligt 
och manligt tolkar vi det som att Full fart, UppfinnarJohanna! utmanar de 
traditionella föreställningarna från början till slut i både text och bild. Både 
författaren och illustratören framställer karaktärerna på ett sådant vis att varken 
kläder eller frisyrer, färgval, utseende eller beteende utmärker om karaktären är 
kvinnlig eller manlig. Kluriga Johanna hanterar både symaskin och fogsvans som kan 
tolkas som ett typiskt kvinnligt verktyg och ett typiskt manligt verktyg. Vi kopplar 
detta till det Kåreland (2013) skriver om att numera kan bilderbokens flickor vara 
både kaxiga och starka till skillnad mot tidigare då de oftast framställdes som söta 
och fogliga.  

Mix kör utmanar de traditionella föreställningarna om kvinnligt och manligt 
beteende eftersom Mix är en flicka med ett stort intresse för fordon. Vissa av barnen i 
Mix kör illustreras som flickor eller pojkar med typiska markörer som till exempel 
röda rosetter i håret. Andra barn i bilderboken är svårare att utläsa om de är flicka 
eller pojke. I Mix fantasi blir kompisarna på förskolan vuxna, och det är både kvinnor 
och män som kör de olika fordonen som Mix möter. En pojke står i rosa kjol, vilket 
även det utmanar de traditionella föreställningarna om manligt beteende, eftersom 
rosa oftast ses som en ”flickfärg”, en färg som främst flickor har tillgång till (Henkel & 
Tomičić, 2009; Salmson & Ivarsson, 2015). Mix mamma befäster de traditionella 
föreställningarna om hur en kvinna ”ska” vara eftersom hon har långt hår, kvinnliga 
former som bröst och rumpa, tighta kläder och höga klackar samt rosa detaljer på 
både kläder och cykel. 

Egenskaper, beteenden och sysslor är inte biologiskt givna utan historiskt och socialt 
konstruerade (Svaleryd, 2003; Tallberg Broman, 2002). Utifrån detta tolkar vi det 
som att Konrads klänning är normbrytande och utmanar de traditionella 
föreställningarna om kvinnligt och manligt eftersom Konrad vill ha och tillåts få en 
klänning, vilket vanligtvis ses som ett typiskt kvinnligt klädesplagg. Färgvalen 
utmanar de könskodade färgreglerna eftersom Hedvig får en blå klänning och Konrad 
får en röd (Henkel & Tomičić, 2009).  

Varför gråter pappan? utmanar de traditionella föreställningarna om kvinnligt och 
manligt. Hellman (2010) beskriver i sin avhandling att hur känslor uttrycks är mer 
eller mindre accepterat beroende på om man är en flicka eller pojke. I Varför gråter 
pappan? visar samtliga huvudkaraktärer starka känslor och gråter både glada tårar 
och ledsna tårar. Tårar är enligt traditionella föreställningar endast förbehållet flickor 
och kvinnor (Henkel & Tomičić, 2009).  Kåreland (2013) menar att de traditionella 
mönster för manlig beteende numera ifrågasätts. I nyare bilderböcker kan pojkar och 
män framställas som ängsliga, ömt vårdande, kärleksfulla och osäkra. Det är den 
enda bilderboken i denna studie där huvudpersonerna inte är tydligt uttalat en hon, 
han eller hen, varken i text eller bild. Av namnen skulle man kunna dra slutsatsen att 
Alvdis är en flicka och Hamsa en pojke, men vi kan inte med säkerhet säga att det är 
så eftersom både flickor och pojkar kan döpas till Hamsa. Det går heller inte att utläsa 
utifrån barnens kläder, varken typ av klädesplagg eller färgval, eller hår om de är 
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flickor eller pojkar (Nikolajeva, 2000). Bilderboken vänder på de traditionella 
föreställningarna om kvinnliga och manliga sysslor genom att skildra en mamma som 
mekar bil och åker motorcykel.  

Miljö  

Vår studie visar att vissa av de vanligt förekommande bilderböckerna stärker det som 
Gemzöe (2014) skriver gällande människors vardagsföreställningar om att 
flickor/kvinnor och pojkar/män har olika egenskaper. Enligt Nikolajeva (2000) kan 
miljön bidra till personskildringen. Karaktärernas egna rum kan återge deras 
egenskaper, som till exempel att pojkar är sportiga och aktiva eller har ett stort 
intresse för fordon. I denna studie kopplar vi detta till illustrationerna av både 
Halvans och Gurras typiska pojkrum, medan miljön i Ella säger NEJ! är typiskt 
flickig överlag. Illustratörerna har i dessa tre bilderböcker använt sig av traditionellt 
könskodade leksaker, sportartiklar och färger (Henkel & Tomičić, 2009). Däremot 
skiljer sig Johannas rum från den traditionella bilden av ett typiskt flickrum och 
bryter mot normen, eftersom det inte följer de traditionella könskoderna rörande 
leksaker och färgval. Miljön i Konrads klänning återger inga särskilda kvinnliga eller 
manliga markörer eftersom fokus ligger på Konrads och Hedvigs syskonrelation och 
deras klänningar. Inte heller miljön i Varför gråter pappan? återger speciellt 
kvinnliga eller manliga markörer eftersom handlingen utspelar sig på en förskola och 
fokus ligger på Alvdis och Hamsas tankar och reflektioner. 
 
I Bara knyt, Alfons! ligger rosa och röda rosetter på golvet och trots detta har 
illustratören valt att just den rosetten som Alfons håller i ska vara blå – en 
traditionellt sett typisk ”pojkfärg”. Alfons leksaker består av både traditionellt typiska 
flickleksaker som dockor och mjukishästar och traditionellt typiska pojkleksaker som 
tennsoldater och Playmobil, vilket vi i vår tolkning ser som positivt utifrån ett 
genusperspektiv med fokus på normkritik.   
 
I vår studie finns det tre huvudpersoner med ett stort intresse för fordon: Halvan, 
Gurra och Mix. Miljöerna i bilderböckerna speglar detta intresse och utspelar sig 
därför i olika miljöer där det förekommer fordon. Författaren till Mix kör verkar 
medvetet bryta mot normer om vad flickor bör vara intresserade av. Hon har valt att 
ha en fordonsintresserad flicka som huvudperson och som vågar köra olika sorters 
fordon. Mix kör erbjuder en mångfald av människor som ger en vidgad bild av hur en 
förare till ett fordon kan se ut. Detta kopplar vi till Kåreland (2005) som lyfter fram 
att barn ofta identifierar sig med huvudpersoner i barnlitteratur, samt vikten av att 
huvudpersoner tillåts ha annorlunda könsmönster. Vi kopplar även till det 
Wahlström (2003) skriver om att både flickor och pojkar behöver kunna identifiera 
sig med och se sig representerade i barnlitteraturens huvudpersoner.  

Antal kvinnligt/manligt 

I vår studie kan vi se att de manliga karaktärerna är fler än de kvinnliga i våra åtta 
utvalda bilderböcker. Även Kårelands (2005) studie visar att manliga huvudpersoner 
är i majoritet i barnlitteratur och då särskilt i bilderböcker. Karaktärer som figurerar i 
vår studies bilderböcker utan att ha en betydande roll för handlingen är också 
övervägande manliga. Av 75 karaktärer i samtliga åtta bilderböcker är 33 stycken 
manliga, 30 stycken kvinnliga och 12 stycken skulle kunna vara manliga och/eller 
kvinnliga. Värt att påpeka är dock att utan Mix kör skulle resultatet ha blivit helt 
annorlunda, eftersom det är övervägande kvinnliga karaktärer i den bilderboken. De 
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kvinnliga karaktärerna i Mix kör utgör en tredjedel (10 av 30) av samtliga kvinnliga 
karaktärer i hela denna studie. Någonting som inte förvånar oss är att det endast är i 
de uttalat normkritiska bilderböckerna som karaktärer med pronomenet hen 
förekommer. 

Bilderböcker har en stor påverkan på barn och huvudpersonerna förser barnen med 
förebilder. Därför bör både kvinnliga och manliga huvudpersoner representeras i 
dessa (Narahara i Aina & Cameron, 2011).  Vi skulle vilja lägga till ”könsneutrala” till 
detta påstående. Resultatet av vår studie visar få böcker med könsneutrala 
huvudpersoner. Alla barn ska kunna identifiera sig med och se sig representerade i 
bilderböckerna (Wahlström, 2003). Författaren till Mix kör verkar medvetet ha valt 
att göra Mix till en hon, trots att det egentligen hade fungerat lika bra med en hen 
eller han. Mix bryter mot normer om vad flickor bör vara intresserade av, eftersom 
hennes stora intresse för fordon i människors vardagsföreställningar oftast ses som 
typiskt manligt. 

4.11. Bilderböckernas förutsättningar för 
jämställdhetsarbete i förskolan 

Olika bilderböcker ger förskolan olika förutsättningar i arbetet med att motverka 
traditionella och stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt. De vanligt 
förekommande bilderböckerna kan användas i jämställdhetsarbete, men det kräver 
möjligtvis en hög grad av jämställdhetskompetens hos pedagoger, vilket man kan 
argumentera för inte gäller för de uttalat normkritiska bilderböckerna. Det finns 
numera, som vår studie visar, bilderböcker med positiva genusperspektiv i betydelsen 
att de medvetet vänder på de traditionella vardagsföreställningarna om kvinnliga och 
manliga egenskaper och beteenden (Kåreland, 2013). Dessvärre är de uttalat 
normkritiska bilderböckerna fortfarande få till antalet både på bibliotek och förskolor 
i jämförelse med de vanligt förekommande bilderböckerna. Detta innebär att 
pedagoger i förskolan bör vara observanta på de genusspecifika markörer som finns 
och de budskap som förmedlas i bilderböckerna.  

 

5. Diskussion 

Diskussionskapitlet innehåller metoddiskussion samt resultatdiskussion och 
avslutande reflektion. 

5.1. Metoddiskussion 

I det stora hela är vi nöjda med vårt metodval. Med stöd av valda metodböcker kunde 
vi sortera ut teman som hur bokomslagen och försättsbladen ser ut samt hur 
karaktärerna och miljöerna framställs. Vi räknade antal kvinnliga, manliga och 
könsneutrala karaktärer samt sammanställde könsfördelningen. De åtta 
bilderböckerna lästes, jämfördes, studerades, granskades och diskuterades flera 
gånger under studiens gång. Detta för att kunna gå på djupet och finna olika 
genusspecifika budskap och markörer. Dessa tolkade vi sedan ur ett genusperspektiv 
med fokus på normkritik för att svara på forskningsfrågan. Genom att använda text- 
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och bildanalys som metod och Nikolajevas (2004) schema med motsatsord som 
analysverktyg kunde vi gå metodiskt och systematiskt tillväga. 

Det hade varit intressant att byta ut våra fyra vanligt förekommande bilderböcker 
mot fyra nyutgivna bilderböcker som inte är uttalat normkritiska. Av egna 
erfarenheter vet vi att det finns bilderböcker som är normkritiska utan att de 
marknadsförs som det – till exempel Racer-Rakel och fångarna i svinstian skriven 
av Martin Widmark och illustrerad av Britt Sternehäll (2007), Kenta och barbisarna 
skriven och illustrerad av Pija Lindenbaum (2007) samt Snurran på förskolan 
skriven av Eva Bergström och illustrerad av Annika Samuelsson (2016). Samtliga 
utmanar stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt i både text och bild. Den 
jämförande studien hade då möjligtvis blivit mer rättvis och gett andra resultat av 
intresse. För att kunna använda oss av tidigare pilotstudie samt för att inte låta våra 
personliga preferenser påverka resultatet använde vi oss i denna studie av statistiken 
för förskolors hemlån. 

5.2. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att fördjupa kunskapen om vilka förutsättningar 
bilderböcker ger förskolan i arbetet med att motverka traditionella och stereotypa 
föreställningar om kvinnligt och manligt. Studiens forskningsfråga var: Vad 
förmedlas i vanligt förekommande bilderböcker jämfört med uttalat normkritiska 
bilderböcker? 

I denna studies resultat kunde vi se att i vissa bilderböcker förmedlas det redan på 
omslaget och försättsbladen om det är en bok som riktar sig till flickor eller pojkar. I 
de vanligt förekommande bilderböckerna påträffas de könskodade färgreglerna 
genomgående i illustrationerna i jämförelse med de uttalat normkritiska 
bilderböckerna. Där förekommer regnbågens alla färger, på omslag, försättsblad och i 
illustrationer. Vi kopplar detta till att bilderbokens omslag och försättsblad är 
oumbärliga för helheten och kan bekräfta eller strida emot den övriga berättelsen 
(Nikolajeva, 2000). Även det som Kåreland (2001) lyfter om att bilder ofta talar mer 
direkt till oss än texter samt att bilder påverkar, informerar och ger kunskap är av 
betydelse. Vid de tillfällen då förskolebarn spontant bläddrar/läser själva i böcker, en 
icke lärarstyrd aktivitet, förmedlar de rosa alternativ blå försättsbladen ”flickbok” 
respektive ”pojkbok”. I vår studie kan Ella säger NEJ! och Här kommer polisbilen 
vara exempel på hur omslag och försättsblad kan påverka och undermedvetet 
begränsa barn i val av bilderbok.  Mix kör har en flicka som kör bil i full fart på 
omslaget, utan direkta könskodade färgregler, vilket gör att det omslaget bjuder in 
både flickor och pojkar utan begränsningar, trots att den handlar om fordon.  

Vår studie visar att barn möter fler manliga än kvinnliga karaktärer i bilderböcker 
vilket också stöds av Kårelands (2005) teori om att yngre barn möts av fler manliga 
huvudkaraktärer. Det vi fann intressant var att i de två vanligt förekommande 
bilderböckerna som handlade om fordon (Här kommer polisbilen och Gurras 
grävskopa) var könsfördelningen så markant manligt dominerande. Av totalt 10 
karaktärer som illustreras i Här kommer polisbilen var 8 manliga och endast 2 
kvinnliga. Av totalt 11 karaktärer som illustreras i Gurras grävskopa var 8 manliga 
och endast 3 kvinnliga. Illustratörerna hade lika gärna kunnat ändra några av de 
manliga karaktärerna till kvinnliga eller könsneutrala utan att handlingen hade 
påverkats. Möjligtvis hade då bilderböckerna tilltalat fler, både flickor och pojkar, på 
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ett helt annat sätt. Även i Ella säger NEJ! hade illustratören kunnat vända på de 
traditionella könsmönstren och låtit Ella vara hemma med sin pappa och träffa en 
kvinnlig doktor.  

Alfons i Bara knyt, Alfons! bor tillsammans med sin ensamstående pappa. Denna 
familjekonstellation var ett medvetet val av Gunilla Bergström (Nettervik, 2002). 
Pappa Åberg stod för en ny mansroll som den vårdande, pysslige pappan som mest 
rör sig i köket, lagar mat och tvättar, traditionellt kvinnliga sysslor (Kåreland, 2015). I 
dag ses det inte som lika märkvärdigt som då, eftersom många barn kan identifiera 
sig med att bara bo med sin pappa, av olika anledningar. Att Bergström inte avslöjar 
anledningen till varför pappa Åberg är ensamstående öppnar upp för fler möjligheter 
som fler barn kan relatera till.   

Vi kan se en skillnad i vad som förmedlas i bilderböckerna när det gäller hur 
karaktärerna visar känslor.  Hellman (2010) beskriver i sin avhandling att hur 
känslor uttrycks är mer eller mindre accepterat beroende på om man är en flicka eller 
pojke. I Varför gråter pappan? visar alla karaktärerna många olika känslor 
handlingen igenom, oavsett om de är kvinnliga, manliga eller könsneutrala. Som 
intressant jämförelse kan vi nämna karaktärerna i Bara knyt, Alfons! som är näst 
intill neutrala i sitt uttryck bortsett från ett uppslag där Alfons visar en förvånad min. 

Vår studie visar även att de könskodade färgreglerna och traditionella föreställningar 
gällande klädsel frångås överlag i de uttalat normkritiska bilderböckerna i jämförelse 
med de vanligt förekommande bilderböckerna. I Full fart, UppfinnarJohanna! har 
alla barn byxor och tröja i olika färger, i Varför gråter pappan? har barnen tights och 
långtröja i olika färger. Detta kan jämföras med barnen i Gurras grävskopa och Bara 
knyt, Alfons! där Milla bär röd klänning och Alfons, Viktor och Gurra bär byxor, 
vilket förstärker de traditionella och stereotypa föreställningarna om kvinnligt och 
manligt. Enligt Hellman (2010), Salmson och Ivarsson (2015)  samt Henkel och 
Tomičić, (2009) är alla färger inte till för alla, utan vissa färger som rosa och rött är 
typiska ”flickfärger” medan blått och grönt är typiska ”pojkfärger”. Konrads klänning 
frångår och utmanar både de könskodade färgreglerna och de traditionella 
föreställningarna gällande klädsel utan att problematisera kring detta. Det ses som 
självklart att Konrad får en röd klänning.  

Det handlar inte om att ta bort de vanligt förekommande bilderböckerna, då många 
av dem är bra verktyg i jämställdhetsarbetet. Det handlar om att lägga till en 
variation av bilderböcker så fler kan känna sig representerade och erbjuda en 
mångfald för att barn ska slippa begränsas av stereotypa föreställningar (Henkel, 
2006). Bilderböcker ger möjligheter till förebilder för barns identitetsbyggande 
(Henkel & Tomičić, 2009). Oavsett vilken barnlitteratur som förmedlas, är det viktigt 
att barn och pedagoger tillsammans samtalar kring litteraturens text och bild, och 
ännu viktigare när det kommer till äldre utgåvor av barnlitteratur med föråldrade 
beskrivningar av normer och värderingar. Vikten av de vuxnas roll när det kommer 
till att påverka barns upplevelser och tolkningar är någonting som även Kåreland 
(2005) lyfter fram. 

Under studiens gång har vi kommit fram till att nästan alla bilderböcker ger 
förutsättningar i jämställdhetsarbetet men det är hur vi arbetar med dessa som är det 
avgörande. 
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5.3. Avslutande reflektion 

Åtta bilderböcker är givetvis för få bilderböcker för att kunna representera all 
barnlitteratur. Trots detta är de ändå ett representativt underlag för att realisera 
syftet med studien, eftersom vi utgått efter statistik från bibliotek. Vår studie visar att 
det finns bilderböcker med positiva genusperspektiv i betydelsen att de medvetet 
vänder på de traditionella vardagsföreställningarna om kvinnliga och manliga 
egenskaper och beteenden (Kåreland, 2013). Vi har även sett exempel på 
normöverskridande bilderböcker. Att använda normöverskridande bilderböcker i 
jämställdhetsarbetet på förskolan kan hjälpa till att vidga rådande normer. De vanligt 
förekommande bilderböckerna erbjuder andra förutsättningar i jämställdhetsarbetet. 
De kräver ett annat arbetssätt och möjligtvis en högre jämställdhetskompetens av 
pedagogerna.  Enligt Läroplan för förskolan ska förskolan motverka traditionella 
könsroller och könsmönster. Barn tillägnar sig värden och normer genom konkreta 
upplevelser (Skolverket, 2016), som exempelvis bilderböcker. Pedagoger är viktiga 
förebilder och deras förhållningssätt bidrar till barnens uppfattningar. Talesättet 
”barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör” anser vi vara passande i 
detta sammanhang och sammanfattar pedagogernas roll och betydelse i 
jämställdhetsarbetet. Därför är det viktigt att pedagogerna reflekterar, analyserar och 
kritiskt granskar sina egna föreställningar, värderingar och förhållningssätt (Henkel 
& Tomičić, 2009; Skolverket, 2013). Kåreland (2005) lyfter fram vikten av 
pedagogens roll när det kommer till att påverka barns upplevelser och tolkningar. Det 
handlar om att få syn på både nya och dolda saker i bilderböckernas text och bild. 
Derman-Sparks (2001, refererad i Aina & Cameron, 2011) menar att pedagoger kan 
hjälpa barn att känna igen och vara kritiska mot könsstereotyper. Istället för att ta 
bort bilderböcker som innehåller könsstereotyper kan även dessa användas i 
jämställdhetsarbetet.  

I denna studie framgår det att barn möter fler manliga än kvinnliga karaktärer i våra 
åtta valda bilderböcker, vilket stödjer Kårelands (2005) teori om att yngre barn möts 
av fler manliga huvudkaraktärer, och särskilt då i bilderböcker. Wahlström (2003) 
skriver att det är nödvändigt för både flickor och pojkar att se sig representerade i 
både huvudkaraktärer och bikaraktärer i barnlitteratur. Hon menar att på det sättet 
byggs barns sociala kompetens, självförtroende och självkänsla upp. Bilderböcker är 
viktiga eftersom barn finner förebilder till sitt identitetsbyggande. De påverkar barns 
bild av vad som är kvinnligt och manligt (Henkel & Tomičić, 2009). Detta innebär att 
det kan vara svårt för alla barn att hitta förebilder och känna sig representerade om 
det är en obalans i könsfördelningen i barnlitteraturen. 

5.4. Fortsatt forskning 

Genus i barnlitteratur är ett område som inbjuder till fortsatt forskning. Det finns 
relativt få undersökningar som behandlar litteratur i förskola ur ett genusperspektiv. 
Den mesta forskningen riktar sig istället mot äldre barn och grundskola (Kåreland, 
2005). Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan motverka 
traditionella könsmönster och arbeta normkritiskt. Jämställdhetsarbetet i förskolan 
är ständigt aktuellt och just därför är det viktigt att det forskas vidare inom området.  

Vi skulle tycka det vore intressant att ta del av framtida forskning som berör barnens 
val av bilderböcker. Väljer de bilderböcker där huvudpersonen har samma kön som 
de själva? Vad är det som gör att bilderböcker med uttalat normkritiskt innehåll, som 
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de från förlaget Olika, inte når ut till förskolor i samma utsträckning som vanligt 
förekommande bilderböcker?  

Som avslutning hoppas vi att denna studie har bidragit till ökad medvetenhet och 
ökad förståelse för vilka förutsättningar bilderböcker kan ge förskolan i 
jämställdhetsarbetet.  
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