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Abstract
Title: "The world is a fairytale! The fairytale is a world! Yes, my dear, absolutely! But
every fairytale has its morality and message"" (Adam Mickiewicz). An essay about gender and
gender equality in children's literature in Sweden, Poland and Turkey.
The aim of this research is to study how gender is constructed and represented in children's
literature through image and text analysis of the four selected children's books from respectively
Sweden, Poland, and Turkey. Through our analysis we want to demonstrate the prevailing gender
discourses expressed in children's books through text and image. From this we want to create an
understanding of the importance of the selection of children's books and the role of adults in communicating and discussing the content. The study has feminist poststructuralism as theory which is
part of social constructivism. To achieve the in-depth analysis, we used semiotic text and image
analysis as well as multimodality and critical discourse analysis. The study's findings show that,
based on semiotic image and text analysis, most analyzed books convey and portray a conventional
and traditional image of femininity and masculinity. There are some breakthrough challenges in
the selected children's books that adults need to attend to in social practice with the children. The
result we have reached is only partly in line with the curriculum for preschool gender equality.
Some messages are also in conflict with them.
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1. Bakgrund
Under den första verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) fokuserade vi på förskolans likabehandlingsplan och begreppet interkulturalitet och hur den avspeglar sig i den pedagogiska verksamheten. På Arzus VFU förskola hade pedagogerna börjat läsa böcker om familjekonstellationer
i syfte att arbeta könsöverskridande och vidga barnens tankar kring kön och begreppet familj. Ledningen beslutade dock att lägga ner den satsningen på grund av ett starkt motstånd från föräldrarna.
Vissa menade att det var för tidigt (åldersmässigt) att läsa den här typen av böcker och andra ville
inte överhuvudtaget att de skulle läsas. Eftersom den förskolan var mångkulturell, tänkte vi att det
kunde vara intressant att analysera barnböcker, från olika länder, och påvisa vilka normer de avspeglar. För det valde vi barnböcker från Sverige, Polen och Turkiet för att analysera. I analysen
kommer fokus att ligga på text och bild. Vi kommer att analysera och jämföra de valda barnböckerna mellan ovan nämnda länder för att påvisa hur genus konstrueras och gestaltas.
Anledningen till att vi valde att analysera barnböcker från Sverige, Polen och Turkiet, beror
på att vi bor i Sverige och har våra rötter i de två andra länderna. Vi behärskar även polska och
turkiska, vilket gör det lättare vid analys av texter. Kulturerna i länderna skiljer sig en del åt och då
vi har erfarenhet av kulturerna i alla länder gör det att vi lättare kan jämföra dem och se vad som
skiljer. Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle, där det bor många människor från just Polen
och Turkiet. Vi vill uppmärksamma att det finns skillnader mellan olika länder när det gäller jämställhet, oavsett var man har sina rötter. Vi anser det viktigt att man har det i åtanke när man planerar
den pedagogiska verksamheten, då barn med många olika etniska bakgrunder går i den svenska
förskolan.
Didaktiken i förskolan handlar om innehåll, metod och syfte det vill säga vad, hur och
varför barnen ska lära sig (Skolverket 2016). Därför är det viktigt att pedagogerna är medvetna om
innehållet och det budskap som finns i boken. Eilard påvisar att diskurser kommer till uttryck vid
många olika tillfällen, till exempel i massmedia, i skolböcker, i barnlitteratur och populärmusik.
De varierar över tid, men i dem bevaras eller återskapas föreställningar om bland annat kön, genus
och sexualitet, manlighet och kvinnlighet, barndom, svenskhet eller annan nationalitet och etnicitet.
De identiteter som på detta vis tillskrivs, påverkar i längden vår självuppfattning. Om vi från olika
håll regelbundet matas med likartade diskurser, kan en viss livsstil, social ställning eller samhällsordning, komma att uppfattas som normal och socialt eftersträvansvärd, medan andra identiteter
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och levnadssätt framstår som avvikande och i mindre grad önskvärda eller begärliga (2008, s. 20).
Det är viktigt att känna till barnens kulturella artefakter såsom barnböcker. De är ofta avspeglingar
av dolda eller synliga diskurser som finns i samhället. Skolverket säger “skolan är nämligen en
plats för socialisering och överföring av normer, värderingar och samhällssyn och konstruktion av
olika kollektiva identiteter, sociala samspel och roller” (Skolverket 2016). Kåreland hänvisar till
Fagrell som hävdar att barn i tidiga år är medvetna om skillnader mellan män och kvinnor. Det
beror förmodligen på att genusföreställningar utgörs av stela strukturer som är svårt att förändra.
Redan i förskoleåldern tycks dessa föreställningar vara djupt rotade och i 5 - 7 årsåldern är man
helt medveten om att det finns yrken som betraktas som kvinnliga och manliga och att de manliga
framstår som överordnade det kvinnliga (2005, s. 10). Eftersom det är omöjligt att bara läsa barnböcker skrivna utifrån genusmedvetenhet, blir reflektionen kring boken ännu viktigare. Det kräver
noga förberedelse och reflektion inför, under och efter högläsningen tillsammans med barnen och
arbetslaget, för att kunna närma oss ett jämställt samhälle.
Interkulturalitet speglar ett intresse för och ett fokus på mångfald i historia och samtid, samt
dess förutsättningar och konsekvenser. Begreppet rymmer då en förhoppning och en förväntan på
utbildningssystemet och lyfter fram möjligheter till ömsesidigt utbyte mellan människor och grupper med skilda kulturella erfarenheter och bakgrunder, samt transformerande möten mellan individer i olika utbildningskontexter. (Södertörns Högskola 2017).

2. Inledning
Vi lever i en digitaliserad, men samtidigt traditionell, skriftkultur där vi ständigt möter olika former
av texter. Bergström och Boréus menar att människans strävan och vilja att förmedla sina kunskaper till människor har resulterat i en oändlig mängd texter världen över. När en människa tar till
sig en text så påverkar det hens bild och förhållningssätt gentemot världen och det är på det sättet
vi bygger det moderna samhället. Grupper och enskilda individer relaterar till texter på olika sätt
där vissa är skapare och andra är mottagare och de tolkar texterna utifrån sina förutsättningar (2012,
s. 17, 20). Edström påpekar att barnens tillgång till texter/böcker/litteratur sker via flera olika instanser, där starten ligger hos skaparen, det vill säga författaren för att sedan gå vidare till bland
annat förlag, säljare och föräldrar. Då blir barnet, som individ och medborgare i samhället, mottagare av texterna, vilket ger ett stort ansvar på de som introducerar texterna för dem. Det viktiga är
att reflektera över vad texten har för effekt på just detta barn (1992, s. 14). Vi anser att pedagogerna
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spelar en viktig roll i de olika instanserna, i vårt fall förskolan, för det är de som introducerar böcker
och läser tillsammans med barnen.

2.1.

En kort historisk blick om barnboken

Vad är en barnbok? För att besvara frågan tar vi hjälp av Nikolajeva och Kåreland. Enligt
Nikolajeva är en barnbok den litteratur som är skriven, publicerad, marknadsförd och behandlats
av sakkuniga personer. En barnbok har alltid barn som den primära publiken (2017, s. 31). Kåreland
tillägger att en barnbok antingen ska handla om barn eller något som barn kan identifiera sig med
samt ha många bilder (2001, s. 18).
Enligt Kåreland har definitionen av barnboken förändrats genom tiden. De första barnböckerna hade ett pedagogiskt syfte och spelade en viktig roll i barnuppfostran. Under 1800-talet kom
de första pojk- och flickböckerna, där äventyr, familje- och uppfostringsideal presenterades. Deras
syfte var att lära barnen moral och gott uppförande. Kåreland menar att många av dagens klassiska
barnböcker från början var skrivna för vuxna. Det lästes ofta för barnen ur vuxenböcker, på grund
av att de dåtida pedagogiska barnböckerna inte var intressanta eller roliga för barn. Kåreland menar
att högläsning ger barn möjlighet att komma i kontakt med olika verkligheter och förebilder. Barnböcker har alltid hjälpt barnen att vidga sina vyer och få upp ögonen för nya världar, drömmar och
upplevelser vilket leder till att de lär känna sig själva och sin vardag bättre (2001, s. 18, 25-39).

2.2.

Läroplanen för förskolan Lpfö98 och jämställdhet

I förskolans läroplan, Lpfö98, kan vi läsa om förskolans värdegrund och uppdrag och där står det
att: ”omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och
andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden
och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse
och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är
vuxna viktiga som förebilder”. Vidare står det att: ”vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom
de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning
om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor
och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket 2016, s. 5). När vi läser
om normer och värden i läroplanen ser vi att förskolans uppdrag är att ”aktivt och medvetet påverka
och stimulera barnens utveckling och förståelse för mekanismer och värderingar som finns i dagens
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samhälle”. Förskolans mål är enligt Lpfö98 att: ”sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för
att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (Ibid., s. 8).
Wedin konstaterar att forskningen och dokumentationen kring genus bekräftar att många förskolor
fortfarande är arenor där traditionella könsmönster förstärks, istället för att gå mot jämställdhet.
Wedin anser att stereotypa traditionella föreställningar om kön begränsar pojkar och flickors
utveckling gentemot ett jämställdt samhälle (2014, s. 13). I dagens samhälle är jämställdhet ett mål
och en vision, enligt Wedin. Jämställdhet handlar om genus, flickors/kvinnors och pojkars/mäns
villkor i samhället, kvinnors och mäns frihet till utveckling och lika fördelning av makt för att
skapa sitt eget liv och ställning i samhället, påpekar Wedin. Författaren hävdar att likabehandling
och icke-diskriminering är grundläggande för ett rättvist och demokratiskt samhälle (2014, s. 17).
Svaleryd menar att jämställdhet innebär att ”män och kvinnor ska ha samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter” (2002, s. 36), medan Wedin säger att jämlikhet handlar om alla
människors lika värde, oavsett kön, etniskt ursprung och social tillhörighet (2014, s. 17).

3. Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur genus konstrueras och gestaltas i de valda barnböckerna
från Sverige, Polen och Turkiet. Genom vår analys vill vi påvisa de rådande genusdiskurserna som
kommer till uttryck i barnböcker, genom text och bild. Vi vill utifrån det skapa en förståelse för
vikten av urvalet av barnböcker och de vuxnas roll att förmedla och diskutera innehållet.

4. Frågeställningar
Vad vi läser och hur vi diskuterar bokens innehåll med barnen påverkar deras tolkningar och förståelse av olika fenomen som finns i samhället, till exempel genus och makt. Frågeställningar vi
behandlar i studien är:
▪

Hur synliggörs/gestaltas diskurser om genus och makt i de analyserade barnböckerna?

▪

Vilka likheter och olikheter finns mellan de analyserade barnböckerna, från de olika länderna, när det gäller diskurser om genus och makt?
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5. Teori
För vår studie har vi valt att använda feministisk poststrukturalism som teori vilken är en del av
socialkonstruktivism. Det vi vill påvisa är att kön inte enbart är biologiskt utan även konstrueras
genom sociala relationer där kulturella artefakter har en avgörande roll i processen. Därför ska vi
studera hur kön konstrueras i barnböcker, i de givna länderna. Vi kommer att fokusera på barnböckernas roll genom en feministisk poststrukturalistisk teori. Patel och Davidson belyser skillnaden mellan biologiskt kön och socialt konstruerade kön det vill säga genus. Enligt feminismen har
kön stor betydelse när det gäller att förstå sociala relationer, allt från familjen, uppfostran till
arbetslivet och även vetenskapen, där kön förknippats med manlig dominans (2011, s. 35). Vårt
fokus kommer att ligga på det socialt konstruerade könet det vill säga genus och därför blir vårt
val av teori och perspektiv det som stödjer dessa antagandena och inte de som belyser det biologiska könet.

5.1.

Socialkonstruktionism

Centralt i socialkonstruktionismen är att verkligheten är socialt konstruerad. Det avgörande för
forskningen blir att utforska hur dessa sociala konstruktioner går till. Enligt socialkonstruktionismen är all kunskap förknippad med våra sociala konstruktioner (Alvesson och Sköldberg 2008,
s. 81f). Brinkkjær och Høyen förklarar att socialkonstruktionismen är en vetenskapsteoretisk uppfattning och är en förlängning av diskursteorin. Utgångspunkten är att den kontext människan deltar
i har en avgörande roll när det gäller att skaffa erfarenhetet. I och med det, är verkligheten beroende
av det kulturella sammanhanget. Det är alltså människan som både formar och tolkar verkligheten
det vill säga konstruerar den och dessutom bli vi formad av den. Det är socialkonstruktivismen som
engagerar sig i hur och varför vi människor beskriver, erfar och förstår verklighet på ett visst sätt
(2013, s. 95). Socialkonstruktionismen är en viktig teori och ett perspektiv inom samhällsvetenskap
för att se på samhället. Den teorin hjälpte oss att förstå varandras analyser och reflektioner samt
underlättade vid den gemensamma skrivningen.

5.2.

Den feministiskt poststrukturella diskursen

Lenz Taguchi belyser att den feministiskt poststrukturella diskursen kritiserar och vill klargöra
kategorierna manligt och kvinnligt. Genom att påvisa hur kategorierna är skapade kan man bredda
dem och hitta fler sätt att vara. Feministisk poststrukturalism menar att man även bör eliminera
andra bipolära grupperingar som individ-omvärld. Meningen är att visa att vår förståelse av såväl
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subjektet som omvärlden är formulerade i mänskligt konstruerade meningsbärande diskurser.
I många sammanhang betyder begreppet diskurs samtalet om något, det som sägs och skrivs. I ett
poststrukturellt sammanhang avses med diskursen snarare innebörden och betydelsen i det som
sägs, det vill säga vad vi menar och hur det påverkar vårt handlande, där diskursen blir avgörande
för vårt sätt att iscensätta och konstruera vår omvärld på specifika sätt och sammanhang i enlighet
med innebörden i diskursen. Feministisk poststrukturalism ifrågasätter och utmanar alltså den
härskande föreställningen om ett på förhand nedlagt, sammanhållet och enhetligt jag. Feministisk
poststrukturalism visar också hur diskursernas makt får oss att vara på ett visst sätt så att vi aktivt
tar upp dem som en del av oss själva. Därmed görs kvinnor till rättmätiga och igenkännbar deltagare i sociala grupper (2004, s. 15f). Eidevald poängterar att genom ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt beskrivs människor som multipla subjekt. Individer varken är eller blir det ena eller
andra utan individer görs på olika sätt, i olika kontexter utifrån olika diskurser eller föreställningar
(2009, s. 20).

5.3.

Begrepp

Här pressenterar vi de begrepp vi använder för att synliggöra likheter och olikheter i diskurserna i
de analyserade barnböcker. Eftersom våra begrepp utgår från vår teoretiska bakgrund, hjälpte de
oss att sätta ord på det vi synliggjorde i de utvalda böckerna.

Genus, socialt kön, kön
Enligt Svaleryd omfattar genus vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Det är det kulturella
arvet och det sociala systemet som formar genuset, vilket innebär att ordet genus handlar om en
öppenhet för överskridanden och förändringar. Genusdiskussionen handlar om hur man beskriver
könstillhörigheten och hur man handskas med att människor allmänt delas in i två kategorier.
Genusbegreppet handlar om relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och
vad som anses som manligt och kvinnligt (Svaleryd 2002, s. 29). Lenz Taguchi påpekar att under
de senaste 15 åren, började många feminister tala om kön istället för genus. Det beror på att det är
omöjligt att dra en gräns mellan ett biologiskt kön och vad som är ett socialt konstruerat genus.
Idag kan man även bevisa att det biologiska könet har omformats på grund av sociala sammanhang.
Valet mellan kön eller genus utplånas därmed och måste ersättas med ett diffusare och komplext
”både och”. Den synen har, idag, många poststrukturalistiska feminister. Den markerar också den
poststrukturalistiska upplösningen mellan språk och verklighet som ett ”både och”. Det är inte valet
mellan språk och verklighet eller valet mellan genus och kön, utan om att ta bort olikheterna mellan
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det som “är” och det vi “uppfattar och förstår, det som” (2004, s. 40). I uppsatsen använder vi
termen genus. Med kön avses det biologiska könet som registrerats för en person vid födelsen eller
det juridiska kön som senare fastställs för personen.

Genusordning/genuskontrakt
Kåreland beskriver genusordningen som ett mönster som beskriver vad som avses med kvinnligt
eller manligt och hur man ska vara som kvinna eller man. Det manliga är som framgått vanligen
överordnat det kvinnliga och värderas högre. Inom de flesta områden i samhället, till exempel
politik, ekonomi och familj går det att urskilja en tydlig hierarki mellan könen, en maktordning
som utgår från könet (2005, s. 11).

Genusifiering
Hedlin använder sig av begrepp genusifiering vilket innebär att någonting, till exempel arbetsuppgifter eller färger, är könskodat, det vill säga kodat som kvinnligt och manligt. Genusifiering varierar mellan olika kulturer. Eftersom människors uppfattningar om vad som ses som kvinnligt och
manligt skiljer sig i olika kulturer och tider, görs också genus till en föränderlig kategori (2010,
s. 15).

Diskurs och diskursanalys
Brinkkjær och Høyen förklarar diskurs som användandet av språket i förhållande till sociala, politiska och kulturella former, det vill säga normer, strukturer och institutioner. Diskurs är språk som
återger en social ordning samtidigt som det skapar en social ordning som förbinder
människorna med samhället. Det som diskursanalytiker är nyfikna på är hur språket används inom
olika ämnesområden till exempel inom kvinno- och genusforskningen, där man varit intresserad
av genusskapande och uppfostran. Syftet med analys har ofta varit att bevisa hur den dominanta
diskursen bevarar makten i samhället. När man diskuterar maktperspektivet i diskursanalysen utgår
man ofta från Michel Foucault (2013, s. 94). Boréus refererar till Fairclough (1992) som menar att
diskurser påverkar människans sätt att uppfatta verkligheten och förstå samhället. Diskurser påverkar även personens identitet och gruppernas relationer till varandra (2011, s. 153).
Enligt Lenz Taguchi skapas diskursen av de vedertagna betydelserna av språken och hur vi
uppfattar olika fenomen i omvärlden, men endast i vissa kulturer eller grupper, under bestämda
tidsperioder och sammanhang (2004, s. 61).
Bergström och Boréus förklarar diskursers tre olika funktioner på följande sätt: för det
första en ideationell metafunktion, det vill säga att ge uttryck för olika erfarenheter. För det andra
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har diskurser en relationell funktion, det vill säga hur olika relationer etableras mellan olika grupper
eller subjektspositioner, till exempel mellan lärare och studenter. För det tredje konstrueras olika
identiteter i diskurser, vilket kan tolkas, som att även kritisk diskursanalys anknyter till ett konstruktivistiskt synsätt (2012, s. 374f).

Dikotomi
Eilard menar att, kunskapen om världen struktureras i motsatspar, det vill säga dikotomier, såsom
man/kvinna, vuxen/barn, subjekt/objekt och modern/traditionell. Dessa begrepp delar inte bara upp
världen i motsatser, utan skapar även språkliga hierarkier där den överordnade kategorin blir norm
(2008, s. 46).

Diskursordning
Winther Jørgensen och Phillips förklarar begreppet diskursordningen utifrån Fairclough (2003)
som framställer diskursordningen som sociala praktiker som använder samma typ av språk (2000,
s. 24). Eilard förklarar det som en samling av likartade diskurser samt relationen dem emellan,
i form av de konventioner som utvecklas för att hantera dem (2008, s. 55).

Makt
Eilard tar upp begreppet makt utifrån Foucaults förklaring där social kontroll är en del av utformandet av det hegemoniska idealet som verkar disciplinerande och får människor att självmant
korrigera, eller anta önskvärda beteenden. Den diskursiva makten reglerar och normaliserar vissa
beteenden. Makt innehas inte av någon enskild, utan makten uppstår, enligt Foucaults synsätt, i alla
relationer och på alla samhällsnivåer och därför är den osynlig och diffus. Den diskursiva makten
är utspridd, decentraliserad och institutionaliserad. Den kritiska och intersektionella diskursanalysen synliggör det komplexa samspelet mellan olika konkurrerande diskurser i förhållande till
samhällets rådande maktordningar. I diskurserna produceras, återskapas eller förändras kunskap
och sociala identiteter och därmed även maktrelationer (2008, s. 51ff).

Multimodalitet
Eilard förklarar multimodalitet som att text och bild betraktas i läseböcker utifrån ett ömsesidigt
samspel och tolkas som en helhet. Man tar även hänsyn till layout /grafisk form, titel, omslag,
försättsblad samt meta- och paratexter. Det multimodala perspektivet kopplas för övrigt till de diskursanalytiska ramarna eller så utvidgas diskursanalysen till att omfatta ett multimodalt perspektiv.
Eilard refererar till Fairclough (1995) som menar att det är nödvändigt att se medietexter, dit läromedel kan räknas, som multimodala eller multisemiotiska, eftersom en viktig aspekt av
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diskursanalysen just handlar om hur semiotik på olika sätt interagerar med språket i meningsproduktionen och på så vis frammanar olika modaliteter och former av estetik i olika media, vilket
överensstämmer med bilderbokens logik (2008, s. 57).

6. Metod och urval
Den metod som vi har valt att använda i undersökningen är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, Critical Discourse Analysis (CDA). CDA kommer att diskuteras senare i uppsatsen under
en egen rubrik.
Det empiriska materialet för vår studie är fyra barnböcker från respektive land, där både
text och bild är i fokus i vår analys. Eftersom vi gör en barnboksanalys är barnböcker, både vårt
empiriska material och data. Undersökningens population innefattar litteratur i allmänhet, men
urvalet avgränsas till barnböcker för barn i förskoleåldern. Fyra böcker från varje land analyserades. För att underlätta analysen har böckerna numrerats (se bilaga nr. 4).
Ambitionen med valet av böcker var att utgå från en och samma aspekt i alla länder men
de olika förutsättningarna för respektive land blev ett hinder för det. De polska böckerna valdes
utifrån rekommendationslista och de med höga försäljningssiffror. De svenska böckerna valdes
utifrån Svenska Barnboks Institutets (SBI) rapport, från 2016, över de mest lånade böckerna. För
Turkiet var situationen lite annorlunda, där har man ingen statistik över böcker för småbarn.
Antingen skulle vi utgå från många olika förlags egen dokumentation eller genom speciella barnboksgrupper på Facebook. Vi valde att utgå från Facebookgrupper samt våra egna personliga val.
Eilard betonar att media har fått ett större inflytande över barnens inlärning, på grund av att skolböcker blir allt mer kommersiella, vilket leder till att barnens världsbild förändras (2004, s. 242).
Vi anser att bilder- och barnböcker också kan räknas dit, så när Arzu var i Turkiet besökte hon en
stor bokhandelskedja D&R (Doğan ve Raks müzik) med 157 bokhandlar över hela Turkiet. Urvalet
i butiken gick till så att Arzu tog hänsyn till bokens placering på hyllan, bokens färg, namn och
reklam i butiken, det vill säga ur konsumtions och marknadsföringsaspekten. Arzu valde de böcker
som syntes mest i bokhandeln och utifrån de mest omtalade barnböckerna i Facebookgruppen, som
har 86 211 medlemmar.

6.1.

Tillvägagångssätt

Ahrne och Svensson visar att det finns olika metoder att göra en kvalitativ undersökning trovärdig.
Forskningstextens transparens, handlar om att göra studien lätt att genomskåda för läsaren och på
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så sätt vara öppen för diskussioner och kritik (2011, s. 27). Undersökningen kommer vara transparent vilket man redan kan förstå utifrån de problem vi stött på i urvalet av böcker. Vi kommer att
använda tydliga referat och citeringar ur valda barnböcker. Ibland är det tyvärr omöjligt att referera
till en konkret sida då sidnummer saknas i boken. När vi citerar från de polska och turkiska barnböckerna, översätter vi text till svenska för förståelsen men vi ger möjlighet för läsaren att läsa
originaltexten i fotnoten.
För att kunna använda bilder från de valda barnböckerna krävdes tillstånd från samtliga
berörda bildupphovsmän. Det var inte lätt att hitta illustratörernas kontaktuppgifter, vilket krävde
flera dagars arbete, både via telefon och via mail. Vi kontaktade illustratörer i Sverige och förlagen
i Polen och Turkiet (se bilaga nr. 1, 2, 3). Resultatet blev att samtliga illustratörer gav sit godkännande, vilket innebär att vi kan lägga upp uppsattsen med bilder på Diva Portal.
Reliabilitet är viktigt för trovärdigheten enligt Ross. Det handlar om att noggrant samla
tillräcklig mängd data för att kunna dra slutsatser av det. Validitet är ett annat viktigt begrepp menar
Ross, det innebär att man under studiens gång bara svarar på syftet, där val av metod, frågeställningar har en avgörande roll (2014, s. 51, 53). När det gäller reliabilitet, vid datainsamlandet, har
vi valt att analysera fyra barnböcker från respektive land. Vi är väl medvetna om att det blir svårt
att dra generella slutsatser utifrån 12 barnböcker, men vår förhoppning är att det trots detta ska ge
en uppfattning om hur genus framställs i de analyserade barnböckerna. När det gäller validitet, har
vi gjort flera olika analyser av barnböcker för att kunna samla in relevant och tillräcklig data. Vi
har utfört semiotisk text (se bilaga nr. 6) och bildanalys (se bilaga nr. 7) där vi utgick från kritisk
diskursanalys för att hitta då rådande diskursiva praktiker i text och bild och koppla dem till sociala
praktiker. Vi genomförde det så vi kunde svara på forskningens frågor på ett utförligt och lämpligt
sätt.

6.2.

Kritisk Diskursanalys (CDA)

I undersökningen kommer vi att använda oss av kritisk diskursanalys som metod med fokus på
genus. Kritisk diskursanalys eller Critical Discourse Analysis (CDA) ställer, enligt Winther
Jørgensen och Phillips, “upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt
undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social samt kulturell utveckling i olika sociala
sammanhang” (2000, s. 66). Vi vill undersöka och problematisera de diskurser som finns i barnböcker när det gäller kön och påvisa att det är rekonstruktioner av de rådande samhälleliga normer
och kulturer som vi lever i som speglas i barnböckerna. Diskursanalys är enligt Saar och Löfdahl
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en bra metod då man forskar om förskola och barn. Enligt författarna är diskursanalys även en
lämplig metod för att beskriva hur normer, praktiker, meningar och förgivettagande skapas, när det
gäller forskning om förskola och barn (2014, s. 27). Vi anser även här att CDA är en lämplig metod,
för vår undersökning, vid analys av barnböcker för barn i förskoleåldern.
Winther Jørgensen och Phillips påpekar att diskursiv praktik är en form av social praktik
inom CDA, för människor både producerar texter och konsumerar dem genom att motta och tolka
dem. Diskurser konstituerar den sociala världen, de sociala relationerna och de sociala identiteterna
som konstitueras av andra sociala praktiker. Förhållanden mellan diskurs som social praktik och
andra sociala dimensioner är dialektisk. Diskursen bidrar inte bara till att forma och omforma
sociala strukturer och processer utan speglar av dem. CDA:s syfte är enligt författarna, att bidra till
en social utvecklingslinje som strävar mot ett mer likställt språkligt maktförhållande i hela samhället. För att fullfölja detta används kritisk språkmedvetenhet, som verktyg (2000, s. 67-70). Ett
av de målen är att människor ska få insikt i det sammanhang de befinner sig i genom att bli kritiskt
språkmedvetna och på så sätt kunna förändra det. ”Genom träning i kritisk språkmedvetenhet kan
människor lära sig vilka begränsningar det finns för deras praktik och vilka möjligheter det finns
till förändring” (Ibid., s. 92). Vi kopplar kritisk språkmedvetenhet till förskolans didaktik, där medvetenhet om språket och meningen med det är av yttersta vikt.
Enligt Winther Jørgensen och Phillips hävdas det att genom CDA uppstår odemokratiska
maktförhållanden mellan till exempel etniska minoriteter och majoriteter, sociala klasser eller mellan män och kvinnor, dessa utfall kallar man för ideologiska effekter (2000, s. 69).
Varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner: den är en
text, en diskursiv praktik och en social praktik. Alla tre dimensionerna ska dras in i en konkret
diskursanalys av en kommunikativ händelse. Den första delen är text. Fairclough använder sig av
ett vidgat textbegrepp och med text avses därmed också tal, skrift, bild, eller en blandning av det
språkliga och visuella. Man studerar bl.a. hur texten skapar olika diskurser. Den diskursiva praktiken är den arena, där texterna produceras och mottas och den sociala praktiken alltså det sammanhang som texterna kan kopplas till. Han menar att dessa påverkar varandra och att de därmed står
i ett dialektiskt förhållande till varandra, men att diskurserna också påverkas av andra diskurser
och andra sociala praktiker (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 25, 74f). Vid analys av en
kommunikativ händelse måste man analysera objektet utifrån dess tre nivåer. Med CDA vill man
klarlägga sambanden mellan texten och den sociala praktiken och deras inverkan på varandra.
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6.3.

Semiotisk bild- och textanalys

För att uppnå den djupgående analysen använde vi oss av semiotisk text- och bildanalys. Enligt
Bergström och Boréus innebär semiotik att en bild tolkas och analyseras. I semiotik används olika
meningsbärande teckensystem, bland annat skriftliga texter, bilder och filmer, med fokus på
mänsklig kommunikation. Skriftliga texter och bilder är koherenta och kommunikativa, det vill
säga de förmedlar en röd tråd och ett budskap (2012, s. 21). Björkvall anser att i allmänhet innebär
text det skrivna språket. Oftast förekommer texter, alltså det skrivna språket, tillsammans med
visuella inslag så som bilder och illustrationer (2012, s. 310). Bergström och Boréus menar att
texter på olika sätt relaterar till individer eller grupper. Det finns individer som har skapat texter
och det finns för det mesta individer som är deras mottagare. Genom texterna förmedlar individer,
medvetet eller omedvetet, föreställningar som avspeglar, reproducerar och ifrågasätter samhällsfenomen som genus och makt (2012, s. 20). För att förstå samhällsvetenskapliga problem är analys
av texter avgörande, menar Björkvall. Vid analys av visuella texter är förståelsen av hur bild och
text samspelar och förstärker varandra, väsentlig (Björkvall 2012, s. 307, 312).
Vi utgår från Koppfeldts version av semiotisk bildanalys. Koppfeldt menar att man kan
använda sig av två olika perspektiv, denotativ analys och konnotativ analys. Denotativ analys
beskriver vad bilden visar och konnotativ analys tolkar bildens innehåll/budskap och mening
(Koppfeldt 2005, s. 169 - 178). När vi utförde den semiotiska bildanalysen tog vi hjälp av frågaställningar som vi hittade på en websida upplagd av Eva Maria Johansson (samedia11.blogspot
2012). Enligt Bergström och Boréus tolkas innebörden i texten för att få fram meningen med den
och budskapet ur den. Semiotisk bild och textanalys gör att samhällsvetenskapliga problem blir
begripliga för forskarna. Tolkning ingår i varje textanalys metod, oavsett om texten är skriftlig eller
innehåller bilder. När vi tolkar texten använder vi våra egna kunskaper och erfarenheter om världen, för att förstå vad avsändaren vill förmedla. Bergström och Boréus hänvisar till Gadamers läsart
som innebär att tolkningen är personlig utifrån läsarens erfarenheter och livssyn och kan se olika
ut, utifrån det. Då förändringar sker i ett historiskt sammanhang blir tiden en avgörande faktor
i tolkningen (2012, s. 30-34). Då vi också har olika erfarenheter och kulturella bakgrunder kan våra
tolkningar av text och bild variera utifrån vem som tolkat.
Efter Salmson och Ivarssons bok Normkreativitet i förskolan - om normkritik och vägar till
likabehandling och Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar skapade vi en mall för barnboksanalys (se bilaga nr. 5).
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6.4.

Kritiska reflektioner kring metod

I undersökningen är semiotisk analys och CDA de mest relevanta metoderna då det handlar om att
ta reda på hur kön konstrueras i text och bild i barnlitteraturen. Boréus menar att i dagens samhälle
influeras vi utifrån texter och bilder. De skapar tankar och förhållanden mellan personer i samhället.
Eftersom människors sätt att förhålla sig till sin omvärld ofta formas utifrån olika texter, har själva
kontexten och förhållandena en betydande roll vid textanalys (2011, s. 131f)
Winter – Jörgensen och Phillip kritiserar Fairclough att vara otydlig då han tar upp det
dialektiska förhållandet mellan det diskursiva och det icke-diskursiva, det vill säga, det finns ingen
tydlig förklaring som visar hur den dialektiska relationen mellan diskursiv praktik och socialpraktik
uppstår. Vi får inte reda på var gränsen går och hur praktikerna påverkar varandra (2000, s. 93).
Vi stötte på samma problem när vi skulle förstå och påvisa den relationen. Även när vi skulle
koppla resultatet av diskursanalysen med den sociala praktiken, uppstod problem. Det krävdes
mycket läsning och eftertanke, innan vi kunde bilda oss en uppfattning, om hur, vi tror, Fairclough
resonerat. Vi vill också lyfta upp en annan viktig sak, nämligen att vi aldrig kan påstå att vi har
belyst en hel diskurs, då vårt material begränsat oss till de diskursiva praktiker som är representerade i dem.
Alvesson och Sköldberg menar att inom kritisk forskning är det avgörande att vara öppen
och självkritisk mot sina egna värderingar och tankar om normer och värden och att våga utmana
sig själv och sin syn på omvärlden (2008, s. 383f). Vi är medvetna om att när vi synliggör och
problematisera de rådande normerna, det vill säga de dikotomier som avser vad som är kvinnligt
eller manligt, riskerar vi att förstärka det som vi egentligen vill förändra. Vi synliggör det som
kanske inte är självklart för alla. Langmann understryker den paradoxen på följande sätt:
å ena sidan tycks vissa normer av förtryck endast kunna förändras med hjälp av att man lyfter fram och
bekräftar den utsatta gruppens specifika särart (som homosexuella, funktionshindrade eller individer med
annan etnisk, religiös eller kulturell bakgrund än majoritetens). Å andra sidan är det just detta utpekande
av vissa grupper som ‘avvikande’ och ‘utsatta’ som upprätthåller och återskapar normen och det strukturella
förtrycket. Den som vill förändra relationen mellan ett samhälles majoritet och en specifik social eller kulturell grupp, kommer således förr eller senare stå inför den paradoxala uppgiften att samtidigt förändra och
bekräfta rådande sociala hierarkier och orättvisor (2010, s. 59).

Boréus menar att utifrån texter som människor läser och bilder som de ser, skapas föreställningar och relationer mellan samhällsmedborgarna. Eftersom texter formar människans sätt att
förhålla sig till omgivningen, spelar kontext och relation en avgörande roll vid textanalys (2011, s.
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131f). Nackdelen med textanalys är risken att vi tolkar det utifrån våra egna fördomar, erfarenheter
och föreställningar vilket gör att vi inte kan vara helt objektiva.

6.5.

Juridiska överväganden

Södertörns högskola har tecknad Högskoleavtal med Bonus Copyright Access som ger studenter
möjlighet att använda och dela bilder och informationer med lärosätets personal och studenter.
Eftersom vi skulle lägga ut uppsatsen på Diva Portal det vill säga offentliggöra det, krävdes det att
inhämta tillstånd från samtliga berörda bildupphovsmän till de bilder som vi vill använda. För det
har vi kontaktat bildupphovsmannen via mail och frågat om deras tillstånd för användning av bilder
som ska läggas ut på Diva Portal. I och med att det finns ett undantag i upphovsrättslagen som
gäller nyttjande av bilder i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning fick vi tillstånd för
varje enskild bok via mail. Mallen till mail finns i bilaga nr. 1 för polska barnböcker, bilaga nr. 2
för svenska barnböcker och bilaga nr. 3 för turkiska barnböcker med sina ursprungliga språk.

6.6.

Fördelningen av arbetet

Samarbetet under uppsatsskrivandet har fungerat på ett utmärkt sätt. Vi hade redan i somras bestämt vilket ämne vi skulle skriva om. Vi kunde på så sätt förbereda oss bra och skaffa det material
vi behövde inför skrivandet. Då vårt arbete handlar om att analysera böcker från tre länder, passade
vi på att skaffa dem när vi var på besök i våra respektive hemländer i somras.
Fördelning av de böcker vi analyserade gick till på följande sätt. Marta har analyserat de
polska barnböckerna samt två svenska, Här kommer bussen och Vem är sjuk? och Arzu har analyserat de turkiska barnböckerna samt två svenska, Pippi går i affärer och Alfons och Milla. Eftersom
uppsatsen ska läggas upp på Diva Portal, alltså offentliggöras, krävs det tillstånd från samtliga
berörda bildupphovsmän för att vi ska kunna använda de bilder som vi behöver. Vi kontaktade
dem, Marta de polska, Arzu de turkiska och de svenska hjälptes vi åt med. Förutom att analysera
våra egna barnböcker, analyserade Marta de polska och Arzu de turkiska, dessutom analyserade vi
varandras böcker utifrån illustrationerna. Det var en spännande upplevelse då vi inte behärskar
varandras modersmål. Vi kände oss som barn, som inte kan läsa, utan bara uppleva genom bilder.
De andra delarna av uppsatsen, så som teori, metod, analys, resultat och slutdiskussion, har vi arbetat och diskuterat tillsammans över sociala medier, mobil och i skolan, och samarbetat via
Google Docs. Förarbetet har varit att läsa böcker och tidigare forskning som berör vårt ämne, där
har vi haft samma utgångspunkt och läst samma material.

14

Vårt samarbete har varit en positiv och givande upplevelse som förde diskussionen framåt.
En fördel med att samarbeta var att vi hade en del olika åsikter. Dessutom vägde vi upp varandras
svagheter och styrkor på ett positivt sätt.

7. Tidigare forskning
Den tidigare forskningen och de teoretiska inspirationskällorna vi har tittat på, anser vi är både
viktiga och relevanta för att tydliggöra diskurserna i de analyserade barnböckerna. Kring genus
finns det otalig forskning, men inte när det gäller att jämföra genus i barnböcker från olika länder
och kulturer. Vi ser vår studie som en ansats att komplettera en lucka i genusforskningen. Våra
tolkningar utgår alltså från de begrepp vi hittar i den tidigare forskningen och de teoretiska inspirationskällorna. Under nästa rubrik tar vi upp de teoretiska inspirationskällorna.
Eilard har i sin avhandling, Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld
i grundskolans läseböcker 1962 – 2007, undersökt hur den tänkbara förändringen framställts i den
svenska grundskolans läseböcker utifrån genus, etnicitet och barndom. Eilard har studerat innehållet i grundskolans läseböcker, som användes mellan 1962 till 2007. Studien har gjorts utifrån de
aspekter som är kopplade till våra samhällsidentiteter som barn, kvinnor och män. Studien visar att
det å ena sidan har kommit nya diskurser i anknytning till utvecklingen i samhället, till exempel
arbetsklassperspektivet, vilket utspelar sig i läseböckerna, å andra sidan kunde man se samma diskurser, så som kön och kvinnans ställning, i de tidigaste böckerna. Det som Eilard visar är hur vissa
rådande diskurser, som jämställdhet, nationalitet, etnicitet och barndom, förändrats eller reproducerats i läseböckerna (Eilard 2008).
I Eilards artikel, Genus och etnicitet i en läsebok, i den svenska mångetniska skolan, läser
vi hur författaren genom analys av en läsebok påvisar hur de outalade, underförstådda idealen och
värderingarna bidrar till den diskursiva konstruktionen av genus och etnicitet. Eilard dekonstruerar
läseboken med utgångspunkt i kritisk diskursanalys, genusperspektiv och postkolonial teori.
Eilards syfte med undersökningen var att påvisa hur både historiska och samtida diskurser har
påverkat bokens innehåll vilket i sin tur har påverkat konstruktionen av genus, identitet och makt
i dessa samhällen. Den analyserade läseboken skildrar den mångkulturella och jämställda svenska
skolvardagen. Eilard jämför resultatet av sin analys med budskapet i läroplanen. Resultatet
i jämförelse visar att det stämmer väl överens med läroplanen. Eilard menar dock att de dolda bud-
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skap och ideal som finns bakom dessa står i konflikt till läroplanens budskap. Däremot hittar författaren en överensstämmelse mellan läroplan och läsebokens budskap när det handlar om solidaritet (Eilard 2004).
Antologin av Lena Kåreland, Modig och stark – eller ligga lågt, diskuterar barn- och ungdomslitteratur utifrån ett genusperspektiv. I början av boken berättar Kåreland om skolans roll när
det gäller att främja barns läsintresse, vilket författaren menar är självklart. Om litteraturen ska
kunna påverka deras uppfattning av genus, är det viktigt att vara medveten om innehållet i de valda
böckerna. Kåreland belyser att det finns studier som visar att barn vill helst läsa böcker som har
huvudkaraktärer av samma kön som de själva. Syftet med boken är att skapa en medvetenhet i genusrelaterade frågor i anknytning till skolan. Författaren vill åskådliggöra läsningens funktion
i samband med att genus tas upp i förskola och skola. Boken är indelad i tre huvuddelar, förskoleåldern, tidiga skolåldern och två ungdomsromaner. Kåreland synliggör genusmönstret som finns
i litteraturen och försöker att upptäcka svar på hur de kan påverka barnens syn på kön. Studiens
resultat när det gäller förskolan visar att huvudpersonernas beteende är beroende av deras könstillhörighet (Kåreland 2005).
Hladíková skriver i sin artikel, Children’s Book Illustration: Visual Language of Picture
Books, om barnböcker och bilderböcker och deras påverkan på barnet. Hladíková menar att dessa
böcker ger ett brett spektrum för läsare och icke-läsare från tidig ålder till vuxenliv. Författaren
belyser böckernas makt och möjlighet och menar att de uppmuntrar barnen att utveckla sin fantasi,
ordförråd och allmänna kunskap, vilket leder till en bättre förståelse om sig själv och omvärlden.
Hladíková påvisar att bilderböckerna hjälper barnen att integrera sig i samhället och att interaktionen mellan barn och läsare är viktig. Hladíková påstår att illustrationer i bilder- och barnböcker
är viktig, för de har en medlande roll mellan texten och läsaren. Illustratören följer författarens
skriftliga ord men lägger också till sin egna personliga, syn, insikt och humor i berättelsen.
Hladíková diskuterar vikten av att använda stereotyper i bilderböckerna och menar att illustratörer
ofta arbetar med stereotyper för att presentera för läsaren något som är känt. Hladíková menar
samtidigt att det finns en risk att boken inte klarar av att fördjupa barnens visioner och uppmuntra
deras förmåga att bilda en mer komplex förståelse av en historia, ämne eller människor, om det
bara finns en synvikel i boken. Därför bör stereotyper användas på ett bra sätt och endast för att
tjäna som en bas i barnens visioner (Hladíková 2014).
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Demarest skriver i sin artikel, Gender Role Stereotyping in Children's Literature: an
Update, om könsstereotypiska roller i barnlitteratur. Demarest anser att effekten av könsrollsstereotyper i barnlitteratur har bevarats i många studier under de senaste 150 åren. Syftet med Demarests
studie var att avgöra om könets position skildras i bilderböcker och om det är fortfarande lika
utbrett som det var förut. I synnerhet var Demarest intresserad av frekvensen av män och kvinnor
i bilder och om hur deras karaktärer hade förändrats. Demarest analyserade etthundrafemtio bilderböcker utifrån könsroller. Alla böcker analyserades med avseende på framträdande könsroller
och en innehållsanalys gjordes på de typer av aktiviteter som representeras av manliga och kvinnliga karaktärer. Det noterades om dessa könsroller var tydligt avgränsade eller huruvida bilderna
var tvetydiga. Frekvensanalysen utgörs utifrån åtta egenskaper: kvinnor/män i titlar, kvinnor/män
som huvudperson, kvinnor/män i bilder, kvinnliga/manliga djur. Demarest fann att frekvensen av
män och kvinnor som avbildades i berättelserna hade blivit jämnare fördelat under de senaste 50
åren samt att de roller som män och kvinnor spelat hade förändrats på ett mer subtilt sätt. Resultaten
tyder på att en ökad ansträngning är nödvändig för utgivare och författare av barnlitteratur som
närmast motsvarar män och kvinnors roller i det moderna samhället (Demarest 1993).

8. Teoretiska inspirationskällor
Lilla genushäftet av Maria Hedlin utkom först 2004 och skrevs för lärarstudenter i Kalmar. Efterfrågan blev stor och till och med skolverket fick upp ögonen för häftet och var med och beställde
en uppdaterad och omarbetad version som utkom 2010. Syftet med Lilla genushäftet är att svara
på frågorna: Vad är genus och genusforskning? och Vad har genus med lärares arbete att göra?
(2004, s. 4). Här menar Hedlin, som hänvisar till skollagen som fastställer att jämställdhet hör till
skolväsendets värdegrund och där skolväsendet omfattar all slags verksamhet från förskolan till
vuxenutbildning. Hedlin fortsätter och menar att utifrån läroplanerna bör inget barn inom verksamheten hindras av könsspecifika krav och förväntningar. Hedlin konstaterar att jämställdhet är svårdefinierat för många människor på grund av att det sällan definieras i den offentliga debatten.
Många tror att jämställdhet handlar om att ha lika lön för lika arbete eller behandla all lika men
det är oerhört svårt att behandla män och kvinnor lika då vi har ett inarbetat mönster om vad vi
förväntar oss av män och kvinnor, det sker automatiskt. Förväntar man sig att två personer ska
uppträda på olika sätt, bemöter man dem också olika, vilket inte gör det lättare att behandla alla
lika. Jämställdhet har inte bara en betydelse utan påverkar många områden i livet. Frågan blir då
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om jämställdhet och demokrati hör ihop med makt. Inflytande är viktigt men vi behöver också
känna oss värdefulla i samhället, men som Hedlin säger: ingen vill väl känna sig maktlös. Hedlin
påpekar att de föreställningarna om vad är kvinnligt och manligt inom samhället leder till att diskurser skapas. Inom genusforskningen diskuteras bland annat vilka konsekvenser föreställningar
om kvinnlighet och manlighet har inom olika livsområde. Genusforskning undersöker också andra
kategoriseringar som etnicitet, klass och sexualitet. Hedlin använder sig av begreppet genusifiering
vilket innebär att någonting, till exempel arbetsuppgifter eller färger, är könskodat, det vill säga
kodat som kvinnligt och manligt. Genusifiering varierar mellan olika kulturer. Eftersom människors uppfattningar om vad som ses som kvinnligt och manligt skiljer sig i olika kulturer och tider,
görs också genus till en föränderlig kategori. Hedlin hänvisar till tidigare forskning av läroböcker
där resultatet visar att mannen framställs som norm. I de granskade böckerna identifierades 62
kvinnor och 930 män. Undersökningen avslutas med en fråga om vilka konsekvenser denna verklighetsskildring i läroböckerna kan få (Hedlin 2010).
Svaleryds bok, Genuspedagogik, behandlar flickors och pojkars olika villkor och förutsättningar i svenska förskolor och skolor. Bokens ambition är att ge pedagoger tips på hur de kan arbeta
aktivt med jämlikhet i verksamheten för att ge barn en trygg och medveten identitet. Pedagogen
har makt att omforma en redan skapad identitet, så att barnet kan utvidga sin repertoar, bli mer
tolerant och agera mer jämlikt i förhållande till andra. Svaleryd anser att pedagogerna måste vara
medvetna om, att betydelsen av olika perspektiv av kön i förskolan är avgörande för flickors och
pojkars utveckling och liv under uppväxten. Svaleryd presenterar exempel på hur ”barnen begränsas av stereotypa och för givet tagna föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt”
(Svaleryd 2002).
Wedins bok, Jämställdhetsarbete i förskola och skola, handlar om hur ser verkligheten ut
när det gäller jämställdhetsarbetet i dagens utbildningsinstitutioner. Wedin belyser jämställdhetsuppdraget i praktiken och formulerar sju olika utmaningar för pedagoger att utgå från i sitt arbete.
De handlar bland annat om att göra verksamheten könsmedveten och använda genusgranskade
läromedel och material (Wedin 2014).
Syftet med Salmson och Ivarssons bok, Normkreativitet i förskolan - om normkritik och
vägar till likabehandling, är att skapa förändring i pedagogiska praktiker så att alla barn ska få den
möjligheten för att kunna utvecklas utan att bli begränsad av andras föreställningar. Salmson och
Ivarsson påvisar hur normer kan påverka förskolans vardag och ger många praktiska exempel till
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pedagoger för att kunna förändra detta. Eftersom förskolan är den första institutionen där det livslånga lärandet börjar, är det väldigt viktigt att arbeta utifrån grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, som samhällen vilar på (Salmson & Ivarsson 2015).
Connell och Pearses bok, Om genus, ger en inblick över genusforskningens centrala frågeställningar. Connell och Pearses menar att genus i stort sätt påverkar människors privatliv, sociala
relationer och kultur (Connell och Pearses 2015).

9. Undersökning av barnböcker
I vår undersökning utgår vi från genusperspektivet. Eftersom vi undersöker skillnader och likheter
i barnlitteraturen i tre länder, finns det även ett interkulturellt perspektiv. Vi analyserar hur kvinnlighet och manlighet framställs och gestaltas i barnlitteratur genom att ställa frågor kring genus. Vi
är medvetna om att våra tolkningar och reflektioner bara är en av många möjliga. Då de polska och
turkiska böckerna vi valt, inte finns översatta till svenska har vi gjort en fri och enkel översättning
av titlarna och det är de vi kommer referera till i texten.
I den här delen kommer vi att göra en kort presentation av de valda barnböckerna. För att
kunna svara på studiens första frågeställning, Hur synliggörs/gestaltas diskurser, som genus och
makt, i de utvalda barnböckerna, kommer vi att analysera barnböckerna utifrån en semiotisk text
(bilaga nr. 6) och bildanalys (se bilaga nr. 7). För att underlätta arbetsgången, har vi kategoriserat
barnböckerna utifrån deras huvudkaraktärer.

9.1.

Böcker med djur/varelser som huvudkaraktärer

Vem är sjuk? av Stina Wirsén (en svensk bok)
Boken handlar om Nalle som får ont i magen. Efter rådgivning åker
Nalle med sina föräldrar till sjukhuset. Undersökningen visar att
Nalle måste opereras. Några dagar efter operationen får Nalle åka
hem. Hon ringer sina kompisar och bjuder hem dem för att visa sitt
ärr. Det visar sig att en av Nalles kompisar, Fågel, också är sjuk.
Nalle undrar om hon också måste opereras, men Fågels mamma
säger att det bara är vinterkräksjukan och att hon bara behöver vila
Bild nr. 7.2. ur Vem är sjuk?
av Wirsén (2012). Illustratör: Wirsén

lite.
Huvudkaraktärerna i Vem är sjuk? är varelser som inte är

könskodade. Utifrån illustrationerna är det svårt att veta om dessa varelser är kvinnliga eller
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manliga. Den ena är lite större än den andra och den ena är grön och den andra är förutom grön
även rosa. De färger som används av illustratören gör det svårt att kategorisera karaktärerna utifrån
kön. Det är genom texten man får veta vilka kön karaktärerna har och att Nalle är en flicka.
I berättelsen finns det mammor och pappor, samt Nalles kompisar, Fågel, Kanin, Nallegris
och Katt. Läkaryrket brukar ses som ett manligt yrke, men i texten finns det både manliga och
kvinnliga läkare. Det är en kvinnlig läkare som gör ultraljud på Nalle. Fågel är en flicka, men
läsaren får ingen information om vilket kön de andra tre kompisarna har. Både manliga och kvinnliga karaktärer är aktiva och har olika egenskaper. Oftast är det kvinnor som tar hand om barnen,
men i berättelsen läser vi att det är Nalles pappa som ringer till läkaren för rådgivning, och att
Fågels pappa som tar hand om Fågel när hon behöver kräkas medan Fågels mamma pratar med
Nalle i telefon. I boken ser vi en variation av handlingar från båda könen. Det gör att vi hävdar att
boken delvis är könsneutral.
Kattis Katt snickrar av Anita Głowińska (en polsk bok)
Huvudkaraktären är en ung kattflicka. Kattis Katt
är en glad och modig kattunge som är nyfiken på
världen och tycker om att lära sig nya saker. Hon
får lära sig de viktigaste i vardagslivet. I boken
ägnar Kattis Katt hela dagen tillsammans med sin
morfar1, som alltid har bra idéer. De läser en bok
tillsammans, går på en promenad, hämtar morBild nr. 2.2. ur Kattis Katt snickrar av Głowińska (2017).
Illustratör: Głowińska

mors mediciner på apoteket och lagar mat tillsammans. Efteråt bygger de ett skåp till mormor,

men plötsligt skadar morfar fingret och då är det Kattis Katt som tar hand om morfar.
Kattis Katt är en kvinnlig karaktär, som har klänning och röda skor på samtidigt som hon
snickrar med morfar och avänder olika verktyg. Vi anser att författaren bryter lite mot normerna,
då det oftast är pojkar som förknippas med snickeri och att leka verkstad.
Kattis Katt och morfar går till garaget där verkstaden finns. I förväg förbereder morfar alla nödvändiga
saker och verktygen för att bygga ett skåp.2 (Głowińska 2017).
1

I Polen skiljer man inte mellan morfar och farfar. I fortsättningen kommer vi använda därför ord morfar.

2

“Kicia Kocia i dziadek idą do niewielkiego garażu, w którym jest kącik do majsterkowania. Dziadek już wcześniej przygotował wszystkie
potrzebne rzeczy do zbudowania szafki.”
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Kattis Katt visar sig vara modig när hon hjälper morfar som gjort illa sig i fingret.

Kattis Katt ger morfar spikar. Morfar tar en hammare och börjar spika. Plötsligt skriker han: - Aj! - Vad
hände? - frågar Kattis Katt. Jag slog mig på fingret med hammaren. Vad klantigt av mig, säger han och tar
sig på handen. Kattis Katt är orolig. – Gör det mycket ont? frågar hon. - Lite. Det går över snart, lugnar
morfar. Kattis Katt tar ett plåster från förbandslådan. Du får ett plåster morfar, säger Kattis Katt. Morfar
tackar. Kattis Katt är väldigt omtänksam3 (Głowińska 2017).

Kattis Katts morfar tar även hand om henne, han lagar mat och hämtar medicin från
apoteket. Dessa aktiviteter brukar traditionellt förknippas med kvinnor.

Hemma värmer morfar soppa som mormor lagade. Kattis Katt sätter sig vid bordet och äter soppan med
aptit4 (Głowińska 2017).

Vi anser att boken har en normbrytande inslag.
Den första skoldagen ur serien Den gnälliga Mırnav - 1 av Ayla Çınaroğlu, illustratör
Mustafa Delioğlu (en turkisk bok)
Det är dags för katten Mırnav att börja skolan.
Hon är supernervös och vill hellre vara med sin
mamma. När det är dags att gå till skolan låtsas
hon vara sjuk. Mamman bestämmer sig för att
ringa doktorn. Dagen efter tvingar mamman
henne att gå till skolan. De första timmarna är
Mırnav blyg och reserverad.
Huvudkaraktären i boken är katten Mırnav.

Bild nr. 12.2 ur Den första skoldagen av Ayla
Çınaroğlu (2016). Illustratör: Delioğlu

Det här är hennes berättelse, men ibland är det

även andra som dominerar berättelsen, till exempel hennes mamma och hennes nya killkompis.
Katten Mırnav är blyg, emotionell, passiv och saknar självförtroende. Utifrån illustrationen förstår
3

„Kicia Kocia podaje dziadkowi gwoździki. Dziadek bierze młotek i zaczyna je wbijać. Nagle wykrzykuje: - Au! – Co się stało? – pyta Kicia
Kocia. Uderzyłem się młotkiem w palec. Taki ze mnie gapa – odpowiada dziadek i masuje rękę. Kicia Kocia się martwi. – Bardzo boli? – pyta. –
Troszkę. Zaraz przejdzie – uspokaja dziadek. Kicia Kocia wyciąga z szufladki z opatrunkami plaster. – Przykleję ci plasterek, dziadku – mówi Kicia
Kocia. Dziadek dziękuje. Kicia Kocia jest bardzo troskliwa.”
4

“W domu dziadek odgrzewa zupe pomidorowa, którą gotowała babcia. Kicia Kocia siada do stołu i zajada ją z apetytem.”

21

vi att katten Mırnav är en flicka med en rosett i håret. På en bild har hon på sig blå hängselbyxor
med ett rosa hjärta på. På de andra bilderna har hon en röd-orange tröja med ett fågelmönster på,
gula shorts och ett par röda skor. Mırnavs mamma och pappa illustreras stereotypiskt som en vuxen
kvinna och en vuxen man. Mamman har brunsvart kjol och grön mönstrad blus på sig. Hon har
örhängen, en klocka och är sminkad. Pappan som sitter i en fåtölj, har bruna byxor, en orange tröja
och en gulrutig skjorta på sig. Medan mamman är stressad och försöker övertala och förbereda
Mırnav att gå till skolan, sitter pappan lugnt i sin fåtölj med en kaffekopp i handen. Han är säker
på att allt ska ordna sig. I boken finns många illustrationer av katter där det tydligt, genom deras
kläder, framgår vilket kön de har. Mırnav vågar inte ta initiativ när hon träffar andra katter i skolan.
I skolan är det en pojkkatt som tillslut drar in henne i leken.
Vi anser att boken förmedlar könsroller på ett traditionellt sätt trots att det är djur som är
huvudpersoner. Katten Mırnav har könstypiska flickegenskaper. Mamman har en typisk kvinnlig
personlighet, det är hon som förbereder Mırnav för skolan och gör i ordning skolväskan och lunchpaketet. Det är hon som lämnar Mırnav till skolan och det är hon som bestämmer hemma. Det
förstår vi genom det här citatet, när Mırnav låtsas vara sjuk:
Då blev mamman arg: -Nå, sa hon -då får jag ringa läkaren, farbror Tontik. Mırnav kommer att inte kliva
ur sängen idag. Hon måste vila för hon ska börja skolan imorgon, sa mamman med hård och bestämd ton5
(Çınaroğlu, 2016).

Det är könstypiskt, att det är mamman som bestämmer på hemmaplan. I boken får man
intryck av att hemmet är hennes arbetsplats och att det är hon som kämpar så att vardagen funkar.
Läkaren är en man vilket också är könstypiskt. Ser vi till pappans roll är den också könstypisk. Han
sitter i sin fåtölj och dricker kaffe som frun förmodligen serverat honom. Vi anser att boken inte är
skriven på ett könsneutralt sätt.

5

Annesi kızdı: “Peki, dedi, öyleyse hemen doktor Tontik Amca´yi çağırayım. Mızmız bugün yataktan çıkmayacak. İyi dinlenmeli. çünkü yarin
okula başlıyor dedi.”
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9.2.Böcker med kvinnliga huvudkaraktär
Pippi går i affärer av Astrid Lindgren och Ingrid Nyman, illustratörer Björn Hedlund och
Pelle Sundqvist (en svensk bok)
Boken handlar om Pippi som går i affärer tillsammans med sina kompisar Tommy och Annika. På
vägen dit kastar sig Pippi i ett dike och blir genomblöt. Pippi, som har sin förklädesficka full med
gullpengar, köper jättemycket godis, leksaker och medicin.
Bokens huvudkaraktär är Pippi. Det är hon som dominerar
hela berättelsen. Pippi är rebellisk, stark, snäll och aktiv. Hon har
stort självförtroende, hon är en ledare, bestämd och impulsiv.
Tommy och Annika är däremot väldigt försiktiga och Annika är
även omtänksam. Alla barn i boken, förutom Pippi, är klädda på
ett stereotypiskt sätt. Pippi har olikfärgade strumpor och stora,
Bild nr. 5.2 ur Pippi går i affärer av

herrskor. Tommy och Annika som är könstypiska barn, lyssnar och

Lindgren och Nyman (2014).

gör som Pippi bestämmer. När författaren skildrar en vanlig dag

Illustratör: Hedlund och Sundqvist

i staden och livet i affärerna, skriver hon:

Fruarna kom med korg på armen för att köpa kaffe och socker och såpa och smör (Lindgren & Nyman
2014).

Boken utspelar sig i det svenska samhället på 1950-talet och då var det kvinnornas ansvar
att handla och laga mat och se till att allt som behövdes i hemmet fanns så att vardagen kunde flyta
på utan problem. Tittar man närmare på illustrationerna upptäcker man att det är kvinnor som säljer
godis och leksaker medan det är en man som säljer medicin. Det anser vi visar den stereotypiska
rollfördelningen i det svenska hemmet och samhället på 1950-talet.
Vi anser att boken förmedlar könsroller på ett traditionellt sätt, förutom när det gäller Pippi.
Pippi som företräder en stark, rebellisk flicka, en så kallad pojkflicka, är ett extremt exempel.
Annika och Tommy visar upp en könstypisk bild av barn. Ett exempel är när Pippi ser ett dike:

-Jag gillar diken, sa Pippi och klev utan mycket betänkande ner i vattnet. -Nämen Pippi, nu är du ju alldeles
våt, sa Annika ängsligt (Lindgren & Nyman 2014).
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Annika kommenterar Pippis impulsiva handling på ett omtänksamt sätt, medan Tommy
varken säger något eller hoppar ner i vattnet. Tommy och Annikas val av leksaker är ett annat
exempel som visar de traditionella könsrollerna:

Annika bestämde sig för en underbar docka med ljust, lockigt hår och skär sidenklänning. Den kunde säga
´mamma`, när man tryckte den på magen. Tommy ville ha ett luftgevär och en ångmaskin (Lindgren &
Nyman 2014).

Boken är delvis könsneutral eftersom allt kring Pippi är reproduktionen av normer.
Klara städar (En liten flicka) av Beaumont Emilie och Belineau Nathalie, illustratör René
Brassart (en polsk bok)
Boken, Klara städar, är en av böckerna i bokserien, En liten flicka, som endast har flickor som
huvudkaraktärer. Serien är ett exempel på en stereotypiskt könskodad barnlitteratur. Författarna
skriver utifrån typiska kvinnliga miljöer och
könsegenskaper.
Boken handlar om Klara, som utför hushållsBild nr. 3.2 ur Klara städar av Beaumont och Belineau
(2017). Illustratör: Brassart

sysslor, hon städar och stryker kläder. Hon utför
sitt arbete med glädje och när katterna har ut en

burk marmelad på köksgolvet, klagar hon inte utan städar upp med glädje.

En burk med marmelad ramlade på golvet. Katterna trampade i det. -Oh, nej. Vad har ni gjort? Hela golvet
är fullt med marmelad efter era fötter! Men Klara blir inte arg, hon älskar ju städa 6 (Beaumont & Belineau
2017).

Författarna framställer Klara som en fin, snäll och söt flicka. De sysslor som hon utför är
stereotypiska.

“Spadł słoik z konfiturą, a koty rozniosły ją po całej kuchni. Oj, przesadziłyście! Wszędzie są odciski waszych łapek, sa Klara! Ale tak
naprawdę Klara nie bardzo się złości, bo uwielbia sprzątać!”
6
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Klara fällde upp strykbrädan och börjar stryka. Men katten Fizia ville leka med Klara. -Jag kan tyvärr inte
nu Fizia, sa Klara. -Jag är upptagen just nu!7 (Beaumont & Belineau 2017).

I slutet av boken kan man klistra in barnets bild och där hittar vi även frågor till boken. Vi
anser att det förstärker de stereotypiska normerna.
Hur kan jag bli en prinsessa? av İlkay Marangoz, illustratör Başak Eralp Gür (en turkisk
bok)
Lokum har fått en handbok, om hur man blir en prinsessa, av sin farmor. Hon är väldigt nyfiken på
vad prinsessor gör om dagarna, så hon börjar läsa boken och följa instruktionerna som krävs för att
bli en prinsessa. När hon utfört alla uppdrag får hon en prinsesskrona av sin farmor.
Huvudkaraktären i boken är en vacker flicka, Lokum, som dominerar hela berättelsen. Det förekommer inga andra barn i berättelsen. Hon
drömmer om att bli en prinsessa och därför ger farmor henne den boken.
Uppdragen i boken handlar egentligen om vad alla föräldrar önskar sig
att deras barn ska göra, alltså om bra uppfostran. Det handlar bland annat
om att hålla ordning i sitt rum, att duscha regelbundet och att klä sig på
ett passande sätt. I handboken är allt detta regler för hur man blir en prinBild nr. 11.2 ur Hur kan jag
bli en prinsessa? av İlkay

sessa. Lokums mamma förekommer också i boken, hon hjälper bland

Marangoz (2016).

annat henne med frisyren. I början av boken har Lokum på sig en grön-

Illustratör: Eralp Gür

orange tunika, svart-vit prickiga tights och rosarandiga långstrumpor,

sedan tar hon på sig en vit-rosa klänning och rosa balettskor med mörkrosa rosetter på. Mamman
bär orange blus och beige kjol och hon har finkammat långt hår. Farmor har en rosa tröja och brun
kjol på sig. Lokum utför alla uppdrag i handboken, ihopp om att bli en riktig prinsessa:

Om du vill bli en prinsessa, börjar du med att städa ditt rum. Först städar hon sitt bord och sedan sina
leksaker som ligger överallt i rummet. Det värsta var att lägga tillbaka kläderna i garderoben8 (Marangoz
2014).

7

“Klara rozłożyła deskę i zaczyna prasować ubranka. Ale kotka Fizia bardzo chciałaby się z nią pobawić. Teraz nie mogę, Fiziu, powiedziała
Klara, mam pracę do wykonania.”
8
Eğer bir prenses olmak istiyorsa odasını toplayarak işe başlamalıydı. Önce masasını topladı, sonra odanın her tarafına dağılmış oyuncaklarını
kaldırdı. En zor kısmi kıyafetlerini yerleştirmekti.
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Skönhet och att vara vacker är också ett tema i boken. Vi kan läsa om Lokums funderingar
kring prinsessors skönhet och att hon tänker på hur vacker hennes mamma är. Kanske är hon också
en prinsessa.

Lokum tänkte på sin mamma, hon skulle lika gärna kunna vara en prinsessa, hon också. Hon luktar alltid
gott, är väldigt vacker och tycker inte om oordning9 (Marangoz 2014).

I berättelsen finns inte pappan med. Han kanske jobbar för att försörja familjen, medan
mamman är hemma och tar hand om Lokum. Vi anser att boken inte är könsneutral.

9.3. Böcker med manliga huvudkaraktär
Här kommer bussen av Arne Norlin, illustratör Jonas Burman (en svensk bok)
Den här boken är en i en serie om Halvan, som drömmer om olika yrken
och man får följa med Halvan som vuxen till de olika arbetsplatserna.
Halvan är huvudkaraktär i boken, Här kommer bussen. Han är en pojke
i förskoleåldern. Halvan leker med sin älskade buss i sitt rum. Plötsligt
blir Halvan världens bästa busschaufför, i fantasin. Han vet hur man kör
bussen och hur man tar hand om passagerarna. Det är mycket som kan
hända, under en vanlig busstur. Men Halvan vet hur man reder ut det
Bild nr. 8.2 ur Här kommer

mesta. Författaren beskriver Halvan som en kunnig chaufför, han kan

bussen av Norlin (2004).

köra buss i stan under rusningstrafiken. De egenskaperna ses ofta som

Illustratör: Burman

typiskt manliga egenskaper. Han är en snäll och hjälpsam människa som
bryr sig om sina passagerare.

Halvan är en skicklig busschaufför och han vet hur man kör på smala gator och i svåra svängar (Norlin
2004).

Ibland händer det att passagerare somnar på bussen. En farbror följde med bussen ända in i garaget. (...)
Halvan tyckte synd om farbrorn. Han startade bussen igen och körde farbrorn ända hem (Ibid.).

9

Lokum annesinin de bir prenses olabileceğini düşündü. Her zaman mis gibi kokardı, çok güzeldi ve dağınıklığı hiç sevmezdi.
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Författaren och illustratören fördelar status mellan männen och kvinnorna på ett jämlikt
sätt. I boken stöter läsaren också på pappor som tar hand om sina barn, även om de ibland glömmer
dem i bussen. Det finns både gamla och unga karaktärer, personer med olika hudfärg och en person
som använder rullstol. Halvan tar initiativ, är aktiv, duktig, kunnig och är en omtänksam manlig
karaktär. Vi anser inte att boken är könsneutral.

Tadeks traktor ur serien En liten pojke av Beaumont Emilie och Belineau Nathalie,
illustratör Alexis Nesme (en polsk bok)
Boken handlar om en pojke, Tadek, som kör traktor. Han är en bonde och är stolt över sin traktor,
sin bondgård och åkern. Tadeks hund följer alltid
med. Det är höst och Tadek måste förbereda allt
på bondgården innan vintern kommer.
Det finns bara en, manlig karaktär i boken
förutom djuren. Tadek tar mycket plats på bilBild nr. 4.2 ur Tadeks traktor av Beaumont Emilie och
Belineau Nathalie (2011). Illustratör: Nesme

derna. Författarna presenterar huvudkaraktären,
Tadek, i typiska manliga situationer och han till-

skrivs manliga egenskaper. Tadek matar sina djur och kan själv reparera sin traktor. Han är kunnig
och duktig samt stolt över det han äger.
Tadek är stolt över sin traktor. Varje morgon gör han en besiktning. När någonting går sönder fixar Tadek
det på en gång10 (Beaumont & Belineau 2011).

Vi anser inte att boken är könsneutral.
På besök ur serien Efe och Ece växer och lär sig 2 av Figen Yaman Coşan, illustratör Elif
Yeminici Şen (en turkisk bok)
Boken, På besök, är andra boken i serien Efe och Ece växer och lär sig. Det har flyttat in nya
grannar i Efes hus. Efe och hans mamma vill besöka de nya grannarna för att hälsa dem välkommen. De går dit och familjens dotter Ece bjuder in Efe i sitt rum för att leka.

10

“Tadek jest dumny ze swego traktora. Na przegląd silnika rano jest pora. Kiedy w traktorze coś się zepsuje, Tadek to zaraz zreperuje.”
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Det är Efe, som huvudkaraktär, och dominerar hela berättelsen. Han är aktiv, har stort självförtroende, är självständig och han väljer själv sina
kläder. Han bestämmer sig för att ta med sig en
present till Eces familj. Enda gången Ece säger
något är när hon bjuder in Efe till sitt rum. Efe har
blå tröja och grå byxor på sig. Hans garderob visas
Bild nr. 9.2 ur På besök av Figen Yaman Coşan

i en illustration och där ser vi att han har typiska

(2016, s. 10-11). Illustratör: Yeminici Şen

killkläder. Det finns bland annat en mörklila tröja

i garderoben, men han väljer den blå. Ece har en mörklila klänning på sig och Eces mamma har en
mörkröd klänning på sig.
Redan under deras första träff i Eces rum, vågar Efe bestämma vad de ska leka och vilken
roll han ska ha. Ece ifrågasätter inte ens hans val, när han vill vara kock, istället börjar hon duka
bordet. Här ser vi en typisk rollfördelning, där mannen har statusyrket, kock i detta fall och kvinnan
antar rollen som serveringspersonal. Genom följande citat ser vi att även miljön är könstypisk:
Eces rum är lite annorlunda än Efes rum. Sakerna som finns i hennes rum är antingen rosa eller röda.
Hennes leksaker är också annorlunda11 (Yaman Coşan 2016, s. 10).

Vad han menar med att Eces leksaker är annorlunda, förstår vi genom följande citat:
När han skulle gå hem, säger han - du kan också komma hem till oss. Vill du leka verkstad?12 (Yaman
Coşan 2016, s. 16).

I boken nämns det inget om några pappor. Det är mammorna som är närvarande. De bakar,
dukar och ger barnen mat. Vi anser att boken inte är skriven på ett könsneutralt sätt.

11
12

“Ece`nin odası Efe´nin odasından biraz farklıydı. Eşyalar ya pembe yada kırmızıydı. Oyuncaklarıda kendininkilerden biraz farklıydı.”
“sende bize gel olur mu?” dedi ayrılırken arkadaşına. “Tamircilik oynamak gider mi hoşuna? ”
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9.4.Böcker med både kvinnliga och manliga huvudkaraktär
Alfons och Milla av Gunilla Bergström, illustratör Gunilla Bergström (en svensk bok)
I boken är både Alfons och Milla huvudkaraktärer. De är aktiva, modiga, tar initiativ och utmanar
gränser tillsammans. Alfons har ett dilemma eftersom han blir mobbad i skolan på grund av sin
vänskap till Milla. Pojkarna i skolan påstår att pojkar inte kan leka med flickor. Alfons och Milla
har jätteroligt tillsammans, men en dag mobbar pojkarna i klassen honom för att han leker med
Milla. Alfons blir jätteledsen, ingenting är roligt längre. Alfons inser att det är viktigt för honom
att vara med Milla och tillslut kan han inte låta bli att leka med Milla och försvarar deras vänskap
gentemot de andra pojkarna.
Det är Alfons som dominerar hela berättelsen. Han är snäll och analyserande när han värderar sin vänskap med Milla och huruvida hon är en
typisk flicka eller inte. Hon är uppfinningsrik,
händig, kan bygga en koja utan några hinder, hon
är aktiv, modig och kan hoppa från höga höjder.
Pojkarna i skolan är stereotypiska, de är kaxiga
Bild nr. 6.2 ur Alfons och Milla av Bergström (1985, s. 6-7).

och hävdar att pojkar inte kan leka med flickor.

Illustratör: Bergström

Alfons har brun tröja och bruna kortbyxor på sig,

Milla har röd tröja och röda strumpbyxor på sig. Hon bär ett halsband med hjärtan på. Resten av
barnen är ritade i svart och vit. Det gör att det är lätt att urskilja huvudkaraktärerna som är färgglada.
Vad Alfons tycker om Milla kan vi se i följande citat:
Så klart leker han inte med flickor. Så klart! Utan helst leker han med Viktor och Milla - det är bara
Viktors kusin - och allra helst leker de här i trädet (Bergström 1985, s. 4).

Författaren har skrivit meningen “så klart leker han inte med flickor” med fet stil, kanske
har hon gjort det för att visa, att för Alfons är Milla en kompis som han tycker mycket om att
spendera tid med. Dessutom verkar det som att de har samma intressen och hennes egenskaper gör
att Alfons vill hellre leka med henne än killarna i klassen. Att Viktor inte är med är inget problem
alls.

29

Ibland är inte Viktor med. Men det gör inget. Det är nästan ännu roligare. Mera spännande! (Bergström
1985, s. 6).

Författaren ställer Alfons och de andra pojkarna mot varandra. Pojkarna säger att:
-Flickor kan man inte leka med! säger alla pojkarna. -Dom får inte vara med! (Bergström 1985, s. 8f).

På det sätt lyfter författaren fram en viktig norm som präglar barnens vardag, det vill säga
flickor och pojkar kan inte leka tillsammans. Till slut följer Alfons sitt hjärta och fokuserar på
personen bortom utseende och väljer att fortsätta vara med Milla.
Det där???!!!? Det är väl ingen t-j-e-j precis. Det är ju… … Milla! Som är Viktors kusin och min bästa
kompis (Bergström 1985, s. 28, 30).

Vi upplever att boken har skrivits för att ifrågasätta normer när det gäller att pojkar inte kan
leka med flickor eller tvärtom. För att kunna problematisera detta, ställer författaren två olika ställningstaganden mot varandra, när gäller relationer mellan två kön. Vi anser att boken delvis är
könsneutral.

En saga om hur den vandrande riddaren inte räddade prinsessan och draken som blev vegetarian av Łukasz Olszacki, illustratör Joli Richter-Magnuszewska (en polsk bok)
Boken innehåller många berättelser. Prinsessan Nieradka blir
bortrövad av draken Gustaw. Hon väntar i ett torn på en riddare
som ska komma och rädda henne. Tryckfelsnissen, som äter upp
bokstäver i boken, är en röd tråd genom alla berättelser.
I boken finns det både kvinnliga och manliga karaktärer
som tar plats i handlingar och samspelar med varandra. Den
vandrande riddaren, som borde vara modig blir istället rädd och
gömmer sig. Det blir istället en bonddräng som visar mod när han
träffar draken och hjälper honom med en ond tand. Drakar
Bild nr. 1.2 ur En saga om hur den
vandrande riddaren inte räddade
prinsessan och draken som blev
vegetarian av Olszacki (2016, s. 35).
Illustratör: Richter-Magnuszewska

framställs oftast som farliga i sagor men i den här boken är draken
snäll, vänlig, hjälpsam och vegetarian. Författaren har gett
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prinsessan manliga egenskaper och de manliga karaktärerna kvinnliga egenskaper.
Hipolit blev chockad av den vandrande riddarens beteende och frågade: men vad kommer att hända med
prinsessan? Och vad kommer att hända med draken? Prinsessan måste ta hand om sig själv och draken hittar jag
någon annan gång. Hej då! sa den vandrande riddaren13 (Olszacki 2016, s. 22).

I boken bryts många stereotypiska normer, till exempel när det gäller karaktärernas
egenskaper, kläder och miljö. En riddare är historiskt sett en symbol för mod och tapperhet men i
boken är han rädd och gömmer sig och istället är det bonddrängen som visar mod. Prinsessan är
självständig och hon räddar sig själv.
Jag sitter faktiskt i tornet och är hemskt uttråkad, men det stämmer inte att jag väntar på att bli räddad. Jag
kan klara mig själv! Jag vill inte bli kallad för stackars Nieradka! Jag vill inte att mina läsare ska tycka synd
om mig 14 (Olszacki 2016, s. 50).

Jag håller inte med! Nieradka stampade med benet. - Jag tycker att bokens moral ska vara att alla flickor
klarar sig bäst själv och att ingen ska säga stackars liten. Eller att drakar inte behöver vara farliga bara för
att de är drakar, föreslog Gustaw15 (Ibid., 78).

Vi anser att boken är könsneutral
Medan Kalbinaz väntar av Pelin Güneş, illustratör Canan Barış (turkisk bok)
Kalbinaz är en prinsessa som älskar hjärtan. Kalbinaz är uttråkad på dagarna, för ingen vågar
komma och leka med henne. Det bor nämligen en farlig drake i dalen, utanför slottet. Men så en
dag ringer en pojke, Emre till henne. Han vill komma hem till henne och leka.
Kalbinaz och hennes blivande kompis Emre, som senare tar över hela berättelsen, är båda
huvudkaraktärer i boken. Kalbinaz är vacker, omsorgsfull och emotionell medan Emre är stark,
modig, självständig och har ett stort självförtroende. I boken framgår det att båda två bor med sina

13

“Hipolit był zaszokowany zachowaniem rycerza. - A co z królewną? Co ze smokiem? - Królewna musi sobie radzić sama. A smoka znajdę
gdzie indziej. Bywaj!”
14
“Istotnie, siedzę w wieży i nudzę się okropnie. Ale nie jest prawdą, że czekam na ratunek. W każdej sytuacji potrafię poradzić sobie sama. I nie
życzę sobie, by nazywano mnie biedną Nieradką! Nie chcę, żeby czytelnicy się nade mną litowali!”
15
“Nie zgadzam się! - tupnęła nogą Nieradka. - Uważam, że morałem książki powinno być to, że wszystkie dziewczyny najlepiej radzą sobie
same i wcale nie są biedne! Albo to, że smoki nie muszą wzbudzać strachu, żeby być smokami - zaproponował Gustaw.“
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föräldrar. Kalbinaz går klädd i klänningar med
olika rosa nyanser. Hon har även en rosa prinsesskrona. Emre har på sig en vit T-shirt, mörkblåa shorts och ett par mörkgröna gymnastikskor. Vi anser att könsrollerna i den här boken
förmedlas på ett traditionellt sätt. Slottet, med
alla rosa hjärtformade detaljer, visar att det är
Bild nr. 10.2, 10.3. ur Medan Kalbinaz väntar av Pelin Güneş

en flicka som bor där. Kalbinazs och Emres klä-

(2016, s. 17-18). Illustratör: Barış

der är också könstypiska.

Kalbinaz, som är ensam, blir väldigt glad när Emre vill leka med henne, men hon blir också
orolig. Emre är tillräckligt stark och modig, för att våga kämpa mot draken. Medan Emre kämpar
mot draken, bakar Kalbinaz kakor till honom och väntar på honom hemma på slottet. Det förstår
vi genom de här citaten:
-Jag skulle jättegärna vilja att du kom hit, men du vet att det bor en fruktansvärd drake i dal utanför slottet.
(...) Visst är det jättetråkigt, eller hur? -Jaha! den draken? Den kommer inte göra mig något, sa Emre. -Jag
dricker mjölk varje dag och älskar spenat. Jag har ett träsvärd som min farfar16 har gjort till mig och så har
jag lasersvärd. (...) Var inte orolig. Efter samtalet sprang Kalbinaz till köket och började baka hjärtformade
kakor åt sin kompis17 (Güneş 2013, s. 12, 14).

Kalbinaz gestaltas som en typisk flicka, som visar sin rädsla och bakar för sin kompis. Hon
väntar på honom medan han kämpar mot draken. Hon blir orolig och gråter när Emre inte dyker
upp. Hon tycker att allt är hennes fel. Emre glömmer bort att Kalbinaz väntar på honom i slottet.
Han blir kompis med draken, spelar tv-spel och tittar på fotboll. Kalbinaz och Emre träffas dagen
efter och leker. Vi anser att boken inte är skriven på ett könsneutralt sätt.

16

I Turkiet skiljer man inte mellan morfar och farfar. Vi valde att använda ordet farfar

17

“Ah… ne iyi olurdu Emre. Bize gelmeni çok istiyorum ama biliyorsun, bizim sarayın tam karşısındaki vadide korkunç bir ejderha yaşıyor. (...)
Ne kötü değil mi? Haa… O mu? Bana birşey yapamaz, dedi Emre. Her gün süt içiyorum ve ıspanağı seviyorum. Dedemin benim için yaptığı büyük
tahta kılıcım var, ışın kılıcım da var. (...) Sen merak etme. Bunun üzerine Kalbinaz koşarak mutfağa gitti ve arkadaşı için kalp seklinde kurabiyeler
hazırlamaya başladı.”
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10.

Jämförande diskussion

Här presenterar vi resultatet, genom att besvara undersökningens andra huvudfråga: vilka likheter
och olikheter finns mellan de analyserade barnböckerna, när det gäller diskurser om genus och
makt?
10.1. Kvinnliga eller manliga huvudkaraktärer?
Den semiotiska textanalysen (se bilaga nr. 6) av de valda barnböckerna påvisar att det finns en
jämn fördelning mellan båda könen som aktiva och dominerande i alla tre länder. Svaleryd och
Kåreland påstår att manliga huvudkaraktärer är i majoritet barnlitteraturen och det är de som är
mest aktiva och dominerande (Svaleryd 2002, s. 15; Kåreland 2005, s. 25). Eftersom vårt material
är för litet för att kunna jämföras med Svaleryd och Kårelands studier, kan vi inte säga att vår
undersöknings resultat stämmer överens med deras.
10.2. Båda könen som huvudkaraktärer
Vi har analyserat tre böcker, en från varje land, där det finns både en kvinnlig och en manlig gestalt.
Enligt Kåreland väljer relativt många författare, nu för tiden, att ha både en kvinnlig och en manlig
karaktär i boken. Författaren menar att det underlättar för barnen att relatera och identifiera sig med
bokens karaktärer, oavsett kön (2005, s. 124). Analysen påvisar att karaktärerna i den polska boken,
En saga om hur den vandrande riddaren inte räddade prinsessan och draken som blev vegetarian,
bryter mot de traditionella stereotyperna. De kvinnliga och manliga karaktärerna samspelar på ett
fint sätt och kompletterar varandra vilket man kan se både på illustrationerna och i texten. Vi hittar
det även på illustrationer och i texten i den svenska boken, Alfons och Milla, där karaktärerna har
roligt och bygger och skapar tillsammans. För dem är deras kön inte ens en fråga, vilket bestrider
diskursen att pojkar och flickor inte kan leka tillsammans.
Den turkiska boken, Medan Kalbinaz väntar, är ett typiskt exempel där en manlig karaktär
tar över huvudhandlingen och den kvinnliga huvudkaraktären blir underordnad. Enligt Salmson
och Ivarsson innebär genusnormerna att människor har olika förväntningar utifrån kön. Det bygger
på könsnormer, det vill säga biologisk uppdelning av människor, i kvinnor och män. Utifrån resurser och inflytande fastställs också maktskillnaderna mellan människor. Könsnormerna handlar om
två biologiskt och socialt separata kön, det vill säga kvinnor och män (2015, s. 194, 222). Hur dessa
normer skapas och förmedlas ser vi tydligt i de analyserade böckerna.
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10.3. Karaktärsdrag, rollfördelning och makt hos huvudkaraktärerna
I de flesta av de analyserade böckerna framträder en tydlig bild av den stereotypiska fördelningen
av könsrelaterade egenskaper. I de polska bokserierna, En liten flicka och En liten pojke, är det
bara en person, i handlingen, som framställs med traditionella kvinnliga respektive manliga karaktärsdrag och situationer. Ett exempel är Klara som är söt och snäll och städar sitt hus med lust och
glädje. I den turkiska boken, Hur kan jag bli en prinsessa? är huvudkaraktären Lokum fascinerad
och intresserad av skönhet. Kåreland hävdar att man kan tolka barnlitteratur utifrån ett
maktpositionsperspektiv, eftersom kvinnliga och manliga karaktärer intar olika positioner. Manligheten formas genom autonomi, dominans och lek medan kvinnlighet istället förbinds med mjukhet, omtänksamhet och vänlighet (2005, s. 51).
I den svenska boken, Pippi går i affärer, tillskrivs Tommy och Annika som könstypiska
karaktärer. Tommy är en vanlig pojke som tycker om Pippis idéer medan Annika är en väluppfostrad och skötsam flicka som ibland känner sig lite obekväm med Pippis idéer. Eilard påpekar att de
verklighetsperspektiv som barnen möter i böckerna skapar en uppfattning om vad som anses vara
en eftersträvansvärd livsstil och beteende samt vad som är rätt och normalt. Samtidigt är uppfattningar om normalitet, socialt konstruerade i förhållande till samhälleliga och historiska kontexter
(2004, s. 242, 246). I den svenska boken, Här kommer bussen, observerar vi att Halvan tillskrivs
andra egenskaper, han är en mjuk och omtänksam person som tar hand om och bryr sig om sina
passagerare och hjälper dem när det behövs. Eilard lyfter fram den typen av karaktär i sin artikel,
den nya <<svenska mjuka maskuliniteten>>. Författaren menar att där huvudkaraktären framstår
som en pålitlig, snäll och lagom skärpt pojke, kan det associeras med stereotypbilden av den
”mjuka” svenska idealmannen, som en avvikelse av den hegemoniska västerländska maskuliniteten
(2004, s. 255).
Pippi som utmanar alla gränser, är en aktiv, tuff och modig flicka. Enligt Eilard är Pippi en
så kallad “pojkflicka” (2004, s. 241). Salmson och Ivansson anser att normer är outtalade regler
som finns i samhället och de påverkar vem som har status och makt. De menar också att normerna
blir mest tydliga, när vi bryter mot dem (2015, s. 23). Pippi bryter mot alla möjliga normer, regler
och etiketter, hon är stark och självständigt och skiljer sig från andra “normala” flickor. Enligt
Kåreland är det omöjligt att placera Pippi i en given genusordning, eftersom hennes beteende och
egenskaper inte alls stämmer med de förväntningar som finns i samhället på hur en flicka bör uppträda (2005, s. 139). Huvudkaraktärerna i Alfons och Milla är inte heller som de andra karaktärerna,
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som det skrivs om och illustreras i boken, det vill säga deras klasskamrater. Milla är väldigt aktiv
och har vissa egenskaper som kan förknippas med manliga, så som att bygga, snickra, stå på en
hand och hoppa från ett högt ställe. Vi tolkar även Milla som en typ av pojkflicka.
Rollfördelningen
Här tar vi upp i vilka barnböcker vi hittar köntypiska rollfördelningar. I de polska barnböckerna,
Klara städar och Tadeks traktor, har båda huvudkaraktärerna könstypiska roller, medan Klara städar, kör Tadek traktor och jobbar på åkern. I den turkiska barnboken, Medan Kalbinaz väntar, kan
vi läsa om hur Emre kämpar mot draken, spelar dataspel och tittar på fotboll medan Kalbinaz bakar
kakor och väntar på honom i slottet, alltså hemma. I den andra turkiska barnboken, Hur kan jag bli
en prinsessa?, lär sig Lokum att bli en prinsessa genom att städa sitt rum, det vill säga hushållsarbete, duscha och ta på sig passande kläder. Även i den turkiska barnboken, På besök, väljer Efe att
bli kock och laga mat medan Ece blir den som får duka bordet. Kåreland påpekar att varje samhälle
grundar sig i eller vilar på en genusordning, det vill säga mönster mellan beteenden och sysselsättningar som kopplas till kvinnlighet respektive manlighet (2005, s. 10). När det gäller de svenska
barnböcker ser vi inte samma mönster som i de polska och turkiska barböckerna. Halvan, i boken,
Här kommer bussen, leker med bilar och framställs som en skicklig busschauför men han har också
andra karaktärsdrag som är mjuka och omtänksamma som när han tar hand om passagerarna. Han
får alltså bara till viss del en typisk manlig rollfördelning. I den svenska boken, Alfons och Milla,
åskådliggörs rollfördelningen på ett könsneutralt sätt. Både Alfons och Milla är aktiva och initiativtagande karaktärer. Milla framställs dessutom som en uppfinningsrik och normbrytande flicka.
Vi anser även att deras vänskap kan ses som ett normbrytande inslag.
Kåreland konstaterar att barnlitteratur, eller litteratur i allmänhet, avspeglar de kulturella
värderingar som finns i samhället. Barnböcker tydligör även sociala mönster och förmedlar vad
som anses vara kvinnligt eller manligt samt hur kvinnor och män bör vara och uppträda. Eftersom
barnlitteraturen blir en del av de indirekta erfarenheter som barnen använder när de skapar kön, är
det avgörande hur kvinnlighet och manlighet framställs och gestaltas i dem (2005, s. 127f). Om
barnen ofta kommer i kontakt med könskodade böcker som till exempel Klara städar från Polen,
Hur kan jag bli en prinsessa? och Medan Kalbinaz väntar från Turkiet kommer de att skapa en
uppfattning om att flickor/kvinnor bör vara hemma och städa och baka med lust och glädje, samt
att pojkar ska köra buss, som Halvan, eller traktor, som Tadek, eller kämpa mot drakar, spela tv-
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spel och titta på fotboll, som Emre. Vi har även böcker som, En saga om hur den vandrande riddaren inte räddade prinsessan och draken som blev vegetarian, där man bryter normer och visar
att en prinsessa kan vara oberoende och ta hand om sig själv och en drake kan vara snäll och hjälpsam.
Utifrån begreppet genusifiering (Hedlin 2010, s. 15), ser vi ingen skillnad, hos de flesta av
huvudkaraktärerna, när det gäller vilka färger de har på sina kläder eller i deras miljö, trots att de
är skrivna i olika länder. Däremot upptäckte vi en förändring av kvinnornas sysslor, i boken, Pippi
går i affärer. Eftersom uppfattningen om vad som är kvinnligt eller manligt förändras med tiden
(Ibid., s. 15), kan vi inte påstå att dagens kvinnor i det svenska samhället bara utför hushållsarbete,
vilket vi ser i boken.
Makt
En tydlig bild av manlig dominans observerar vi i den turkiska boken, Medan Kalbinaz Väntar, där
Emre tar över huvudhandlingen i boken, trots att bokens titel säger att det ska handla om Kalbinaz.
Emre är modig, stark och vågar kämpa mot draken medan Kalbinaz är vacker, omsorgsfull och
emotionell. I den andra turkiska boken, På besök, står Efe som pojke för den självständiga och
aktiva karaktären medan Ece är den passiva flickan. Efe tänker analytiskt när han bestämmer vad
som ska lekas genom att han kopplar sina tidigare erfarenheter till den nya situationen. Demarest
menar att i berättelser med både pojkar och flickor tillsammans, antog endast pojkar rollen som
dominant och auktoritär, medan flickorna beskrevs som hjälplösa, inkompetenta och inte ambitiösa
(1993, s. 230). I den svenska boken, Alfons och Milla, ser vi inte samma tendens, där är både Alfons
och Milla aktiva i handlingen. Däremot makten att behålla vänskapen tillskrivs endast till Alfons.
I den polska boken, En saga om hur den vandrande riddaren inte räddade prinsessan och draken
som blev vegetarian, är prinsessan inte en hjälplös, inkompetent karaktär, utan hon tar tag i problemet och räddar sig själv medan den manliga karaktären beskrivs som hjälplös och svag. Här utövas
makten av den kvinnliga karaktären, vilket vi anser som normbrytande.
Hur bestämda grupper framställs i skolböcker och massmedia, bestäms av de som har makten att definiera identiteter i samhället anser Eilard, och hur andra kategoriserar oss påverkar vår
självuppfattning i längden. Det onormala, menar Eilard, är socialt konstruerat i jämförelse med det
normala i ett specifikt historiskt sammanhang. De var de vita borgerliga männen som avgjord vad
som var normalt eller inte. Den vita västerländska mannen ses alltjämt som norm för hela mänskligheten (2004, s. 242, 246).
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Utifrån Eilards förklaring, anser vi att man kan ana den vita västerländska mannens maktideal i följande barnböcker; De polska barnböckerna, Klara städar och Tadeks traktor, i den
turkiska barnboken, Hur kan jag bli en prinsessa? och i den svenska barnboken, Här kommer
bussen. Eilard hänvisar till Althusser som menar att människor, läsare och lyssnare, placeras i en
viss social position och relation, genom att delta i en social och ideologisk konstruerad kommunikation. Utifrån det, lär sig människor omedvetet att betrakta världen på ett specifikt sätt (2004, s.
253). Även barn gör på samma sätt och det verifierar hur viktigt valet av barnböcker är och att
man tillsammans med dem diskuterar och reflekterar kring innehållet.
10.4. Djur/varelser som huvudkaraktärer
I de analyserade barnböckerna finns det bland annat två kattungar och en varelse som karaktäriseras
som flickor. Hos karaktärerna Kattis Katt i den polska barnboken, Kattis Katt snickrar, och Mırnav
i den turkiska barnboken, Den första skoldagen, har de personifierade egenskaperna gått längre än
för Nalle i den svenska barnboken, Vem är sjuk?. Kattis Katt och Mırnav har till exempel kläder
på sig. Kattis Katt har en blå klänning och Mırnav har alltid en rosett i håret och på en illustration
har hon på sig ett par blå hängselbyxor med rosa hjärtan på och på en annan illustration har hon en
rödorange tröja med fågelmönster på, gula shorts och röda skor på sig. Kattis Katts namn, anger
även vilket kön karaktären har. Allt detta gör att Kattis Katt och Mırnav inte är könsneutrala. Vi
vet utifrån texten att Nalle är en flicka men ser man endast till illustrationerna så är det svårt att
avgöra vilket kön hon har. När det gäller Kattis Katt och Mırnav kan läsaren direkt förstå vilket
kön de tillhör. Kåreland påpekar att personifierade djur inom barnlitteratur är vanligt och har sin
grund i antikens fabeldiktning. Djuren kan vara mer eller mindre personifierade och i varierande
grad kan de bevara sina zoologiska särdrag (2005, s. 26). Både djuren och varelsen bor i ett hus
och de har mänskliga kläder och roller. Vi anser att personifieringen har gått relativt långt vilket
även Kåreland (ibid., s.26) kommer fram till i sin undersökning.
10.5. Illustrationer
Resultatet av vår semiotiska bildanalys (se bilaga nr. 7) visar tydliga kopplingar, i merparten av
barnböckerna, mellan kön och de färger som används i illustrationerna. Kåreland anser dock att
utifrån genusperspektivet skiljer sig barnböckerna åt, även när det gäller de färger som används
i illustrationer (2005, s. 47). I boken, Tadeks traktor, dominerar gula och bruna nyanser som kan
kopplas till hösten och de sysslor som Tadek, som bonde, utför. I boken, Klara städar, dominerar
också de bruna nyanserna men tillsammans med rött och rosa vilket gör barnboken könsrelaterad.
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I den turkiska barnboken, Medan Kalbinaz väntar, dominerar rosa i alla illustrationer av Kalbinaz,
hon är även klädd i rosa från topp till tå. Alla detaljer, i form av hjärtan, gör barnboken ännu mer
stereotypisk. I den andra turkiska barnboken, Hur kan jag bli en prinsessa?, används även här den
stereotypiska rosa färgen på kläder, leksaker och smycken. Även i den tredje turkiska boken, På
besök, hittar vi stereotypiskt inslag, så som skillnaden mellan Efes pojk- och Eces flickrum. I den
svenska barnboken, Alfons och Milla, förekommer många pojkaktiga aktiviteter så som att bygga
koja, snickra och skapa. Det är naturligt att vi hittar Alfons i den miljön men däremot blir Millas
deltagande ifrågasatt av hans kompisar. Den gula färgen som genomsyrar bilden kan symbolisera
naturmiljön, men Millas gardiner är blå. När det gäller den svenska barnboken, Pippi går i affärer,
är förutom karaktärernas utseende, illustrationerna könsneutrala. Alla barnen i boken är klädda på
ett stereotypiskt sätt. Pippi har dock lite annorlunda kläder än de övriga, hon har bland annat olikfärgade strumpor och stora herrskor på sig. Svaleryd hävdar att vi lätt talar om kön utifrån redan
bestämda stereotypiska värderingar av vad som anses vara flickigt eller pojkigt. Flickor associeras
oftast med pyssel, dockor och färgen rosa och pojkar med brottning, bilar och blått (2002, s. 14).
Barnboken, En saga om hur den vandrande riddaren inte räddade prinsessan och draken
som blev vegetarian, är ett exempel på hur normer kan brytas. Trots att illustratören använder starka
rosa, lila, gröna och blå färger, gör hon det på ett sätt som bryter mot de stereotypiska könsnormerna. Prinsessan har till exempel en blå klänning och bonddrängen har en gul tröja, tighta gula
byxor, rosa skor och skärp och en blå väst. Illustratören leker också med färger när hon presenterar
miljön. Vi ser röda, rosa och gröna ängar med träd i olika färger och en gul himmel. Enligt
Hladíková, arbetar illustratörer ofta med stereotyper. Hladíková citerar Martin Ursell (2013, s. 49)
som hävdar att "stereotyper är användbara, nödvändiga även i kommunicerande karaktär" för att
de presenterar läsaren för något som är känt för dem. Hladíková refererar även till Adichie (2009)
som anser att stereotyper ofta bara presenterar en enda synpunkt som leder till att boken misslyckas
i avsikt att bredda barnens horisonter och uppmuntra deras förmåga att bilda en mer komplex förståelse av en historia, ämne eller människor (2014, s. 25). Därför bör stereotyper användas försiktigt och bara tjäna som en bas för att lägga till de karaktäristiska egenskaperna hos karaktären som
alltid kommer från den särskilda historien.
Illustrationer, såväl som omslagsdesign, är enligt Hladíková, ett av de marknadsföringsverktyg som ett barnboksförlag använder för att öka sina chanser på en konkurrenskraftig marknad.
En bilderboks konstverk, både på ett omslag och inuti, skapar ett första och andra intryck hos en
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potentiell läsare och köpare och är därför avgörande försäljningsförmågan (2014, s. 21). Enligt vår
uppfattning överensstämmer illustrationer i de analyserade barnböckerna med textinnehållet. I
vissa fall, som i barnboken Vem är sjuk? förstärker texten bilderna och dess mening. Först när vi
läser texten får vi veta vilket kön karaktärerna har. Även i den turkiska boken, På besök, förstärker
texten vad illustrationen vill förmedla, genom Efes reaktion när han kommer in i hennes rum. Vi
ser samma relation mellan text och bild, även i de svenska böckerna. Till exempel i boken Alfons
och Milla, förstärkers bilderna av texten, som på vissa ställen kan tolkas som proviserade. Eilard
kom fram till samma resultat i sin artikel (2004). Vi håller med Eilard som påstår att trots att läseböcker, i vårt fall barnböcker, som är kommersiella produkter, är medvetet anpassade till samtiden,
måste man kritiskt granska dem (2004, s. 244). Vi anser att bilderböcker bör användas, inte bara
som en form av presentation av ett innehåll anpassat till mottagarens potential, utan också genom
korrekta utförda illustrationer kan de användas utifrån sociala och pedagogiska ändamål, på olika
nivåer.
10.6. Familjekonstelationen och rollfördelningen mellan vuxna
Vi anser att det finns ett tydligt genuskontrakt i de turkiska barnböckerna när det gäller arbetsfördelningen. I barnböckerna, På besök och Hur kan jag bli en prinsessa?, tar mammorna hand om
barnen och sköter hushållsarbetet medan vi tolkar att papporna är ute och jobbar, då de inte finns
med på bilderna. I barnboken, Den första skoldagen, kan vi tydligt se den arbetsfördelningen
genom illustrationerna. Mamman som är en katt har en typisk kvinnlig karaktär som utför allt arbete
som har med barnen att göra och det är hon som bestämmer hemma. Pappan framställs som en
typisk manlig karaktär som sitter i fåtöljen och dricker sitt kaffe medan han pratar med sin dotter.
Doktorn som undersöker Mırnav är man. Enligt Eilard tyder det traditionella husmoderskontraktet
i familjen på att det är mamman som sköter hemmet och pappan har den familjeförsörjande rollen.
Samtidigt ska mamman tänka på sitt utseende, det vill säga, hon ska vara attraktiv och snygg. Män
i allmänhet skildras i sina yrkesroller, vilket då vanligtvis handlar om hantverkaryrken, eller också
kör de bil, fiskar, jagar, ror, hässjar hö och så vidare. Könsordningen verkar i princip vara densamma oavsett nationalitet/etnicitet eller om det handlar om djurriket, tomtar, troll eller jättar.
Överallt står mor och rör i grytan (2008, s. 89).
I den svenska barnboken, Pippi går i affärer, som skildrar 1950-talets samhälle, ser vi
samma mönster som i de turkiska barnböckerna från 2010-talet. I boken, Pippi går i affärer, nämner författaren fruar som handlar mat när hon beskriver en vanlig morgon i stan. När man tittar
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närmare på affärerna så är det kvinnor som säljer godis och leksaker medan på apoteket arbetar en
man. I den andra svenska boken, Här kommer bussen, läser vi om pappor som tar hand om sina
barn.
I alla turkiska och svenska barnböcker finns det en traditionell familjekonstelation, förutom
i Alfons och Milla där vi inte har någon information om mamman. När det gäller boken, Pippi går
i affärer, vet vi utifrån vår erfarenhet av andra Pippiböcker att familjekonstelationen är traditionell,
även om Pippis mamma är i himlen och hennes pappa seglar på Söderhavet. Ser man till Tommy
och Annikas familj så är den väldigt stereotypisk för en kärnfamilj. I de polska barnböckerna nämns
endast prinsessan Nieradkas pappa i början och i slutet av boken. Läsaren får ingen information
om Nieradkas mamma. I boken, Kattis Katt snickrar, träffar vi hennes morfar och hennes mormor
nämns i texten, annars får vi ingen information om föräldrar och familjekonstellationer i de polska
barnböckerna. Kåreland påpekar att vuxna som bakgrundsfigurer inte har så stor betydelse för
själva berättelsen (2005, s. 145).

11.

Slutdiskussion

Undersökningens resultat visar, att utifrån den semiotiska text- och bildanalysen, (se bilaga nr. 6
och 7) som vi gjorde med hjälp av multimodalitet och CDA, förmedlas och gestaltas i de flesta
analyserade barnböckerna en konventionell och traditionell bild av kvinnlighet och manlighet. De
kvinnliga och manliga huvudkaraktärerna är jämnt fördelade i de analyserade barnböckerna. De
svenska barnböckerna, Pippi går i affärer och Alfons och Milla, är delvis normbrytande. Pippis
karaktär och de handlingar som tillskrivs henne har en pojkflickas egenskaper, även Milla tillskrivs
vissa av de egenskaperna. När det gäller Alfons val av att leka med Milla trots motståndet från
klasskompisarna ser vi även det som normbrytande. Den polska barnboken En saga om hur den
vandrande riddaren inte räddade prinsessan och draken som blev vegetarian, har även den normbrytande inslag som åskodliggörs genom prinsessan som löser sitt problem själv, riddaren som
visar sina känslor och de färger som illustratören använder. I den turkiska boken På besök, leker
huvudkaraktären Efe med flickleksaker, vilket också kan anses som att boken har en normbrytande
inslag.
Vi håller med Demarest som hävdar att representationen av män och kvinnor i olika roller
behövs, och framför allt måste flickor och kvinnor i högre grad visas i roller som är aktiva och
produktiva, snarare än de tråkiga, fantasilösa skildringar som tidigare har målats upp. Med tanke
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på att könsrollen kan få långtgående effekter på utvecklingen av barns uppfattning om sig själva,
verkar det enligt Demarest som om förlag och författare fortfarande måste göra en gemensam insats
för att ge sina unga läsare böcker som är mer realistiska reflektioner av dagens förändrade könsrollsmönster (1993, s. 231). Även om Demarest yttrade detta för fjorton år sedan, tycker vi att det
fortfarande är högaktuellt. Detta understöder vårt resultat, där det tydligt framgår att både kvinnor
och män är huvudkaraktär, i de analyserade barnböckerna men många av deras tillskrivna handlingar är fortfarande rekonstruktioner av de rådande genus- och maktdiskurserna I de barnböcker
där endast ett kön är representerat, så som de polska barnböckerna, Klara städar och Tadeks traktor, den svenska barnboken, Här kommer bussen och den turkiska barnboken, Hur kan jag bli en
prinsessa?, framgår dessa könstypiska normer, både när det gäller de tillskrivna handlingarna, kläder och färger, tydligt.
I de barnböcker som har djur/varelser som huvudkaraktärer observerade vi ett varierande
inslag av normer. Den polska barnboken, Kattis Katt snickrar, har normbrytande handling medan
kläderna var könstypiska. I den turkiska barnboken, Den första skoldagen, är handlingarna, kläderna och färgerna könstypiska. Illustrationerna i dessa barnböcker framhäver tydligt vilket kön
karaktärerna tillhör. Granskar vi den svenska barnboken, Vem är sjuk?, kan vi inte urskilja köstillhörighet utifrån illustrationerna men däremot genom de handlingar karaktärerna tillskrivs kan vi se
könstypiska inslag. Salmonson och Ivarsson anser att arbetet med normer i förskolan bidrar till
barns utveckling som unika individer, utan att begränsa deras föreställningar som förekommer i
samhället. De menar att ingen människa är helt utanför eller innanför normerna (2015, s. 22f).
Det språk som författarna och illustratörerna använder i sina texter och illustrationer återspeglar inte bara de diskurser som redan finns utan skapar också nya diskurser genom att huvudkaraktärerna utmanar gränser och normer. Författarna Winther Jørgensen och Phillips förklarar
detta förhållanden med att social praktik står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Författarna menar att diskurserna inte bara formar och omformar dem utan de speglar dem
också (2000, s. 67f). Den polska boken, En saga om hur den vandrande riddaren inte räddade
prinsessan och draken som blev vegetarian, är ett exempel på det, där författaren på ett lekfullt sätt
bryter mot bland annat de stereotypiska normerna för vad som anses kvinnligt eller manligt. I den
svenska barnboken, Alfons och Milla, är det huvudkaraktärernas vänskap och Millas egenskaper
som visar att en flicka också kan ha egenskaper som ofta är vikta för pojkar. Här ser vi även att
vänskapsrelationer inte behöver byggas utifrån kön. I den turkiska boken, På besök, är det mesta
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väldigt könsstereotypiskt med undantag för att Efe leker med leksaker som anses vara flickleksaker
då han besöker Ece och att Efe bjuder hem Ece för att leka med leksaker som anses vara pojkleksaker. Detta kopplar vi till Faircloughs begrepp, som Winther Jørgensen och Phillips tar upp sin
bok, kritisk språkmedvetenhet, som syftar till att bidra till sociala förändringar i riktning mot ett
mer jämlikt samhälle (2000, s. 67-70). För att detta ska ge effekt krävs det att de vuxna har redskapen för kritisk språkmedvetenhet och anväder det under högläsningen med barnen. Vi tror att
om man reflekterar tillsammans med barnen skulle det bidra till den efterlängtade förändringen.
Hedlin hänvisar till skollagen som fastställer att jämställdhet tillhör skolväsendets värdegrund, där skolväsendet omfattar all slags verksamhet från förskolan till vuxenutbildning. Hedlin
hävdar att utifrån läroplanerna bör inget barn, inom verksamheten, mötas av könsspecifika krav
och förväntningar. Hedlin pekar på att en av mål i läroplanen för förskolan är att göra alla barn lika,
trots att de är så olika. Eftersom jämställdhet har olika dimensioner och berör olika områdena av
människans liv blir det samtidigt en fråga om demokrati kopplat till makt, menar Hedlin. Hedlin
hävdar att bristande insikter och kunskaper om detta, gör att det blir svårt att behandla kvinnor och
män lika. Inom genusforskningen diskuteras bland annat vilka konsekvenser föreställningar om
kvinnlighet och manlighet får inom olika livsområde. Utifrån det, menar Hedlin, skapas diskurser
om vad som är kvinnligt eller manligt i samhället (2010, s.7, 9).
Eilard påpekar att dagens samhälle genomgått förändringar de senaste decennierna, på
grund av globaliseringen och den internationella migrationen. Detta har i sin tur påverkat de lokala
och traditionella mönstren som omformats till nya mer komplexa sociala strukturer. Många länder
har förvandlats till mångkulturella nationer, där utmaningen är att skapa jämställdhet och jämlikhet
inom mångfalden (2004, s. 241). Det svenska samhället är inget undantag och det påverkar såväl
alla institutioner som förskolan, där barn från olika länder och kulturer möts och påverkas av
varandra. På Södertörns Högskolas webbsida står det att ett av det interkulturella förhållningssättets
spänningsfält ligger mellan fostran och frihet. Det handlar om föreställningar om relationen mellan
pedagogiskt ansvar och barns inflytande och delaktighet, bevarandet av ett kulturarv och möjligheter till kulturell förändring, individens beroende och hennes möjlighet till frigörelse (Södertörns
Högskola 2017). När det gäller bevarandet av ett kulturarv och möjligheter till kulturell förändring,
så innehåller det en annan viktig fråga, vad som anses vara kultur oavsett etnicitet? Eftersom
kulturarvet genomsyras av normer och om kvinnans underordning anses vara ett kulturarv som
man gärna vill bevara och inte vill förändra, skapas ofta problem för pedagoger i bemötandet av

42

dess vuxna och barn. Vi kopplar detta till den händelse vi nämner i vår bakgrund. Vi anser att här
har det uppstått en kulturkrock som i sin tur påverkade den pedagogiska verksamheten. Vi hittar
stöd för vår koppling i Saar och Löfdahls beskrivning om barn, där de säger att ett “barn är inte
bara ett barn det vill säga en ålderskategori på grund av sin sociokulturella, geografiska och etniska
bakgrund” (2014, s. 26).
De valda barnböckerna speglar även en annan dimension, i samhället som handlar om konsumtionen av barnböcker. Vi är väl medveten om att genusdiskursen i det svenska samhället är
väldigt livlig och produktionen av könsneutrala böcker är anmärkningsvärd. Svenska Barnbok
Institutets statistik för år 2016, som vi använt oss av vid valet av svenska barnböcker, visar en
annan tendens i samhället, nämligen att de mest utlånade barnböckerna är traditionella böcker.
Orsaken till det kan vi inte ge svar på här, men vi anser att det är värt att känna till. När det gäller
de polska barnböckerna, ser vi samma mönster som i Sverige. Barnböckerna på rekommendationslistorna som skapats för att bidra till jämställdhet, är inte heller i Polen de mest sålda. När det gäller
turkiska böcker har vi tyvärr inga uppgifter för att utreda om det finns ett liknande mönster även
där. Utifrån den erfarenhet som vi har vågar vi säga att de turkiska barnböckerna återspeglar och
förstärker de rådande normer som finns i samhället. Vi anser att här har förlag, författare och
illustratören en viktig uppgift att fylla. Det är de som äger förändringsprocessen när det gäller att
via barnboksliteraturen förändra de gängse normer som finns i samhället betreffande vad som anses
manligt eller kvinligt. Barn är i behov av barnböcker som bryter mot de stereotypiska normerna
och gränserna som samhället ser som vedertagna för att ge dem en möjlighet att förstå omvärlden
utifrån olika synvinklar. Självklart måste samhället ta ett större ansvar på många områden, men ett
steg i taget i rätt riktning leder tillslut fram till målet när det gäller kvinnligt och manligt.
Vi påstår att våra tolkningar av de analyserade barnböckerna bara delvis överensstämmer
med läroplanens jämställdhets syn. Vissa budskap står till och med i konflikt med den. Vi ser vår
studie som ett litet bidrag till genus och köns diskurserna samt till den fortsatta forskningen i ämnet.
Avslutningsvis vill vi lämna dig, som läser vår uppsats, med en tanke från Albert Einsteins:
“det är en skam att vi lever i en tid då det är lättare att spränga en atom än en norm”.
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12.

Vidare forskning

Det finns betydligt fler aspekter att utgå ifrån vid analys av barnlitteratur. Eftersom ämnet
är oändligt medan tiden och omfånget av vårt examinationsarbete är begränsat, ser vi fram emot
vidare forskning i framtiden. Våra tankar är bland annat att genomföra intervjuer med författare
och barnen samt en enkät till föräldrar i de tre länderna. Vi är även nyfikna på vilka förhållningssätt
författare har i dessa länder, vilka tankar de har när de skriver barnböcker och vilket syfte de har
med sina böcker. Skriver de för att få en bästsäljare eller att förmedla sina texter. Hur barn tolkar
vårt beteende, vår röst, vår mimik eller vårt kroppsspråk när vi läser för dem är också ett spännande
område. Hur mycket läser vi hemma och vilka böcker väljer vi att läsa för barnen och varför. Väljer
föräldrar böcker som är billiga, de som ser fina ut eller de som är rekommenderade av olika förlag,
myndigheter och organisationer, som strävar efter att barnen får lika förutsättningar och att barnen
får lära sig om ett visst fenomen utifrån olika perspektiv. Inleder föräldrarnas val av böcker en
kulturkrock mellan förskolan och hemmet eller berikar det barnens utveckling. Det skulle vara
väldigt spännande och intressant att läsa uppsatser som handlar om barnböcker från andra länder.
Vi vill uppmana och uppmuntra andra studenter som inte har svenska som modersmål, att skriva
om detta ämne vilket skulle bidra till att komplettera den lucka som finns i forskningen gällande
barnböcker. Frågorna är många och de väcker spännande tankar inför framtiden.
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14.

Bilagor

Bilaga nr. 1 Mail mall till polska förlag
Dobry wieczór,
Nazywam się Marta Berezak i studiuję w Szwecji wychowanie przedszkolne. Wraz z koleżanką
piszemy obecnie pracę egzaminacyjną na temat książek dla dzieci. Celem pracy jest porównanie
książek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce, Szwecji oraz Turcji. Będziemy analizować
zarówno teks jak i ilustracje zawarte w książkach.
Kieruję do Państwa moje pytanie jak wygląda sytuacja, jeśli będziemy chciały w pracy egzaminacyjnej zamieścić ilustracje z książek wydanych przez Państwa wydawnictwo (okładka i jedna
strony z książki)? Czy możemy to zrobić, czy będzie to naruszenie Państwa zasad lub prawa? Praca
zostanie zamieszczona na wewnętrznej stronie uczelni Södertörn Högskola, gdzie tylko egzaminator i uczniowie mają do niej dostęp, a po obronie również na portalu internetowym Diva zawierającym prace egzaminacyjne studentów wszystkich uczelni.
Bedę wdzięczna za odpowiedź.
Z poważaniem
Marta Berezak
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Bilaga nr. 2 Mail mall till svenska förlag
Subjekt: Upphovsrätten om bilder!

Hej,

Vi

är

två

stunder

från

Södertörns

Högskola

som

skriver

vårt

examensarbete.

Arbetet handlar om att analysera både text och bild i barnböcker. När det gäller bilder kommer vi
använda max två bilder samt omslagsbilden från varje bok. När examensarbetet är färdigt kommer
det att läggas ut på Diva Portal och bli offentligt. I vanliga fall har Södertörns högskola avtal med
Bonus Copyright Access när man håller informationen inom högskolan. Eftersom vi kommer att
lägga ut den på Diva Portal behöver vi tillstånd av er. Får vi använda bilderna ur boken ……… genom att fota av och kopiera på word dokument, där vi gör tydliga hänvisningar till boken?

Med vänliga hälsningar,
Arzu Baybek Mehlich
Marta Berezak
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Bilaga nr. 3 Mail mall till turkiska förlag
Subjekt: Telif Hakkı

Merhaba,
Ben Arzu Baybek Mehlich, İsvec Södertörns Üniversitesi´nde okul öncesi öğretmenligi bölümü
son sınıf öğrencisiyim. Bitirme tezi çerçevesinde yayın eviniz tarafından basılmış olan
………………. kitabının kapak resmi ve içeriğinden maksimum iki resmi "atıfta bulunmak koşulu
ile" tezimde kullanmak istiyorum.
Yapacağım çalışma üniversite kurul değerlendirmesinden geçmesi halinde, internet ortamında
"Diva Portal" adlı öğrenci tezlerinin yayınlandığı websitesinde yayınlanacaktır.
Bu çalışmanın 4846 sayılı kanunca sorun teşkil edip etmediği hususunda en gec 10 kasım tarihine
kadar, bilgi vermenizi saygılarımla rica ederim

Arzu Baybek Mehlich
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Bilaga nr. 4 Bokpresentation
Presentation av polska böcker
Bok nr. 1: Bajka o tym, jak błędny rycerz nie uratował królewny, a smok przeszedł na
wegetarianizm - En saga om hur vandrande riddare inte räddade prinsessan och draken blev vegetarian
Referenser:
Originaltitel

Bajka o tym, jak błędny
rycerz nie uratował królewny, a smok przeszedł
na wegetarianizm

Svensk titel

Sagan om hur den vandrande riddaren inte räddade prinsessan och draken som blev vegetarian.

Författare
Illustratör

Łukasz Olszacki
Joli Richter-Magnuszewska
Papilon Publicat S.A.
2016
Omslaget

Förlag
Utgivningsår
Sida

Boken innehåller flera berättelser. Prinsessan Nieradka blir bortrövad av draken Gustaw. Hon väntar i ett torn på en riddare som kommer och räddar henne. Tryckfelsnissen, som äter upp bokstäver
i boken, är en röd tråd genom alla berättelser. Den vandrande riddaren, Mścisław, gömmer sig
eftersom han är rädd för tryckfelsnissen. En bonddräng, Hipolit, träffar en drake som är ledsen för
att han har ont i tanden. Draken är vegetarian. Prinsessan orkar inte vänta längre och räddar sig
själv. I slutet kämpar alla (nästan - inte den vandrande riddaren) tillsammans mot tryckfelsnissen.
Och de vinner.
Boken gör på ett överraskande sätt läsaren till en deltagare i hela historien. Den bryter mot
stereotypen av en modig riddare (som är rädd av allt), en prinsessa (som är mycket oberoende) och
en drake (som blir vegetarian) och andra karaktärer. Boken fick pris i Astrid Lindgrens litterära
tävling för en samtida bok för barn och ungdom, organiserad av ABCXXI-stiftelsen “Hela Polen
läser för barn” under hedersbeskydd av Kulturministeriet, Barnombudsmannen, Nationalbiblioteket och Sveriges ambassad.
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Bok nr. 2: Kicia Kocia majsterkuje - Kattis Katt snickrar
Referenser:
Originaltitel

Kicia Kocia majsterkuje

Svensk titel

Kattis Katt snickrar

Författare

Anita Głowińska

Illustratör

Anita Głowińska

Förlag

Media Rodzina

Utgivningsår

2017

Sida

Omslaget

Kattis Katt spenderar hela dagen med sin morfar som alltid har bra idéer. De läser böcker tillsammans, går på promenad, hämtar medicin på apoteket och lagar mat. Sedan bygger de ett skåp till
mormor. Plötsligt skadar morfar fingret och Kattis Katt tar initiativet och tar hand om honom istället. Kattungen lär sig många användbara saker.
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Bok nr. 3: Klara robi porządki ur serien Mała dziewczynka – Klara städar ur serien En
liten flicka
Referenser:
Originaltitel
Svensk titel
Författare
Illustratör

Klara robi porządki ur
serien Mała dziewczynka
Klara städar ur serien En
liten flicka
Beaumont Emilie och
Belineau Nathalie
René Brassart

Utgivningsår

Firma Księgarska Olesiejuk
Spółka z o.o. S.K.A.
2017

Sida

Omslaget

Förlag

Boken Klara städar är en av de barnböcker som tillhör till serien En liten flicka: De har bara flickor
som huvudkaraktär. Serien är ett exempel på stereotypiskt könskodad barnlitteratur. Boken handlar
om Klara, som gör ordning hemma, städar och stryker kläder. Hon är en jätteglad flicka och utför
sitt arbete med glädje. När katterna tappar ner en burk marmelad på golvet och lämnar marmeladspår överallt, reagerar inte Klara på det, eftersom hon älskar att städa. Berättelsen är kort och enkel,
barnen kan lätt identifiera sig med huvudpersonen.
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Bok nr. 4: Traktor Tadka ur serien Mały chłopiec - Tadeks traktor ur serien En liten pojke
Referenser:
Originaltitel

Traktor Tadka ur serien
Mały chłopiec

Svensk titel

Tadeks traktor ur serien En
liten pojke
Beaumont Emilie och
Belineau Nathalie

Författare
Illustratör

Alexis Nesme

Förlag

Utgivningsår

Firma Księgarska
Olesiejuk Spółka z o.o.
S.K.A.
2011

Sida

Omslaget

Boken Tadeks traktor är en av de barnböcker som tillhör serien En liten pojke som bara har pojkar
som huvudkaraktär. Serien är ett exempel på stereotypiskt könskodad barnlitteratur. Boken handlar
om en pojke, Tadek, som kör traktor. Han är bonde och är stolt över sin traktor, sin bondgård och
sin åker. Tadeks hund följer alltid med. Det är höst och Tadek måste förbereda allt på bondgården
innan vinter kommer. Berättelsen är kort och enkel, barnen kan lätt identifiera sig med huvudpersonen.
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Svenska böcker
Bok nr. 5: Pippi går i affärer
Referenser:
Originaltitel

Pippi går i affärer

Författare

Astrid Lindgren och
Ingrid Nyman

Illustratör

Björn Hedlund och Pelle
Sundqvist

Förlag

Rabén & Sjögren
Bokförlag

Utgivningsår

1946 (2014)

Sida

Omslaget

Det är en solig vårdag och Pippi blir väckt av Annika och Tommy. De bestämmer sig att gå till
olika affärer för att handla. På vägen dit kastar sig Pippi i ett dike och blir genomblöt. Men det
hindrar inte Pippi, som har sin förklädessficka full med guldpengar, från att köpa jättemånga olika
sorters godis och leksaker till alla barn som har inte några pengar. Innan de börjar handla besöker
hon en affär som säljer salva mot fräknar. Hon handlar även medicin till sig själv för säkerhets
skull, om hon skulle få någon sjukdom. Alla barn blir jättelyckliga och äter sig mätta på godis.
Sedan går de hem för att leka med sina nya leksaker.
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Bok nr. 6: Alfons och Milla
Referenser:
Originaltitel

Alfons och Milla

Författare

Gunilla Bergström

Illustratör

Gunilla Bergström

Förlag

Rabén & Sjögren
Bokförlag

Utgivningsår

1985 - 2 upplaga

Sida

Omslaget

Pojkar i skolan påstår att pojkar inte kan leka med flickor. Alfons har en kompis som heter Milla
som han har jätteroligt med. Milla är påhittig och händig och har bra idéer. Hon kommer på att de
ska ha en gardin till kojan och att de ska göra en brevlåda. En dag blir Alfons mobbad av pojkar
från klassen för att han leker med Milla. De har klottrat på toalettväggen med ett hjärta där det står
både Alfons och Millas namn i. Alfons blir jätteledsen, ingenting är roligt längre. Men sedan han
kan inte låta bli att leka med Milla och försvarar sin vänskap mot de andra pojkarna.
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Bok nr. 7: Vem är sjuk?
Referenser:
Originaltitel

Vem är sjuk?

Författare

Stina Wirsén

Illustratör

Stina Wirsén

Förlag

Bonnier Carlsen

Utgivningsår

2012

Sida

Omslaget

Vem är sjuk? är en av Stina Wirséns Vem - böcker. Boken handlar om Nalle som får ont i magen.
Efter rådgivning åker Nalle till sjukhuset med sina föräldrar. Undersökningen visar att Nalle måste
opereras. Några dagar efter operationen får Nalle gå hem. Hon ringer sina kompisar för att bjuda
hem dem och visa sitt ärr. En av hennes kompisar, Fågel, är också sjuk. Nalle undrar om hon också
måste opereras. Men Fågels mamma säger att det är bara vinterkräksjuka och att hon måste vila
lite bara. Detta är en fin, rak och enkel berättelse om ett dramatiskt äventyr fullt av känslor och
empati.
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Bok nr. 8: Här kommer bussen
Referenser:
Originaltitel

Här kommer bussen

Författare

Arne Norlin

Illustratör

Jonas Burman

Förlag
Utgivningsår

Rabén & Sjögren Bokförlag
2004

Sida

Omslaget

Böcker om Halvan är med på listorna över de mest sålda och mest utlånade böcker. Troligtvis
handlar det om att författarna undersöker vad barnen vill läsa om innan de skriver nästa avsnitt.
Halvans äventyr visar spänning i vardagen. I boken, Här kommer bussen, är Halvan världens bästa
busschaufför. Han vet hur man kör bussen på ett bra sätt och hur man tar hand om passagerarna.
Det är mycket som kan hända på en buss. Men Halvan vet hur man reder ut det mesta.
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Turkiska böcker
Bok nr. 9: Misafirlikte ur serien Efe ile Ece büyüyor öğreniyor - På besök ur serien Efe och
Ece växer och lär sig
Referenser:
Originaltitel

Misafirlikte ur serien Efe
ile Ece büyüyor öğreniyor

Svensk titel

På besök ur serien Efe och
Ece växer och lär sig

Författare

Figen Yaman Coşan

Illustratör

Elif Yeminici Şen

Förlag

Erdem Yayınları A.Ş.

Utgivningsår

2016

Sida

Omslaget

Det har flyttat in nya grannar i Efes hus. Efe och hans mamma vill besöka de nya grannarna, för
att hälsa dem välkomna och träffa deras dotter Ece. De går dit och Ece bjuder in Efe till sitt rum
för att leka. När Efe går in i Eces rum blir han chockad. Det ser inte alls ut som i hans rum, allt är
rosa och rött. Hennes leksaker är inte som hans heller. Det är dockor, kökstallrikar, bestick och
kastruller. Efe kommer ihåg att han brukar hjälpa mamma att baka så han går fram till spisen och
börjar baka medan Ece dukar bordet. Efter att de har fikat bjuder han hem Ece till sig för att leka i
hans verkstad.
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Bok nr. 10: Kalbinaz Beklerken - Medan Kalbinaz väntar
Referenser:
Originaltitel

Kalbinaz beklerken

Svensk titel

Medan Kalbinaz väntar

Författare

Pelin Güneş

Illustratör

Canan Barış

Förlag

Elma Yayınevi

Utgivningsår

2013 (2016)

Sida

Omslaget

Kalbinaz är en prinsessa som älskar hjärtformade saker. Överallt i slottet fanns det hjärtformade
saker, till exempel fönster och blommor. Kalbinaz har det väldigt tråkigt på dagarna för ingen vågar
komma och leka med henne. Det bor nämligen en farlig drake i en dal utanför slottet. Men så en
dag ringer en pojke till henne som heter Emre, och ville leka. Då berättar Kalbinaz om draken och
att det är för farligt att komma till slottet. Emre tycker inte att draken är ett problem och han säger
att han ska besegra den. Kalbinaz blir jätteglad och bakar hjärtformade kakor att bjuda Emre på.
Emre lyckas blir kompis med draken och glömmer att Kalbinaz väntar på honom i slottet. Dagen
efter kommer Emre med draken till slottet för att hämta Kalbinaz och sedan leker de alla tillsammans, även de andra barnen.
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Bok nr. 11: Nasıl prenses olurum? - Hur kan jag bli en prinsessa?
Referenser:
Originaltitel

Nasıl Prenses Olurum?

Svensk titel
Författare

Hur kan jag bli en prinsessa?
İlkay Marangoz

Illustratör

Başak Eralp Gür

Förlag

Sigma Publishing

Utgivningsår

2014 (2016)

Sida

Omslaget

Lokums farmor gav henne en handbok om hur man blir en prinsessa. Hon är väldigt nyfiken på vad
prinsessor gör om dagarna så hon börjar läsa boken och följer instruktionerna som krävs för att bli
en prinsessa. Alla uppgifter handlar om vardagsrutiner såsom att städa sitt rum, duscha och vara
ren och klä sig i passande kläder för vad man ska göra. När hon utfört alla uppgifter får hon en
prinsesskrona av sin farmor.
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Bok nr. 12: Okulda İlk Gün ur serien Mızmız Mırnav - 1 - Den första skoldagen ur serien
Den gnälliga Mırnav - 1
Referenser:

Författare

Okulda İlk Gün ur serien
Mızmız Mırnav-1
Den första skoldagen ur serien Den gnälliga Mırnav-1
Ayla Çınaroğlu

Illustratör

Mustafa Delioğlu

Förlag

Tüdem Yayın Grubu

Utgivningsår

2011 (2016)

Sida

Omslaget

Originaltitel
Svensk titel

Det var dags för katten Mırnav att börja skolan. Hon är supernervös för att gå till skolan och vill
istället vara med sin mamma hela tiden. När det var dags att gå till skolan låtsas hon vara sjuk och
mamman bestämmer sig för att ringa farbror doktor. Doktorn undersöker henne och ger henne
medicin men dagen efter får hon gå till skolan. Mamman tvingar henne till skolan och tillslut står
de där framför klassen även om de var lite sena. De första timmarna var Mırnav blyg och reserverad. Kompisarna försöker få henne att känna sig trygg och vara med i leken. Det slutar med att hon
har jättekul och vill inte gå hem.
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Bilaga nr. 5 Mall till semiotisk textanalys
A. Karaktärer
1. Huvudkaraktär, flicka, pojke eller djur
2. Vänskap, mellan pojkar, flickor och pojkar och flickor
B. Handlingar och agerande
3. Vem tar initiativ, löser problem
4. Vem utmanar gränser, flickor eller pojkar
5. Vem är modig och uppfinningsrik
6. Vem är aktiv och handlingsorienterade
C. Andra normer i böckerna (både text och bilder)
7. Utseende (kläder, färger, långa/korta hår, etc.)
8. Familjekonstellationer
9. Roller i familjerna (som är närvarande)
10. Könsneutralitet
D. Känslor
12. Personliga egenskaper (empati, omhändertagande, snälla, söta, fina, ledsna, arga, ilska,
vackra, etc.)
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vänskap
Relationen
mellan
Pippi,
Annika och
Tommy.
Pippis
omtänksam
het mot
resten av
bybarnen

Mellan
Alfons och
Milla

huvudroll

Hon

Båda kön

titel

Pippi går
i affären

Alfons i
Milla

utmanar
gränser
Hon

Alfons
och Milla

vem tar
initiativ
Hon

Han

Pippi har blå tröja, röda
förkläden och långa
strumpbyxor som har
olika färger. Hon har stora
svarta skor på sig.

Hon

Både
kön

Hon

Alfons
och
Milla.

Milla har ett halsband
med hjärtfigur på. När det
gäller resten av barnen är
de ritade i svart och vitt.

Alfons har brun tröja och
bruna kortbyxor på sig.
Milla har röd tröja och
röda strumpbyxor på sig.

Tommy har en rödblå
skjorta och blå kortbyxor
med långa blå strumpor
på sig.

Annika har en röd
klänning, röda korta
strumpor och en rosett på
huvudet.

kläder, färger

aktiv

modig

X

familjekonstellati
on
X

X

Kvinnor som säljer
godis, leksaker, man
som doktor

Kvinnor som
handlar.

roller i familjerna

Delvis

könsneu
tralitet
Delvis
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Killar från
klassen,
självsäker,
kaxig,
destruktiv.

Alfons är aktiv,
lugn, lekfull,
båda modig
och försiktig,
samarbetsvillig
, analyserande,
rationell
Andra killar
är
självsäkra.

Milla glad.

Milla är aktiv,
uppfinningsrik,
fantasifull,
händig, lekfull,
kan hålla
hemlighet,
sportig, modig,

Annika är
också som
Tommy men
mer försiktig.
Alfons,
glad, ledsen,
ensam,
chockad,
rädd.

Annika är
bekymrat
över Pippis
impulsiva
bus.

Tommy
nyfiken och
gillar äventyr.

Pippi ledare,
bestämt,
impulsiv.
nyfiken,
målmedvetet,
stark, modig,
självständig,
omsorgsfull
och fantasifull.

Pippi är
glad, lekfull.
Annika och
Tommy
förvånad
och glad.

karaktär

känslor

Bilaga nr. 6 Semiotisk textanalys

Semiotisk textanalys av svenska böcker

huvudroll

Han

Hon

titel

Här
kommer
bussen
(Halvan)

Vem är
sjuk?

Djurkompis
ar, vi vet
bara fågels
kön, annars
vet vi inte
vilka kön
Nalles
kompisar
har.

X

vänskap

Hon

vem tar
initiativ
Han

Hon

utmanar
gränser
Han

Hon

Han

modig

Hon

Han

aktiv

Inga kläder, inte så
mycket färger, bara visa
detaljer är färglagda.

Huvudperson har blå
byxor, vit randig skjorta
och röd väst samt blå
väska. Aandra personer
har olika kläder i blandat
färger

kläder, färger

Mamma, pappa,
barn

familjekonstellati
on
Pappa som ropar
att de ska gå nu

Pappan ringer
doktorn, båda
föräldrarna följer
med till sjukhuset
och är med medan
Nalle har
ljudundersökning;
mamma fågel pratar
i telefon medan
pappa fågel tar hand
om fågel som kräks.

X

roller i familjerna

Delvis

könsneu
tralitet
Nej

Oro, rädsla,
ont,
spänning,
mod,
stolthet,
vänskap.

Intresse,
nyfikenhet,
spänning,
empati,
kunnighet

känslor

Empati,
omsorgsfull,
vänskap.

Snäll, kunnig,
omtänksamt,
hjälpsam, aktiv
kunnig, modig,
självförtroende,
självständig,
skyddande

karaktär

Semiotisk textanalys av svenska böcker (fortsättning)
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Klara städar ur serien
En liten flicka

Klara robi porządki ur
serien Mała
dziewczynka

Tadeks traktor ur serien
En liten pojke

Traktor Tadka ur serien
Mały chłopiec

Kattis katt snickrar

Kicia Kocia majsterkuje

Hon

Han

Hon

Båda kön

Bajka o tym, jak błędny
rycerz nie uratował
królewny, a smok
przeszedł na
wegetarianizm

Sagan om hur den
vandrande riddaren inte
räddade prinsessan och
draken som blev
vegetarian.

huvudroll

titel

X

X

X

Mellan
båda kön

vänskap

Hon

Han

Hon

Båda
kön

vem tar
initiativ

X

X

Hon

Båda kön

utmanar
gränser

Hon

Han

Hon

Både
kön

modig

Hon

Han

Hon

Båda
kön

aktiv

Olika färger/kläder
men använd på så sätt
att påpeka kvinnlighet

Mycket gul o grön,
konditori på stan är
rosa

Alla färger i böckerna,
både på kläder,
redskap, miljö; tjejer
klänningar, pojkar
byxor

Bryter normer:
bonddräng har rosa
kläder, prinsessa
mörkblå; kläder och
färger är inte
könstypiska

kläder, färger

X

X

Morfar och mormor

Pappa och dotter

familjekonstellation

X

X

Kunnig morfar,
han läser bok,
handlar, lagar
mat, bygger
hylla

Pappa vill
rädda dotter

roller i
familjerna

Nej

Nej

Nej

Ja

könsneutralitet

Glädje, söt,
fin, snäll

Stolt,
omsorg, oro

Alla möjliga
i olika
berättelser

Spänning,
rädsla, mod,
ilska, sorg,
glädje

känslor

Omsorgsfull,
omtänksamt, snäll,
söt, förlåtande,
glad

Omsorgsfull,
omtänksamt,
duktig, kunnig,
snäll

Morfar: snäll,
omsorgsfull,
duktigt, kunnig;
Kattis katt:
omtänksam, snäll,
nyfiken, modig,
glad

Prinsessa:
oberoende, modig,
stark;
riddare:
blyg, rädd;
bonddräng: snäll,
omsorgsfull;
drake: snäll,
hjälpsam

karaktär

Semiotisk textanalys av polska böcker

Medan
Kalbinaz
Väntar

Kalbinaz
Beklerken

Prinsessan
Kalbinaz
men det är
Emre som
agerar/
pojke.

Mellan
Kalbinaz,
Emre och
andra barn
och drake.

Relation
mellan tjej
(Ece) och
pojke (Efe)

Pojken Efe
(vi läser bara
pojkens
tankar och
meningar)

Misafirlikte
ur serien Efe
ile Ece
Büyüyor
Öğreniyor

På Besök ur
serien Efe
och Ece
växer och lär
sig

vänskap

huvudroll

titel

Han

vem tar
initiativ
Han

Han

Han

Han

utmanar modig aktiv
gränser
Han Han
Han
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Emre har t-shirt
som är vit och
shorts som är mörk
blå. Han har
mörkgröna
gympaskor.

Kalbinaz har
klänningar med
olika rosa nyanser
tillsammans med
rosa krona.

Eces mamma har
mörk röd klänning
på sig.
mamma-pappa-barn

Vi tolkar det som
mamma, pappa, barn
(papporna nämns inte i
berättelsen).

Efe har blå tröja
och grå byxor på
sig. Vi ser hans
garderob och han
har könstypiska
kläder det finns en
mörk lilla tröja
men han väljer blå.
Ece har mörk lila
klänning.

familjekonstellation

kläder, färger

X

Nej

Emre,
självsäker,
glad.

Kalbinaz
ensam, ledsen,
orolig.

Emre och Drake gillar
spela spel på data och titta
på fotbollsmatch.

Kalbinaz, omsorgsfull,
tänker kvalitativ (allt är
pga. mig), emotionell,
passiv, vacker. Emre
modig, stark aktiv, nyfiken
målmedveten,
självförtroende,
omsorgsfull, försiktig.

Ece passiv, nyfiken,
gästvänlig.

karaktär
känslor
könsneutralitet
roller i
familjerna
Efe aktiv, försiktig, följer
Efe glad,
Nej
Mammorna
regler och normer (nämner
fundersam,
hemmafruar som
normen hur ska man se ut
framför Eces
tar hand om
när man besöker någon,
rum. Ece har
barnen, lagar
illustrerad alltid normen att man ska ta med
mat. Vi tolkar
sig present när det är första
en som har
som att papporna
träff), självförtroende.
förvånad blick.
är på jobbet.
Tänker analyserande.

Semiotisk textanalys av turkiska böcker
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Den första
skoldagen
ur serien
Den
gnälliga
Mırnav

Okulda İlk
Gün ur
serien
Mızmız
Mırnav

Katten
Mırnav
som tjej

Tjejen
Lokum

Nasıl
prenses
olurum?

Hur kan jag
bli en
prinsessa?

huvudroll

titel

Mellan Mırnav
och
klasskompisar
(både tjejer och
killar)

X

vänskap

Inte
Mırnav. En
pojkkatt
som tar
Mırnavs
hand och
drar med
henne i
leken.

vem tar
initiativ
Hon

Ingen

utmanar
gränser
X

X

X

modig

Passiv

Hon

aktiv

Mamman brunsvart
kjol, grön blus med
mönster på. Bär
örhänge, klocka, även
smink. Pappan har
orange tröja med
randig gul, grå skjorta
inuti.

Mırnav har alltid en
rosett i håret. På en
bild har hon på sig blå
hängselbyxor med ett
rosa hjärta på, på andra
bilden har hon rödorange tröja med fågel
mönster och gula
shorts, röda skor på
sig.

Farmor har rosa tröja,
brun kjol.

Mamman har orange
blus och beige kjol på
sig. Hon har fint
kammat långt hår.

I början har hon
grönorange tunika,
svart vit prickig tights,
rosa randigt långt
strumpor. Sedan tar
hon på sig en vit-rosa
klänning, med rosa
balettskor som har
mörkrosa rosett på.
Hon har rosett på håret
också.

kläder, färger

Mamma-pappa-barn

Vi tolkar det som
mamma, pappa, barn
(papporna nämns inte
i berättelsen)

familjekonstellation

Mamman tar
hand om Mırnav,
ger medicin.
förbereder för
skolan
(skolväska,
matsäck) och
lämnar till
skolan. Pappan
jobbar.

roller i
familjerna
Mammorna
hemmafru som
tar hand om
barnen, lagar
mat. Vi tolkar
som att papporna
är på jobbet.

Nej

Nej

könsneutralitet

Mamman
panik,
stressad,

Mırnav
fundersam,
förvirrad,
tveksam.

Fundersam,
förvånad,
nyfiken,
glad.

känslor

Mırnav, emotionell,
försiktig, passiv, ej
självförtroende.

Lokum, vacker, aktiv
självständig, i början
av berättelsen stökig,
målmedveten (själv
bestämma att duscha,
välja klänningen och
städa sitt rum).

karaktär

Semiotisk textanalys av turkiska böcker (fortsättning)

Bilaga nr. 7 Semiotisk bildanalys
Semiotik är läran om tecken och teckensystem. En semiotisk bildanalys delas upp i två nivåer, en
denotativ och en konnotativ. Den denotativa nivån beskriver vad som faktiskt finns på bilden
medan på den konnotativa nivån tolkar man bilden, dess konnotationer och betydelser.

Denotation: Bildbeskrivning
Vad man ser:

Hur man ser:

Människorna/djuren/varelserna Beskärning
Föremålen

Ljussättning

Miljön

Färg

Situationen

Blickriktning

Placering
Konnotationer: Tolkningar
▪

Hur tolkas uttrycken?

▪

Vilka betydelser och konnotationer kan uppstå?

Exempel på frågor:
▪

Vilka associationer får vi när vi ser bilden: privata, gemensamma, kulturella.

▪

Vad känner vi - vilka känslor föder bilden och vad i bilden framkallar dessa?

▪

Vilka värderingar lägger vi in i/attityder tillskriver vi det vi ser?

▪

Vad tror vi att illustratören velat förmedla med bilden? (samedia11.blogspot 2012).
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Polska barnböcker
Bajka o tym, jak błędny rycerz nie uratował królewny, a smok przeszedł na wegetarianizm
– Sagan om hur den vandrande riddaren inte räddade prinsessan och draken som blev vegetarian
av Łukasz Olszacki
Denotativ analys (bild nr. 1.1): På bilden ser vi en flicka, två
män, en gris, en flygande varelse, en kräfta, två oidentifierbara
karaktärer och tre flygande fåglar. Personerna befinner sig tillsammans med grisen och de oidentifierbara karaktärerna på
varelsens rygg. Flickan har en blå klänning med vita prickar på
sig och hon bär en guldkrona. Bakom henne, på varelsen, sitter
den rosafärgade grisen och längst bak på varelsen sitter mannen
med de två oidentifierbara karaktärerna, en bakom ryggen och
en i knät. Han har en gul tunika, gröna tights och rosa skor på
sig. Vi ser bara halva varelsen som kommer inflygande i bilden
Bild nr. 1.1 ur En saga om hur den vandrande
riddaren inte räddade prinsessan och draken
som blev vegetarian av Olszacki (2016,
omslaget). Illustratör: Richter-Magnuszewska

från höger. Varelsen är grå med svarta prickar och en rosa nos.
I förgrunden ser vi en grå borgmur med tinnar och utanför den
en kräfta och en halv man som kommer in från höger i bilden.

Han har glasögon och något som liknar en riddarutrustning. I bakgrunden ser vi området utanför
borgmuren som skildras i gult. Vi ser dessutom två rosa och vit rutiga moln.

Konnotativ analys (bild nr. 1.1): Bilden visar en scen från medeltida myt med riddare, prinsessor
och drakar. Vi får en känsla av att prinsessan är rätt nöjd med att flyga på draken medan hennes
betjänt inte ser lika road ut. Den stakars riddaren nere i högra hörnet ser inte alls glad ut, utan rädd
och besviken att han inte kunde rädda prinsessan från draken. Man får en känsla av att prinsessan
inte vill bli räddad utan istället bli kompis med draken. Trots att man kan urskilja kön på huvudpersonerna, tycker vi inte att bilden är könskodat då prinsessan har en blå klänning och mannen
har rosa skor och gröna tights. På bilden ser vi en rädd riddare och en prinsessa som flyger på en
drake. Detta anser vi bryter flera stereotypiska könsmönster.
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Denotativ analys (bild nr. 1.2): På bilden ser vi en stor grå
och svartprickig drake med en rosa nos som står och tittar ner
på en skrämd man som ligger på ryggen på en röd och vitprickig väg. Mannen har blå väst, gul tunika, gröna tights och
rosa skor på sig. Draken ser ledsen ut. Miljön på bilden består
av ett färglatt landskap med olikfärgade träd och åkrar. Landskapet är kuperat och i bakgrunden skymtar vi ett blått och ett
gult hus. Himlen är gul.

Konnotativ analys (bild nr. 1.2): På bilden ser vi en stor
Bild nr. 1.2 ur En saga om hur den vandrande
riddaren inte räddade prinsessan och draken som
blev vegetarian av Olszacki
(2016, s. 35). Illustratör: Richter-Magnuszewska

drake, som verkar ledsen och förtvivlad, stå böjd över en man
som ligger på en väg. Mannen ser rädd ut och vet inte om han
vågar resa sig. Landskapet på bilden är mycket färglatt och

sagolikt vilket bidrar till en härlig och glad känsla medan spänningen mellan draken och mannen
ger en pirrig känsla, vad ska hända. Possitionen av draken och mannen visar att draken är i överläge
och har makten. Det är en intressant bild att tolka utifrån ett genusperspektiv, för å ena sidan kan
den tolkas som flickig/kvinnlig på grund av de rosa röda färgerna men å andra sidan är huvudpersonerna en man och en drake.
Kicia Kocia majsterkuje - Kattis Katt snickrar av Anita Głowińska
Denotativ analys (bild nr. 2.1): På bilden ser vi en glad kattflicka
som står och håller en hammare i handen. Hon har en blå kläning
och ett par röda skor på sig. Hon står bredvid ett litet fyrkantigt bord
och på bordet ligger det en brädbit, några spikar och en såg. Rummet hon befinner sig i har ett purpurfärgat golv och röda väggar.

Konnotativ analys (bild nr. 2.1): Här har vi en mycket glad kattBild nr. 2.1 ur Kattis Katt snickrar av
Głowińska (2017, omslaget).
Illustratör: Głowińska

flicka som är i full gång med att snickra. Hennes stora leende
avslöjar att det är något hon tycker mycket om. Vad hon ska bygga
framgår inte av bilden, det kan vi bara spekulera i. Att det är en
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kattflicka framgår tydligt av kläderna och de stora ögonen med långa ögonfransar. Bilden bryter
lite mot gängse normer då man ofta förknippar verktyg och snickeri med pojkar/män.

Denotativ analys (bild nr. 2.2): Till vänster
på bilden ser vi en kattflicka och vuxen hankatt
som håller hand. De står med ryggen mot oss
och tittar på en brun garageport. Vi ser även
endel av byggnaden med garageporten, den är
brandgul och har ett rött räcke ovanför garageporten. Vi ser även en utelampa och ett brunt
Bild nr. 2.2 ur Kattis Katt snickrar av Głowińska (2017).

staket. Marken de står på är en grön gräsmatta

Illustratör: Głowińska

och himlen är blå. Till höger på bilden ser vi
massa verktyg som man behöver när man ska snickra.

Konnotativ analys (bild nr. 2.2): På bilden ser vi en kattflicka som förmodligen håller sin pappa
i handen, de står utanför garageporten och funderar på något. Vad vi kan förstå av alla verktyg på
bilden finns det nog en verkstad i garaget och de är i färd med att bygga något. Deras blick är vänd
mot garageporten så vi förmodar att de är på väg in i garaget. Kanske kattflickan vill bygga något
och har frågat pappa om hjälp och pappan blir glad att hans dotter vill göra något tillsammans med
honom. Pappan tar tillfället i akt och lär henne vad några verktyg heter och hur man använder dem.
Här ser vi en typisk pojk/mans aktivitet som glatt utförs av en flicka.
Klara robi porządki ur serien Mała dziewczynka – Klara städar ur serien En liten flicka av
Emilie Beaumont och Nathalie Belineau
Denotativ analys (bild nr. 3.1): På bilden ser vi en flicka som står och stryker ett par rosa byxor.
Bredvid strykbrädan ser vi en städvagn med en sopborste, en sopskyffel, en hink och mopp. På
golvet står det en sprayflaska med rengöringsmedel. Flickan har ett par blå hängselbyxor, en vit
och rödrandig tröja och ett par bruna skor på sig. Hon har två flätor i sitt blonda hår. Rummet hon
befinner sig i har en blå rund matta på golvet och väggarna är vita. Bilden är tecknad.
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Konnotativ analys (bild nr. 3.1): Flickan på bilden leker att hon har
en städ och tvätt dag. Hon ser ganska nöjd ut där hon står och
strycker sina rosa byxor. När hon är färdig med stryckningen så ska
hon städa huset så allt blir rent och fin. Bilden ger en känsla av att
flickan tränar för vuxenlivet, hon har sett sin mamma utföra samma
sysslor och vill också lära sig det. Bilden ger en tydlig signal om vad
som anses vara kvinnosyslor.
Bild nr. 3.1 ur Klara städar av
Beaumont och Belineau (2017,
omslaget). Illustratör: Brassart

Denotativ analys (bild nr. 3.2): På bilden ser vi
en flicka som damsuger. Vi ser också en städvagn med en sopborste, en sopskyffel, en hink
och mopp. Det finns även två svartvita katter, en
orage soffa, några kuddar, en röd matta och en
byrå med två figuretter och en blomkruka. Rummets tapeter är vita med gula hjärtan på. Flickan
Bild nr. 3.2 ur Klara städar av Beaumont och Belineau
(2017). Illustratör: Brassart

har ett par blå hängselbyxor, en vit och rödrandig
tröja och ett par bruna skor på sig. Hon har två

flätor i sitt blonda hår.

Konnotativ analys (bild nr. 3.2): Flickan på bilden städar vardagsrummet, hon damsuger och ska
senare skura golvet. Det ser ut som hon sjunger och är glad samtidigt som hon städar. Vi ser även
två svartvita glada och busiga honkatter med rosetter på huvudet. Bilden ger en positiv känsla,
flickan ser ut att vara lycklig med det hon gör. Färgerna i rummet bidrar också till en harmonisk
och lugn känsla. Bildens budskap skulle kunna vara att varje kvinna ska lära sig hushållssyslor,
redan i tidig ålder och vara glad medans hon utför dem. Det är kvinnans roll att hand om hemmet.
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Traktor Tadka ur serien Mały chłopiec – Tadeks traktor ur serien En liten pojke av Emilie
Beaumont och Nathalie Belineau
Denotativ analys (bild nr. 4.1): På bilden ser vi en pojke som kör
en gul traktor. Pojken har en orangerutig sjkjorta, blå jeans, bruna
boots och en gul hatt på sig. Bakgrunden är vit vilket gör att pojken
och den gula traktorn syns bra. Pojken ser nöjd ut där han sitter i sin
traktor.

Konnotativ analys (bild nr. 4.1): På bilden ser vi en pojke som kör
Bild nr. 4.1 ur Tadeks traktor av

en gul traktor, han ser ut att njuta av det. Vi vet inte vart han är på

Beaumont Emilie och Belineau Nathalie
(2011, omslaget). Illustratör: Nesme

väg men vi kan spekulera i att han är på väg till en stor åker för att
plöja. En fråga som uppstår när man tittar på bilden är, får barn köra

traktorer. På grund av färgvalet i bilden så blir känslan varm och idyllisk. Förhoppningsvis är det
ingen riktig traktor utan en leksakstraktor. Man kan utgå från att pojkens dröm är att bli bonde.
Trots att bilden är ganska ren så utstrålar den könskoder, att köra traktor och arbeta som bonde ses
oftast som ett mansyrke.

Denotativ analys (bild nr. 4.2): På bilden ser vi
en pojke, i en blå tröja och en beige hatt hatt, kör
traktor. Bredvid honom på traktorn sitter en
hund. Pojken plöjer en åker med sin traktor.
Landskapet runt honom ser ut som höst med träd
med gula löv och i luften yr fallna löv runt. Vi ser
två kaniner, några fåglar och ett staket på bilden.
Bild nr. 4.2 ur Tadeks traktor av Beaumont Emilie och
Belineau Nathalie (2011). Illustratör: Nesme

Konnotativ analys (bild nr. 4.2): Pojken och hans
hund är ute på åkern och plöjer för att förbereda jorden för vintervila. En bonde kör traktor och
plogar fältet. Det har blivit höst och träden börjar tappa sina löv. Bilden ger en härlig känsla av en
fin och klar höstdag. Djuren och färgerna i bilden bidrar till att man blir glad när man tittar på den.
Bilden kan tolkas som könsstereotyp och visar ett typiskt manligt yrke. Budskapet med bilden
skulle kunna vara att visa barnen ur en del av åkerbruket sköts.
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Svenska böcker
Pippi går i affärer av Astrid Lindgren och Ingrid Nyman
Denotativ analys (bild nr. 5.1): På det här omslaget ser vi en liten flicka
och en kvinna. Det finns en grön köpmansdisk och på disken ser vi godis,
en vit påse och en glasburk med mer godis i. Både burken och påsen är
fulla av godis. Bakom disken ser vi en kvinna som häller godis i den vita
påsen. Flickan står framför disken med en vit påse i famnen och pekar på
burken med godis. Bakgrunden är gul och kvinnan har en blå slimmad
klänning på sig och flickan har en blå tröja, ett rött förkläde, ett par långa
Bild nr. 5.1 ur Pippi går i

strumpbyxor i olika färger samt ett par alldeles förstora svarta herrskor.

affärer av Lindgren och
Nyman (2014, omslaget).
Illustratör: Hedlund och

Konnotativ analys (bild nr. 5.1): Flickan har kommit till affären för att

Sundqvist

köpa godis, mycket godis. Kvinnan verkar stressad och förvånad över att

flickan ska köpa så mycket godis. Det pågår ett hetsigt arbete med att fylla påsen med godis, en del
hamnar till och med på disken. Flickan ser allvarlig och målmedveten ut och verkar veta vad hon
vill ha i sin påse.

Denotativ analys (bild nr. 5.2): På bilden ser vi tre barn, två
flickor och en pojke som går på en kullerstensgata. De har samma
färger på sina kläder. Flickan till vänster på bilden bär en röd
klänning och korta röda strumpor, hon har en blå rosett i sitt
blonda hår. Hon håller sina händer på magen. Flickan i mitten bär
en blå tröja och ett rött förkläde med en ficka på magen där det
sticker ut något som är gult. Hon har långa olikfärgade strumpBild nr. 5.2 ur Pippi går i affärer av
Lindgren och Nyman (2014). Illustratör:
Hedlund och Sundqvist

byxor och förstora svarta herrskor på sig. Hennes händer är i
rörelse som när man går och det droppar vatten av henne. Hennes
röda hår är uppsatt i två flätor som står rakt ut på båda sidorna.

Pojken som står till höger bär en röd skjorta med blå krage och blå fickor samt ett par blå shorts.
Han har långa blå strumpor och svarta skor på sig. Hans mörka hår är kammat i mittbena. Han har
ena handen i fickan och den andra vid sitt öra.
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Konnotativ analys (bild nr. 5.2): Flickan med flätor går självsäkert medan de två andra barnen ser
lite försiktiga och fundersamma ut, förmodligen för hon är genomblöt och att det inte bekommer
henne. Flickan med flätor har guldpengar i förklädsfickan vilket kan tolkas som de är på väg för
att handla och det verkar som de andra vill komma fram till affären så fort som möjligt, utan en
massa äventyr på vägen. Här ser vi en flicka som man skulle kunna kalla för flickpojke, hon har de
typiska dragen av någon som gillar busstreck.

Alfons och Milla av Gunilla Bergström
Denotativ analys (bild nr. 6.1): På det här omslaget ser vi en flicka och
en pojke. Pojken har en brun tröja och flickan har en rosa tröja och en
röd klänning, ett par rosa strumpbyxor samt ett par orangea skor. Båda
två har blicken uppåt och håller i ett rep. Det finns många plankor på
bilden.
Konnotativ analys (bild nr. 6.1): Flickan och pojken på bilden håller på
att bygga något, förmodligen en koja. De håller i ett rep och tittar uppåt
Bild nr. 6.1 ur Alfons och Milla
av Bergström (1985, omslaget).

för att se om det fungerar. Båda ser glada och förväntansfulla ut. Man
ser tydligt vem som är flicka och vem som är pojke.

Illustratör: Bergström

Denotativ analys (bild nr. 6.2): Vi ser
byggområde där pojken och flickan bygger något
som ser ut som en koja. Bakgrunden på bilden är
gul och vit. Pojken har en halväten kaka i handen.
Han är klädd i bruna kläder och flickan i rosa och
röda kläder. Det finns en vit katt som sitter med
ryggen mot oss, på bilden. Katten och pojken har
Bild nr. 6.2 ur Alfons och Milla av Bergström (1985, s. 6-7).
Illustratör: Bergström

blicken vänd inåt bilden medan flickans blick är
vänd mot oss. Flickan bär ett halsband med ett

hjärta. Hon bygger ett staket. På bilden ser vi dessutom många verktyg, spikar och plankor, precis
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som på en riktig byggarbetsplats. Vi ser också en flaska saft, ett paket med kakor, två muggar och
en vattenflaska. I fönstret på kojan hänger ett par blåvit randiga gardiner.

Konnotativ analys (bild nr. 6.2): Pojken och flickan är vid kojan och arbetar. Flickan bygger ett
staket och pojken står och funderar på något medan han äter en kaka. Bredvid pojken sitter en vit
katt troget. Flickan ser väldigt glad och nöjd ut med arbetet. Det finns dessutom många verktyg,
spikar och plankor, precis som på en riktig byggarbetsplats. Vi ser också att de har förnödenheter
i form av saft, vatten och kakor om hungern skulle sätta in. Även om bygget inte är riktigt klart så
har de börjat inreda den, vilket vi ser på de blåvita gardinerna i fönstret.

Vem är sjuk? av Stina Wirsén
Denotativ analys (bild nr. 7.1): På omslaget ser vi tre varelser som
är placerade i mitten, två stora och en liten. En av de stora håller
den lilla i famnen. Dem stora tittar på den lilla som har öppen mun.
Alla tre står i en vit taggig bubbla på en grön bakgrund.

Konnotativ analys (bild nr. 7.1): På omslaget ser vi tre karaktärer
som ser ut att vara mamma, pappa och deras barn. De ser oroliga ut
Bild nr. 7.1 ur Vem är sjuk? av Wirsén
(2012, omslaget). Illustratör: Wirsén

och det ser ut som oron rör deras barn som inte mår bra. Deras oroliga blickar och barnets sorgsna ögon gör att man utvecklar empati

med barnet. Vi ser två mycket omsorgsfulla föräldrar som vill göra allt för att deras barn ska må
bra. Vi ser också en värme i bilden som ger uttryck i att föräldrarna kramar barnet ömt. Illustratören
vill nog förmedla en känsla av oro och ömhet.

Denotativ analys (bild nr. 7.2): På bilden ser vi fyra karaktärer, tre stora och en liten. Den lilla
karaktären ligger på en grön brits med hjul, i ett sjukhusrum, i mitten av bilden. Två av karaktärerna
står vid huvudsidan av britsen och den tredje, som bär en vit doktorsrock, står bredvid britsen.
I bakgrunden ser vi en ultraljudmaskin med en svart skärm. Karaktären med doktorsrocken har ett
ultraljud verktyg som han håller på den lilla karaktärens mage. Två av de stora karaktärerna tittar
på ultraljudmaskinen och den tredje stora karaktären tittar på den lilla karaktären på britsen som
tittar på karaktären i den vita rocken.
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Konnotativ analys (bild nr. 7.2): På bilden ser vi en barnfamilj i ett sjukhusrum. En doktor undersöker det sjuka barnet med hjälp av en ultraljudsmaskin. Föräldrarna förmedlar en känsla av oro och ser mycket koncentrerade ut i väntan på doktorns uttalande. Det är svårt att säga vem som
är mamma och vem som är pappa, vi kan bara gissa utifrån färgen på
deras näsor, pappan har förmodligen blå näsa och mamman rosa näsa,
men det behöver inte vara så då doktorn har gul näsa. Illustratören vill
Bild nr.7.2 ur Vem är sjuk?
av Wirsén (2012). Illustratör:
Wirsén

förmodligen förmedla en känsla av den oro och ovisshet som kan uppstå
i ett sjukhusrum.

Här kommer bussen av Arne Norlin och Jonas Burman
Denotativ analys (bild nr. 8.1): På omslaget ser vi en stor blå buss med
många passagerare. Vi ser också en glad rödhårig pojkes ansikte i en gul
cirkel där det står Halvan. Bakom bussen finns det hus och vi skymtar en
busshållplats. På bussen ser vi en reklamskylt. På omslaget står också
bokens titel, författarens och illustratörens namn samt namnet på
förlaget.

Bild nr. 8.1 ur Här kommer

Konnotativ analys (bild nr. 8.1): På omslaget ser vi en stor blå buss full

bussen av Norlin (2004,

av människor som åker genom staden. Kanske Halvan, som vi också ser

omslaget). Illustratör: Burman

på bilden, är en av dem på bussen. Bakom bussen ser vi stadsbyggnader

och en busshållplats som bussen precis har lämnat. I bussen skymtar vi, förmodligen, en man i hatt
som kanske står och pratar med busschauffören. På bussen ser vi en stor reklamskylt. Den rödhårige
pojken i den gula cirkeln heter förmodligen Halvan, hans blick är riktad mot bussen och förmodligen så drömmer han om att få åka eller köra bussen.
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Denotativ analys (bild nr. 8.2): På bilden ser vi en pojke som sitter på en
matta på golvet och leker med en stor blå buss och runt omkring honom
finns det många leksaker. De flesta leksakerna är fordon av olika slag.
Övriga leksaker är en dinosaurie, några böcker och papper och kritor. På
sängen i bakgrunden kan vi skymta att det står garage, hela ordet syns
inte. Pojken har på sig en vit tröja och mörkblå byxor. Golvet är grönt och
väggen är ljus brun.
Bild nr. 8.2 ur Här kommer
bussen av Norlin (2004).
Illustratör: Burman

Konnotativ analys (bild nr. 8.2): På bilden ser vi en pojke som sitter på
en randig matta på golvet i sitt rum och leker koncentrerat med sin stora

blå buss. Förmodligen älskar han att leka med olika fordon då rummet är fullt med diverse fordon.
Pojken är ganska kreativ vilket vi kan se på sängen bakom honom där vi kan skymta ordet garage
skrivet, hela ordet syns inte. Han parkerar sina fordon under sängen, förutom polisbilen som får stå
i hyllan till vänster om honom, att den får stå där kan betyda att den är lite extra värdefull. Han
verkar mycket nöjd i leken. Vi kan förmoda att han inte är så ordningsam då det ligger massa andra
leksaker på golvet. Tittar vi noga på böckerna ser vi att en av dem handlar om båtar vilket tyder på
att han även tycker om båtar. Pojken har en vit tröja och mörkblå byxor på sig. Bilden har många
och härliga färger.

Turkiska böcker
Misafirlikte ur serien Efe ile Ece Büyüyor Öğreniyor – På Besök ur serien Efe och Ece
växer och lär av Figen Yaman Cosar
Denotativ analys (bild nr. 9.1): På omslaget ser vi en pojke och en flicka
som sitter vid ett bord fullt med olika bakverk. Vi kan även se ett två
teglas på bordet. Personerna är i bakgrunden och bakverken i framgrunden, de skymmer nästan personerna på bilden. Flickan har ljusbrunt långt
rakt hår och glasögon och pojken har svart lockigt hår. Bakgrunden är
turkos och vit, det liknar en himmel med moln.
Bild nr. 9.1 ur På besök av Figen
Yaman Coşan (2016, omslaget).
Illustratör: Yeminici Şen

Konnotativ analys (bild nr. 9.1): Flickan och pojken på bilden fikar, det
ser ut som de är utomhus, kanske i en trädgård eller ett utomhusfik. Båda
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två har ljus hudfärg. På borden finns olika bakelser och dryck som ser väldigt goda ut. Medan killen
har ett ganska neutralt ansiktsuttryck ser flickan lite förvånad ut. Budskapet i bilden är lite
svårtolkad. Det här är en ganska könsneutral situation.

Denotativ analys (bild nr. 9.2): På bilden ser vi en
pojke och en flicka i en dörröppning, de tittar in
i rummet som har blå och rose tapeter. Pojken bär
en blå tröja och flickan en lila kläning. Flickan har
glasögon. I rummet finns det en spegel på väggen,
en säng med sänghimmel, en vagga, en råttfälla
och en låda med leksaker. Golvet är vit, grått och
Bild nr. 9.2 ur På besök av Figen Yaman Coşan (2016, s. 10-

rödblommigt. Ovanför dörren ser vi två koppar

11). Illustratör: Yeminici Şen

och en hårborste.

Konnotativ analys (bild nr. 9.2): Pojke och flicka på bilden står i dörröppningen till ett magiskt
rum och funderar på om de ska gå in. Att rummet är magiskt ser vi på att det finns en rökdimma i
rummet och att det flyger runt föremål. Mystiken i bilden framträder klart med hjälp av rökdimman
och de flygande föremålen och deras förundrande blickar. Tittar man på innehållet i rummet tyder
det på att det är ett flickrum, på grund av sängen, dockan och hårborsten.
Kalbinaz Beklerken - Medan Kalbinaz Väntar av Pelin Güneş
Denotativ analys (bild nr. 10.1): På bilden ser vi en flicka, en pojke och
en drake. Flickan har långt krulligt hår, rosa klänning, rosa skor och en
prinsesskrona på sig. Pojken har kort hår, en vit T-shirt, vita skor och
gröna shorts på sig. Draken befinner sig mellan flickan och pojken. De
står på en gulgrön kulle och bakgrunden är vit.

Konnotativ analys (bild nr. 10.1): Prinsessan på bilden är ute och leker
Bild nr. 10.1 ur Medan

med sina två kompisar, pojken och draken. De ser ut att ha roligt när de

Kalbinaz väntar av Pelin
Güneş (2016, omslaget).
Illustratör: Barış
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dansar ner för kullen. Bildens budskap skulle kunna vara gränsöverträdanden. Vi ser en prinsessa
som leker med en drake istället fär att vara drakens fånge och vi ser en pojke från en annan samhällsklass leka med en prinsessa.

Denotativ analys (bild nr. 10.2, 10.3): På bilden
till vänster ser vi en flicka i rosa kläning, rosa
skor med hjärtan på och en rosa prinsesskrona på
huvudet. Hon befinner sig i ett rosa rum med ett
hjärtformat fönster med galler. Utanför fönstret
ser vi några träd. Flikan håller en kakform med
några hjärtformande kakor i. På bilden till höger
Bild nr. 10.2, 10.3. ur Medan Kalbinaz väntar av Pelin Güneş
(2016, s. 17-18). Illustratör: Barış

ser vi en pojke med två svärd i händerna
springades på en väg uppför en kulle. Han har

blåa shorts, en vit T-shirt och grönvita gymnastikskor på sig. Vägen är kantad av vita stenar. Här
har vi två rena stereotypa bileder.

Konnotativ analys (bild nr. 10.2, 10.3): På bilden till vänster ser vi en prinsessa som bakar och
sjunger och är glad. Allt går i rosa och är hjärtformat. Det vi ser på bilden är en typisk flickdröm.
På den högra bilden ser vi en pojke som älskar att leka krigare och visa sig modig. Vi ser honom
störta fram mot sin fiende, som vi skymtar i högerkanten på bilden, i leken i hopp om at få visa sit
mod och sin styrka. Här ser vi istället en riktig pojkdröm. Bilderna är typiska exempel på könladdade bilder.
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Nasıl Prenses Olurum? – Hur kan jag bli en prinsessa av İlkay Marangoz
Denotativ analys (bild nr. 11.1): På bilden ser vi ett flickhuvud med
en prinsesskrona på. Bildens bakgrund är blå med vita stjärnsmällar.
Hon har stora ögon och lockigt brunt hår. Hon ler och tittar uppåt.

Konnotativ analys (bild nr. 11.1): På bilden ser vi en prinsessa som
ser ut att drömma om något hon önskar sig. Bilden i sig säger inte
så mycket, annat än att här är en glad flicka som drömmer om att
bli prinsessa.
Bild nr. 11.1 ur Hur kan jag bli en
prinsessa? av İlkay Marangoz
(2016, omslaget). Illustratör: Eralp
Gür

Denotativ analys (bild nr. 11.2): I mitten av bilden ser vi en flicka
som liggar på sin säng och läser en bok. Flickan har har en röd tröja,
en grön väst, en svart kjol med vita prickar och rosa strumpbyxor
på sig. Sängen har en sänghimmel med en rosa krona på toppen. Vi
ser många föremål på bilden, de ligger huller om buller. På golvet
ligger bland annat böcker, kläder, leksaker och ett halsband. Det
finns ett rosa spegelbord och i spegeln kan vi skymta några kläder
som hänger på galgar. Spegelbordets låda är öppen och det hänger
saker ur den och på själva bordet ser vi en veckarklocka med en
Bild nr. 11.2 ur Hur kan jag bli
en prinsessa? av İlkay Marangoz
(2016). Illustratör: Eralp Gür

ballong, en hårborste och en liten grön ask. Rummet är väldigt
stökigt. Färgerna i rummet går i rosa och grönt.

Konnotativ analys (bild nr. 11.2): Flickan på bilden är djupt fösjunken i en spännande bok och
störs inte av kaoset i rummet. Här ser vi ett typiskt flickrum där allt går i rosa och grönt. Vi kan
tänka oss att flickan har ett ganska innehållsrikt liv och hinner inte hålla ordning i sitt rum. Budskapet med bilden är nog att avspegla en vanlig flickas vardag och drömmar.
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Okulda İlk Gün ur serien Mızmız Mırnav-1 – Den första skoldagen ur serien Den gnälliga
Mırnav-1 av Ayla Çınaroğlu Mustafa Delioğlu
Denotativ analys (bild nr. 12.1): På bliden ser vi en röd och
svartrandig katt med en röd rosett och en grön och vitprickig pyjamas, som ligger i sängen. Sängen är blå och sängkläderna är rosa
och gröna. På golvet ser vi en skolväska, en penna, ett par rosa tofflor, en blå boll och några gossedjur. Det finns en blå byrå med en
rödrosa lampa på. Den ena byrålådan är öppen och det hänger ut
kläder ur den. Rummet har ljuslila väggar. Vi kan skymta en tår på
kattens kind. För utom de rosa tofflorna och rosetten på kattens
Bild nr. 12.1. ur Den första

huvud, finns det inget som gör att vi kan säga säkert att det är ett

skoldagen av Ayla Çınaroğlu

flickrum.

(2016, omslaget). Illustratör:
Delioğlu

Konnotativ analys (bild nr. 12.1): Kattflickan på bilden ligger i sängen och är ledsen. Varför hon
är ledsen vet vi inte, hon kan vara sjuk eller hon kanske oroar sig för något. Eftersom vi ser en
skolväska på golvet så kanske det har hänt något tråkigt i skolan eller så vill hon bara inte gå och
lägga sig. Färgerna och leksakerna i rummet är inte könladdade, utan de är könsneutrala.

Denotativ analys (bild nr. 12.2): På bliden ser vi
en vuxen honkatt med örhängen, en melerad bluse
och en mörklila kjol och i handen håller hon en
skolväska och ett paket. Hon är sminkad och har
bröst precis som en människa. Det finns också en
röd och svartrandig kattflicka med en röd rosett
Bild nr. 12.2 ur Den första skoldagen av Ayla Çınaroğlu
(2016). Illustratör: Delioğlu

på huvudet och hon har blå hängselbyxor på sig,
på bilden. Hon tittar upp på den vuxna honkatten.

Den vuxna honkatten tittar på de saker hon håller i handen. Bakom den lilla katten finns en blågrön
skänk eller byrå och på den står en vas med blå lila blommor. Bilden vill förmedla ett avsked.
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Konnotativ analys (bild nr. 12.2): Nu ska kattflickan på bilden gå till skolan och mamma har gjort
i ordning skolväskan och ett luchpaket. Kattflickan ser lite fundersam ut, undrar vad hon funderar
på, kanske är det något speciellt i skolan eller så funderar hon kanske på vad det är i lunchpaketet.
Maman är uppklädd och ska förmodligen till jobbet. Kanske hon förbereder det innan hennes barn
går till skolan. Budskapet i bilden kan vara att visa hur mödrarna förbereder sitt barn innan de
stressar iväg till jobbet.
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