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Abstract 
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Tutor: Eva Jonsson 
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The aim of this essay is to analyze six picture books from a gender perspective. Research and 

investigations shows that children's literature has a big influence on how young children understand 

norms and values related to gender identity. It is written in the Swedish curriculum for the non-

compulsory school system that the pre-school should counteract traditional gender roles.  

 In this essay, six picture books with stories that take place in a pre-school or a pre-school class 

are being analyzed. Two of them, according to their market strategy, challenges established gender 

norms. I have investigated if there are any differences between how the educator as a character and 

the pre-school are portrayed where a girl contra a boy has the leading role. The focus of the essay is 

on the educator’s approach towards the main character as well as how the pre-school or pre-school 

class is being portrayed. I have also compared the two books that challenges established gender 

norms with the other four.  

 Qualitative content analysis has been used as method. Both the text and illustrations are 

interpreted and analyzed in the essay. The main theory that is applied in the analysis is the gender 

theory, in which the term "gender" refers to social constructions, rather than biological 

phenomenons, of femininities and masculinities.  

 In conclusion it can be stated that the girl characters have a more positive relationship to the 

educator and the pre-school than the boy characters. In the books which have boys as main 

characters the relationship with the educator is implicitly or explicitly negative or distanced. In all 

of the books, in which boys hold the leading role, the pre-school or pre-school class is portrayed as 

a quite gender-segregated environment. This is an image that is not as noticeable in the books which 

have girls as main characters. It can also be interpreted that the books that are introduced to the 

market as challenging of gender norms in some aspects confirm, rather than challenge, established 

gender norms.  
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1. Inledning och bakgrund 

Bilderboken har generellt en stor plats inom den svenska förskolans verksamhet. Pedagoger 

använder sig ofta av bilderboken, i såväl planerade som spontana högläsningsaktiviteter.  

 Forskning visar att barnlitteratur är en av flera vägar in i kulturen för barn. 

Barnlitteraturforskaren och professorn Lena Kåreland skriver att skönlitteratur alltid innehåller 

sociala och kulturella föreställningar och spelar en viktig roll för hur barn uppfattar sin omvärld. 

Hon tillägger att då förskolan är en viktig förmedlare av litteratur blir den även en förmedlare av 

värderingar. Kåreland betonar särskilt hur skönlitteraturen påverkar barns uppfattning av sin 

könstillhörighet och normer kring den. (Kåreland, 2005b:351) 

 I läroplanen för förskolan, Lpfö98 – reviderad 2010, kan man läsa att ett av förskolans uppdrag 

är att motverka traditionella könsroller och könsmönster (Skolverket, 2010:5). Med tanke på att 

bilderböcker är vanligt förekommande inom förskoleverksamheten, samt en påverkande faktor för 

hur barn kategoriserar fenomen i sin omgivning, anser jag att det är av stor relevans att granska 

bilderböcker ur ett genusperspektiv. 

 Mitt arbete kommer att bestå av jämförande textanalyser av ett urval bilderböcker för barn i 

åldern 3-6 år. I de bilderböcker som analyseras här befinner sig huvudkaraktären till stor del inom 

antingen förskolans eller förskoleklassens verksamhet. Undersökningen kommer att vara relevant 

för pedagoger som arbetar inom förskola och förskoleklass.  

 Enligt Maria Nikolajeva, som är professor i litteraturvetenskap, har barnböcker ofta en 

pedagogisk funktion i att socialisera läsaren, bland annat gällande relationer (Nikolajeva, 2004:99). 

Det intressanta i denna undersökning kommer att vara relationen bilderbokens huvudkaraktär har 

till förskolans eller förskoleklassens pedagoger. Nikolajeva och Kåreland har konstaterat att flickor i 

barnböcker ofta har en nära relation till och ett slags beroende av vuxna biroller, medan pojkar 

tillåts vara mer fria och de vuxna blir snarare ett hinder än en positiv förebild (Nikolajeva, 

2004:102, Kåreland, 2005a:36ff, Kåreland, 2005b:349).  

 Kåreland antyder också att kvinnans sfär är mer begränsad än mannens. Kvinnan hör till hemmet 

och mannen till det offentliga. (Kåreland, 2005a:44) I en rapport av Myndigheten för 

skolutveckling, utförd på uppdrag av Skolverket 2005, konstateras det att föreställningen om 

hemmet som flickornas sfär på senare tid även kommit att innefatta skola och förskola (Björnsson, 

2005:33–41).  

 Jag ämnar att undersöka huruvida dessa mönster blir synliga i de bilderböcker som analyseras. 

Undersökningen kommer även att behandla hur förskolan eller förskoleklassen framställs i bild och 

text, huruvida det är någon skillnad på bilderböcker där en flicka respektive en pojke är 

huvudkaraktär. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka eventuella mönster och samband i bilderböcker som, ur ett 

genusperspektiv, kan förstås utifrån huvudkaraktärens könstillhörighet. Bilderböckerna som 

analyseras utspelar sig till stor del inom förskola eller förskoleklass. Fokus i undersökningen ligger 

på hur förskolan/förskoleklassen framställs samt på relationen mellan huvudkaraktärerna och 

pedagogerna. I arbetet analyseras sex bilderböcker varav två marknadsförs som normbrytande. 

Undersökningen ämnar också att behandla eventuella skillnader och likheter mellan de böcker som 

marknadsförs som normbrytande respektive de böcker som inte marknadsförs på det sättet. 

 Mina frågeställningar blir således: 

 Hur framställs pedagogen i bild och text, gällande relationen till och bemötandet av flick- 

respektive pojkkaraktären? 

 Hur framställs förskolans eller förskoleklassens inre och yttre miljö i bilderböcker där 

huvudkaraktären är flicka respektive pojke?  

Vilka skillnader och/eller likheter finns mellan de bilderböcker som marknadsförs som 

genusmedvetna och de bilderböcker som inte marknadsförs på detta sätt? 

 

3. Teori  

Detta avsnitt kommer att behandla de teoretiska utgångspunkter jag ansluter mig till. Först 

definieras begreppet bilderbok, vilket följs av definitioner av ett par begrepp ur aktantteorin som 

sedan tillämpas i analysdelen.  Därefter presenteras genusteorier där kön förstås som sociala 

konstruktioner. Genusteorierna är uppsatsens huvudteorier, aktantteorin används inte lika 

omfattande och presenteras därför inte i samma utsträckning. 

 Begreppen ”flick”- respektive ”pojkbok” används i den här uppsatsen som en förenklad 

benämning av de böcker där en flicka respektive en pojke har huvudrollen. Det kan dock även 

relateras till det Kåreland och Lindh-Munther skriver, nämligen att barn ofta vill läsa böcker där 

huvudrollen är av samma könstillhörighet som de själva (Kåreland & Lindh-Munther, 2005b:122). 

 

3:1 Bilderboken 

Barnlitteraturforskaren Ulla Rhedin inleder sin avhandling Bilderboken: på väg mot en teori med en 

definition som kan förklara begreppet bilderbok. Hon skriver att en bilderbok är ett skönlitterärt 

verk där författaren i ett begränsat format berättar sin historia med en kombination av text och bild. 

(Rhedin, 2001:17ff)  

 Vidare fokuserar Rhedin på de moderna bilderböckerna och beskriver dem som egenartade 

konstformer där bilden och texten samspelar för att berätta historien. Hon menar att varken texten 

eller bilden ensamt kan berätta historien. Bildens roll anses vara av stor vikt då den expanderar 
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texten och får läsaren att associera i riktningar som inte skulle vara möjliga med enbart texten. 

Dessutom kan bilden ge texten en fylligare emotionell laddning. (Rhedin, 2001:60f, 130) 

 Nikolajeva påstår, i sin bok Bilderbokens pusselbitar, att förhållandet mellan text och bild i olika 

bilderböcker kan skilja sig åt beroende på vilken dimension som studeras. Hon antyder att det är 

svårt att dela upp bilderböcker i kategorier utifrån hur beroende texten är av bilden och vice versa. 

Text och bild samverkar ofta i olika grad när det gäller persongestaltning, händelseförlopp eller 

andra dimensioner. (Nikolajeva, 2000:16f, 21f) 

 Vidare skriver Nikolajeva att illustrationerna i en bilderbok kan förmedla karaktärers känslor och 

attityder genom poser, gester och ansiktsuttryck. I vissa fall kan bilderna innehålla symbolspråk och 

färger för att uttrycka något hos en karaktär. (Nikolajeva, 2000:140f) 

 Hur bilderböckers illustrationer kan bidra till att visa karaktärernas känslor samt förmedla en 

emotionell laddning tas med i uppsatsens analysdel.  

 

3:2 Aktantteorin 

I boken Att möta texten: litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv hänvisar professorn Elise 

Seip Tønnessen, i sitt kapitel ”Strukturalistisk analys”, till Algirdas J. Greimas aktantteori. Greimas 

aktantteori eller aktantmodell behandlar handlingsfunktioner inom sagor och berättelser. 

Handlingsfunktionerna, som kallas aktanter, är enligt teorin återkommande i alla sagor och har 

ordnats av Greimas i motsatspar. Aktantteorin bygger, enligt Seip Tønnessen, på sex aktanter; 

subjekt – objekt, hjälpare – motståndare och sändare – mottagare. I sagornas händelseförlopp 

försöker subjektet nå objektet. Det beskrivs som ett projekt vilket sätter igång sagans handling. 

Under projektets gång kommer objektet hamna i någon form av konflikt där hon eller han möter 

hjälpare och motståndare. För att subjektet ska kunna nå objektet måste det även finnas sändare 

respektive mottagare i sagan. Seip Tønnessen påpekar dock att alla berättelser inte har ett tydligt 

subjekt eller projekt, vilket då gör det svårt att tillämpa teorin. (Seip Tønnessen, 1998:90ff) 

 Aktantteorin används i den här uppsatsen främst vad gäller att kartlägga bilderböckernas hjälpare 

respektive motståndare. Huvudteorierna i analysen är de genusteorier som beskrivs nedan. 

  

3:3 Genus 

Genusforskaren Yvonne Hirdman hävdar, i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former, att 

genusbegreppet kan bidra till ökad medvetenhet kring hur vi människor formas till kvinnor 

respektive män. Hon framhåller att kvinnlighet och manlighet är sociala fenomen präglade av 

fostran, tvång och underordning. Hirdman skriver vidare att genusbegreppet syftar till att 

problematisera dessa synsätt; att skilja på det biologiska (könet) och det formbara (genus). 

(Hirdman, 2001:11ff)  
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 Enligt Hirdman består de stereotypa föreställningarna om kvinnor respektive män i att kvinnan 

får representera mjukhet, känslosamhet, svaghet, passivitet med mera. Manlighet förstås som 

motsatsen, således ses mannen som hård, stark, aktiv etc. I denna jämförelse är det mannen och 

manligheten som ses som norm för mänskligheten och kvinnan blir den avvikande, den som sätts i 

kontrast till normen. Hirdman hävdar att människor ”gör genus” genom att ständigt hålla isär 

kvinnlighet från manlighet, att se på och tala om dessa två som motsatser. Enligt Hirdman skapas på 

så vis en skillnad som egentligen inte finns. Hon anser att isärhållandets princip upprätthåller 

föreställningar om kvinnlighet och manlighet. (Hirdman, 2001:48, 59f, 65) Hirdman är av 

uppfattningen att könsnormerna är föränderliga och bör förändras. Argument kring att våra 

biologiska egenskaper utifrån kön skulle vara förklaringen till hur vi ser på kvinnligt och manligt 

avfärdas av Hirdman. Hon menar att det inte legitimerar isärhållandet. (Hirdman, 2001:84–91) 

 Robert W. Connell som forskar i hur maskuliniteter skapas framhåller, i sin bok Maskuliniteter 

att maskulinitet inte bör studeras som ett isolerat ämne utan som en del av ett större sammanhang; 

nämligen genusstrukturen. Enligt Connell konstrueras genus i vardaglig interaktion och är en 

historisk, kulturell process. Han beskriver genus som en reproduktion (något som upprepas) vilken 

grundar sig i sociala och inte biologiska praktiker. Connell menar att det finns flera olika 

konstruerade maskuliniteter, skillnaderna och relationerna mellan dem anser han vara viktiga att 

uppmärksamma. Han framför en teori om en hegemonisk maskulinitet, vilket innebär den sortens 

maskulinitet som anses mest eftersträvansvärd i ett visst kulturellt sammanhang, vid en viss tid. 

Hegemonisk maskulinitet är föränderlig över tid men bygger ofta på ett avståndstagande från 

homosexualitet och femininitet. Genom att påpeka hur man inte är (homosexuell, feminin) hävdar 

man sin plats i hegemonin. (Connell, 2008:69ff, 109f, 114ff) 

 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring ämnen som berör min undersökning. Till att börja 

med presenteras forskning som beskriver barn och genus. Sedan redogörs för forskning om hur 

könsroller kan upprätthållas inom skolvärlden. Det är en relevant aspekt då den forskningen kan 

jämföras med huruvida könsrollerna reproduceras på samma sätt i de analyserade bilderböckerna. 

Detta följs sedan av forskning om hur barnböcker kan analyseras ur ett genusperspektiv. Utöver 

egenskaper och aktiviteter som markerar karaktärernas könstillhörighet finns andra aspekter att 

analysera ur ett genusperspektiv. Jag har valt att ta upp kläder och förmänskligade djurkaraktärer då 

dessa aspekter återkommer i analysen. Sist beskrivs forskning kring hur vuxna biroller och miljöer 

kan framställas i barnböcker, detta kopplas i analysdelen till arbetets frågeställningar om pedagoger 

respektive förskole- eller förskoleklassmiljö. 
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4:1 Barn och genus  

Enligt Kåreland och Lindh-Munther är barn medvetna om kön som kategori redan vid två års ålder. 

I boken Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola hävdar 

författarna att barn, redan vid fem års ålder, har en medvetenhet kring den genusordning där 

kvinnligt och manligt hålls isär. Den könsrelaterade identiteten skapas i sociala samspel och 

författarna framhåller att förskolan är en viktig mötesplats i denna aspekt. (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005a:71,75) 

 Bronwyn Davies bedriver forskning inom utbildningsvetenskap med inriktning på genusfrågor. I 

sin bok Hur flickor och pojkar gör kön beskriver Davies böcker och lekar som diskursiva praktiker i 

vilka barns identiteter skapas och upprätthålls. Davies behandlar, likt Hirdman, isärhållandet av 

kvinnligt respektive manligt och hävdar att det utgör det största problemet för hur barn anammar 

begränsande könsrelaterade identiteter. (Davies, 2003:9f, 212)  

 Davies antyder att mycket arbete kring genuspedagogik för yngre barn går ut på att vuxna 

försöker uppmuntra feminint beteende hos pojkar och maskulint beteende hos flickor samt hindra 

motsatserna. Detta kritiseras av Davies som menar att det dels skapar förvirring hos barnen och dels 

upprätthåller isärhållandet och de fasta kategorierna. Hon föreslår istället att barn själva ska få 

utforska bredden av femininitet och maskulinitet; en frihet att upptäcka och kombinera positioner 

utan att det ifrågasätter innehavandet av ett visst könsorgan. För Davies tycks arbetet med genus 

främst handla om att förändra det synsätt där femininitet och maskulinitet ses som motsatser. Istället 

ska dessa ses som samspelade för identitetsformandet. (Davies, 2003:180, 214) 

 Davies avslutar med en hoppfull beskrivning av en framtid där begreppen ”feminint” och 

”maskulint” ses som ålderdomliga och där den sociala världen inte reduceras till två bestämda 

kategorier av människor (Davies, 2003:216). 

 

4:2 Könsrollers upprätthållande inom skolvärlden 

Connell påstår att pedagoger tenderar att ge hårdare tillsägelser och disciplinering gentemot pojkar 

än mot flickor. Att trotsa skolan och pedagogernas auktoritet blir, enligt Connell, en slags spänning 

som bidrar till att forma den maskulina identiteten. (Connell, 2005:164, 169f) 

 Medan Connell hävdar att pojkar får hårdare straff än flickor skriver Davies om hur flickor 

missgynnas i skolvärlden. Lärare har enligt Davies en tendens att favorisera pojkar, dessutom kan 

pojkars destruktiva beteenden ses som kreativa förmågor av pedagoger. (Davies, 2003:118f) 

 I en svensk rapport från Skolverket kring könsroller inom skolan beskriver Elisabet Öhrn hur 

lärare, som ofta anser att de arbetar för jämställdhet mellan könen, trots detta tenderar att betona och 

vidareföra traditionella könsmönster vid högtidsfiranden och ceremonier. Enligt Öhrn blir detta 

synligt genom könskodade roller i teaterspel och liknande. (Öhrn, 2002:18) 
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 Öhrn beskriver ett mönster inom skolvärlden där flickor som gör motstånd ses som mer 

svårhanterade än pojkar. Liknande resultat återfinns i Kåreland och Lindh-Munthers 

förskoleinriktade forskning, vilket man kan läsa i kapitlet ”Om läsning och könsmönster i 

förskolan”. Vidare nämner såväl Öhrn som Kåreland och Lindh-Munther diskussionen om skolan 

som en feminiserad institution; att pedagoger som arbetar med små barn oftast är av kvinnligt kön. 

Kåreland och Lindh-Munther hävdar att läraryrkets kvinnliga karaktär bottnar i en gammal tradition 

där kvinnan ses som bättre lämpad att ta hand om barn än mannen. (Öhrn, 2002:44, 77f, Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005a:64, 69) 

 Kåreland beskriver också hur forskning visar att förskolepedagoger tenderar att ha långa och 

målande konversationer med flickor, medan pojkar får korta kommandon och tillrättavisningar. 

Flicknormen tenderar att bli relationsinriktad. (Kåreland, 2005a:27f)  

 Förskolläraren och etnologen Marie Nordberg fokuserar, likt Kåreland och Lindh-Munther, på 

förskolans verksamhet. I kapitlet ”Det hotande och lockande feminina – om pojkar, femininitet och 

genuspedagogik” påpekar Nordberg att barn ofta utmanar könsnormer i sina lekar och aktiviteter. 

Hon konstaterar dock att den kraftfulla hierarki som överordnar det maskulina över det feminina 

speglar av sig i barns tankar kring vad som är passande och opassande. Nordberg har intervjuat ett 

antal förskolebarn i åldern 5-6 år och kom fram till att de hade en stor medvetenhet kring vad som 

ansågs vara ”flickigt” respektive ”pojkigt”. (Nordberg, 2005:123f) 

 Nordberg fortsätter med att beskriva hur pojkars könsöverskridanden tenderar att skapa en oro 

bland de vuxna i barnets närhet. Pojkar som beter sig enligt en feminin norm ses som mer negativt 

avvikande än flickor som beter sig enligt en maskulin norm. Hon fastslår att stereotypa 

maskulinitetsföreställningar skapar problem för många pojkar. (Nordberg, 2005:126f) 

 

4:3 Genus i barnlitteratur 

Barnboksforskaren Ying Toijer-Nilsson har skrivit boken Berättelser för fria barn – Könsroller i 

barnboken. Hon skriver att man inom könsrollsdebatten i Sverige på 1960-talet började granska hur 

kvinno- och mansbilder framställdes i barnböcker. Enligt Toijer-Nilsson finns det, historiskt sett, 

vissa egenskaper som återkommer hos flickkaraktärer och andra egenskaper som återfinns hos 

pojkkaraktärerna. Flickor får möjligheten att uttrycka flera olika känslor, medan pojkars känslor 

oftast framstår endast i form av aggression. (Toijer-Nilsson, 1978:12ff) 

 Toijer-Nilssons forskning kan tyckas vara för gammal för att använda i granskning av moderna 

barnböcker, då hennes bok är skriven 1978, men det intressanta är att liknande resultat återfinns i 

nyare forskning. Kåreland har jämfört två bilderböcker och dess uppföljare i boken Modig och stark 

- eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola under sitt kapitel ”Frihet eller 

närhet? Om Benny och Malla”. I den ena bokserien har en pojke huvudrollen och i den andra 



11 

 

bokserien är huvudrollsinnehavaren en flicka. Kåreland kunde konstatera att pojken gör uppror mot 

vuxenauktoriteten. Genomgående visar pojken oberoende och självständighet, medan flickan är 

beroende av och har en nära relation till bokens vuxna biroll. Flickan har dessutom ett behov av den 

vuxnes stöd och tröst, medan pojken inte tycks ha samma behov. (Kåreland, 2005a:25f, 36ff) 

Kåreland kopplar sina analysresultat till rådande samhällsnormer runt hur en flicka respektive en 

pojke ska vara. Flickor ska vara lydiga och inte ha behov av revolt mot vuxenvärlden utan snarare 

identifiera sig med den. Pojkar å andra sidan, tillåts revoltera och göra uppror. (Kåreland, 2005a:27, 

38f) Kåreland och Lindh-Munther medger att många bilderböcker skildrar känslosamma, lugna 

pojkar som bryter mot traditionella könsnormer, men påpekar att en alltför feminin pojke vanligtvis 

betraktas som något negativt (Kåreland & Lindh-Munther, 2005b:133). 

 Även Nikolajeva ansluter sig till genusperspektivet inom persongestaltning i barnlitteratur. I sin 

bok Barnbokens byggklossar skriver Nikolajeva att föreställningar om kvinnliga respektive manliga 

egenskaper bygger på motsatser. Hon delar in dessa i en tabell som liknar såväl Toijer-Nilssons som 

Kårelands och Lindh-Munters beskrivningar. (Nikolajeva, 2004:129) 

 Anna Grettve behandlar kläders betydelse i barnlitteratur ur ett genusperspektiv i kapitlet 

”Barnet i klädkammaren. Kläder, klass och genus i två barnberättelser”. Hon menar att kläder blir 

en symbolik för barnens könstillhörighet. Grettve skriver vidare att just kläder kan användas som ett 

verktyg inom barnböcker när man vill utmana och överskrida normerna. (Grettve, 2008:27f, 36) 

 Ett annat sätt att utmana normer i barnböcker är genom att använda s.k. könsneutrala karaktärer, 

där det inte är bestämt om karaktären är en flicka eller en pojke. I kapitlet ”Bland djungelapor, 

jaguarer och jobbarkaniner. Djuriska barn i bilderboken” skriver Maria Lassén-Seger att det är 

vanligt med djurkaraktärer i böcker för yngre barn. Enligt Lassén-Seger skulle djurkaraktärerna 

kunna förstås som könsneutrala, men hon konstaterar att de flesta förmänskligade djur i 

barnlitteraturen ändå är påtagligt genusbestämda. (Lassén-Seger, 2008:113, 126)  

 Kåreland och Lindh-Munther framför liknande resonemang och fastslår dessutom att de djur som 

inte benämns som ”han” eller ”hon” ändå tenderar att uppfattas som pojkar (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005b:125). 

 

4:4 Vuxna biroller 

Nikolajeva påstår att vuxna (främst föräldrar) har en avgörande roll inom barnlitteratur. I 

traditionella pojkböcker, där äventyr står i fokus, framställs vuxenvärlden som begränsande, 

krävande och hycklande. I de traditionella flickböckerna är, som redan nämnt, föräldrar och andra 

vuxna ofta förebilder för huvudkaraktären. (Nikolajeva, 2004:100ff) 

 Kåreland och Lindh-Munther hävdar, till skillnad från Nikolajeva, att vuxna biroller generellt 

inte har någon framträdande roll eller betydelse för handlingen i moderna bilderböcker. Dock 
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fortsätter författarna med att beskriva hur vuxna birollers beteenden ändå kan uppmärksammas av 

det läsande barnet och således kan fungera som förmedlare av normer och sociala förhållanden. 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005b:138, 143f) 

 Kåreland påpekar även att samhörighet mellan karaktärer, så som en vuxen och ett barn, kan 

visas med färgval; t.ex. om två karaktärer har liknande kläder på sig kan de uppfattas ha en nära 

relation (Kåreland, 2005a:47f). 

 

4:5 Miljöskildringar 

Miljön i bilderböcker kan ofta symbolisera en känsla eller ett tillstånd, enligt Nikolajeva. Hon 

menar att bilderna, till skillnad från texten, kan introducera miljön på ett snabbt och omedelbart sätt. 

I bilderböcker beskrivs sällan miljön i text, det vanligaste är att den endast framkommer genom 

bilder. (Nikolajeva, 2000:118f) Bilderböcker kan ha vad Nikolajeva benämner som ”negativa rum”. 

Det innebär en helt vit bakgrund som får funktionen att läsarens uppmärksamhet riktas mot 

personerna och deras handlingar. Detaljerade miljöer kan istället få funktionen att förstärka en 

personskildring eller att berätta om seder och bruk. (Nikolajeva, 2000:121ff) 

 Rhedin diskuterar betydelsen av bildernas storlek inom bilderböcker. Mindre bilder ger, enligt 

Rhedin, karaktärerna en ökad rörlighet, medan helsidesbilder drar ner rörelsen och minskar tempot. 

(Rhedin, 2001:158) Nikolajeva påpekar att rörelser i bilderböcker också kan skildras genom 

oavslutade händelser eller rörelselinjer (Nikolajeva, 2000:202).  

 Rörelsemönster kan, enligt Kåreland, kopplas till genus. Hon konstaterar att pojkar ofta beskrivs 

som snabbare och mer rörliga än flickor. (Kåreland, 2005a:40) 

 

5. Metod och material 

Här beskrivs de metoder jag använder mig av och det empiriska materialet presenteras. I 

beskrivningen av metoderna återfinns för- och nackdelar med min valda metod och kapitlet avslutas 

med en kritisk reflektion där tolkning av text problematiseras.  

 

5:1 Analysmetoder 

Inom vetenskapliga forskningsmetoder skiljer man på kvantitativ och kvalitativ metod. Jag har valt 

att använda mig av den sistnämnda; en kvalitativ metod. 

 Runa Patel och Bo Davidson skriver, i boken Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning, att kvalitativ forskning är beroende av tolkning vid 

analysen. Ambitionen bakom en kvalitativ forskning är oftast att upptäcka, tolka och förstå 

människors uppfattningar och kultur. (Patel & Davidson, 2003:14, 103) 

 Ann Kristin Larsen beskriver för- och nackdelar med en kvalitativ metod i sin bok Metod helt 
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enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Hon framhåller att kvalitativa metoder ger 

forskaren möjlighet att fördjupa sig inom det begränsade undersökningsområdet. Dock kan 

resultaten sällan användas till generalisering, då det empiriska materialet oftast är av begränsad 

mängd. (Larsen, 2009:25ff) 

 Enligt Larsen är innehållsanalyser vanliga inom kvalitativ forskning. När en forskare arbetar med 

kvalitativa innehållsanalyser ämnar hon eller han att identifiera mönster och samband, undersöka 

likheter och skillnader. När det empiriska materialet bearbetas identifierar forskaren de mönster som 

är meningsfulla för undersökningen i fråga. Sedan relateras dessa till eller jämförs mot tidigare 

forskning och teorier. Resultatet av en innehållsanalys blir, enligt Larsen, att ny kunskap kan 

formuleras utifrån de eventuellt funna mönstren. (Larsen, 2009:101f) 

 Att välja en kvalitativ metod och innehållsanalys verkade rimligt för mitt arbete då jag fokuserar 

på endast ett fåtal bilderböcker genom vilka jag ämnar nå djupgående kunskap kring just 

gemensamma eller skilda mönster som kan förstås utifrån mänskliga, sociala och kulturella faktorer. 

 Jag tillämpar även metoden närläsning i analysen då såväl bild som text analyseras utifrån den 

teori och tidigare forskning som presenteras. Berseth Nilsen m.fl. beskriver metoden närläsning i 

boken Att möta texten: litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv. Författarna menar att vid en 

närläsning av en text analyseras alla delar av texten, såväl ordval som bruk av bilder och symboler. 

Textens form och innehåll uppfattas som en helhet och man utgår från att texten alltid vill förmedla 

något till läsaren. (Berseth Nilsen m.fl. 1998:22f) 

 Tolkningen av bilderböckerna görs utifrån ett genusperspektiv. Det intressanta i mitt arbete är i 

huvudsak inte huvudkaraktärens handlingar och egenskaper utifrån ett genusperspektiv, vilket ofta 

annars är fallet vid denna typ av analys. Fokus ligger istället på relationen mellan pedagogen och 

huvudkaraktären samt hur relationen kan förstås ur ett genusperspektiv. Även pedagogens grad av 

närvaro och bemötande gentemot huvudkaraktären, i såväl text som bild, analyseras. Hur förskolan 

eller förskoleklassens miljöer framställs är också i fokus; där analyseras i huvudsak vilka 

könsnormer som förskolan eller förskoleklassen kan tolkas förmedla. 

 Slutligen görs en komparativ analys, där försöker jag förklara och diskutera de likheter och 

skillnader jag funnit böckerna sinsemellan.  

 

5:2 Val av material 

I urvalet för detta arbete finns sex bilderböcker som till stor del utspelar sig på en förskola eller i en 

förskoleklass. Målgruppen för samtliga böcker är 3-6 år och det finns lika många flickor som pojkar 

i huvudrollerna. Fyra av dessa böcker är, enligt en bibliotekarie i Stockholm, ofta utlånade (Muntlig 

uppgift, 2011-09-23). De övriga två utkommer på Sagolikt bokförlag, vilka marknadsför sig själva 

som normbrytande. Dessa två valde jag då en av mina frågeställningar gällde just bilderböcker som 
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marknadsförs som ”genusmedvetna”. För att få mer information om de enstaka titlarna i urvalet 

besökte jag, senare i arbetsprocessen, två bibliotek i Stockholm och bad bibliotekarierna söka på 

bilderböckerna. Jag fick då bekräftat att de fyra titlar i arbetet som inte ges ut på Sagolikt bokförlag 

ofta lånas och finns i flera exemplar på bibliotek runt om i Stockholm. En av böckerna, Ärtan går 

luciatåg, är dock troligen mest utlånad i december månad. På vissa bibliotek ställs den undan när 

det inte är julsäsong. Böckerna från Sagolikt bokförlag var inte lika ofta utlånade som övriga titlar. 

En av bibliotekarierna hävdade dock att det ibland förekom att föräldrar specifikt efterfrågade 

dessa. (Muntliga uppgifter, 2011-11-03) 

 På det ena biblioteket skrev bibliotekarien ut en lista på de mest utlånade barn- och 

ungdomsböckerna för år 2010. Listan innehåller 100 boktitlar. En enskild lista för bilderböcker 

kunde bibliotekarierna dessvärre inte skriva ut då barn- och ungdomsböcker samlas i samma 

statistik. På listan återfinns tre titlar som utspelar sig i förskolemiljö, varav två av dessa finns med i 

mitt arbete; Kenta och barbisarna samt Fia och djuren på dagis. Den tredje titeln, Dollans dagis, 

bedömde jag hade för lite text för att ha med i mitt arbete. 

 Samtliga böcker som analyseras är utgivna på 2000-talet. Då böckerna är relativt nyskrivna kan 

de tänkas spegla vår tids föreställningar, vilket jag ser som positivt för mitt arbete. Dock behöver 

det inte utesluta att förskolor och förskoleklasser använder sig av många äldre böcker i sin 

verksamhet, där andra samhälleliga värderingar blir synliga. Kåreland och Lindh-Munther har 

konstaterat att äldre bilderböcker, från 1970-talet, fortfarande är mycket populära inom svensk 

förskola (Kåreland & Lindh-Munther, 2005a:55).  

 

5:3 Presentation av material 

Här presenteras de bilderböcker som jag har valt att analysera. Två av de böcker som jag har valt är 

utgivna av Sagolikt bokförlag. Förlaget marknadsför sig själva som normbrytande, vilket man kan 

läsa om på dess hemsida: ”Bryt normerna! Det är vi vuxna som måste ge alla barn förutsättningarna 

att okritiskt se sig om i världen. Barn bär på de fördomar vi ger dem. Barn är så öppna som vi 

tillåter dem att vara. Vem som helst ska kunna älskas oavsett kön, ålder, utseende, hudfärg eller 

religion.” (Sagolikt bokförlag, 2011-09-29, se käll- och litteraturförteckning) 

 Övriga böcker utkommer på förlag som inte har denna typ av marknadsföring, men det utesluter 

inte att de enskilda författarna har en genusmedvetenhet i sitt författarskap. En av bilderböckerna är 

skriven och illustrerad av Pija Lindenbaum. Hon ger inte ut sina bilderböcker på förlag som 

marknadsförs som normbrytande eller genusmedvetet, men hon har mottagit RFSU:s pris år 2009 

med motiveringen att hon i sina bilderböcker problematiserar stereotypa könsroller på ett positivt 

sätt. Lindenbaum uttalar sig om detta i en intervju med RFSU:s tidning Ottar; ”Vad tänkte du om 

motiveringen och vad tänkte du när du fick veta att du får RFSU-priset? 
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– Jättebra, för precis så känner jag. Att man får vara precis som man är. Och då handlar det inte bara 

om kön, utan att man får vara en liten skiträdd unge. Man behöver inte bli stor och stark och 

skittuff.” (Hemlin, 2009). 

 I intervjun får Lindenbaum även en fråga kring kritik som framförts om att hennes 

bilderbokskaraktärer i vissa fall förstärker könsroller. På detta svarar Lindenbaum att hennes syfte 

är att skildra verkligheten och hon framhåller även att konstnärligheten är det viktigaste inom 

hennes arbete. (Hemlin, 2009) Då det tycks finnas skilda meningar om Lindenbaums verk ur 

genusperspektivet ansåg jag att hennes bilderböcker var intressanta att ha med i mitt arbete. 

 De sex böcker som analyseras i arbetet är följande: 

 Kalle som Lucia (2009). Författare: Skåhlberg, Anette. Illustratör: Dahlquist, Katarina. 

Förlag: Sagolikt bokförlag. 

 Ärtan går luciatåg (2006). Författare: Sundström, Ulrika. Illustratör: Eriksson, Amanda. 

Förlag: Natur och Kultur. 

 Kenta och barbisarna (2007). Författare och illustratör: Lindenbaum, Pija. Förlag: Rabén & 

Sjögren. 

 Fia och djuren på dagis (2007). Författare och illustratör: Kruusval, Carina. Förlag: 

Eriksson & Lindgren. 

 Pusskalaset (2001). Författare: Sindt, Ulf. Illustratör: Kvarnström, Gunilla. Förlag: Alfabeta. 

 Junior börjar förskolan (2010). Författare: Skåhlberg, Anette. Illustratör: Dahlquist, 

Katarina. Förlag: Sagolikt bokförlag.          

 

5:4 Kritisk reflektion 

I boken Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 

hänvisar Göran Bergström och Kristina Boréus till hermeneutiken där filosofen Hans-Georg 

Gadamer har haft en framträdande roll. Bergström och Boréus framför Gadamers argument kring att 

en människa alltid är en subjektiv samhällsvarelse som aldrig kommer att kunna se förbi sina egna 

förförståelser, eftersom dessa bestämmer hur människan tolkar och förstår en text. (Bergström & 

Boréus, 2005:24f) 

 För min undersökning kommer detta innebära att mina förkunskaper och intressen kommer att 

styra hur jag tolkar de bilderböcker jag analyserar. Tolkningen kommer att påverkas av de teorier 

jag valt att utgå ifrån samt mina egna och samtidens uppfattningar kring t.ex. kön som en social 

konstruktion. I uppsatsen ansluter jag mig till ett visst perspektiv och utesluter ett annat, vilket i 

enlighet med det hermeneutiska synsätt jag redogjort för, är viktigt att uppmärksamma för de som 

tar del av mitt arbete. 

 Utifrån Larsens beskrivning kring nackdelarna med en kvalitativ studie kan jag även konstatera 
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att min analys inte kommer kunna användas som verktyg för generalisering (jmf Larsen, 2009:25ff). 

Undersökningen avser endast de bilderböcker jag har valt att analysera, dock kan det finnas 

gemensamma mönster som sedan skulle kunna upptäckas i andra bilderböcker.  

 Forskningsetiska resonemang har bejakats. Då analyserna avser bilderböcker ser jag ingen 

forskningsetisk problematik med mitt arbete. Bibliotekarierna som används som muntliga källor 

blev under mina biblioteksbesök informerade om att deras uttalanden skulle användas i min uppsats. 

De är även anonymiserade, d.v.s. de nämns inte med namn.  

 

6. Analys och resultatredovisning 

I detta kapitel analyseras de sex bilderböckerna var för sig. Analyserna inleds med ett kort referat av 

bokens handling. Jag har valt att därefter analysera varje bok utifrån två aspekter; pedagogernas 

relation till och bemötande gentemot huvudkaraktären samt hur förskolans inre och yttre miljö 

framställs. I analyserna tillämpas genusteorier som huvudteorier. Aktantteorin ges inte lika stort 

utrymme. Inom aktantteorin är det i huvudsak aktanterna hjälpare och motståndare som är 

intressanta för min analys. Dessa tillämpas främst på pedagogernas roll i bilderböckerna. Jag har 

inte för avsikt att bygga hela min analys utifrån aktantmodellen, utan den ses istället som ett 

komplement i analysen av pedagogen. 

 I samtliga bilderböcker används benämningen ”fröken” för pedagogen. I fyra av böckerna nämns 

inte pedagogen vid namn, utan benämns enbart som fröken (oavsett könstillhörighet). I analysen har 

jag därför, vid flera tillfällen, valt att också använda mig av denna benämning. 

 I nästa kapitel görs den jämförande analysen där jag behandlar skillnader och likheter mellan 

böckerna utifrån mitt beskrivna syfte. 

 

6:1 Kalle som Lucia 

Boken handlar om Kalle, som går i förskoleklass (eller ”sexårs” som det benämns i boken). Kalle 

vill vara lucia i skolans luciatåg, vilket också blir den roll han får vid lottdragningen i klassen. Till 

en början går allt bra. Kalle införskaffar en peruk, eftersom det var en diskussion i klassen om att 

lucior bör ha långt hår, och med den känner han sig vacker och nöjd. Problemet uppstår först när 

fröken (som inte nämns vid namn) berättar att rektorn och skolan beslutat att en flicka måste vara 

lucia. Kalle blir förtvivlad. Han får stöd av sina föräldrar som går och klagar hos rektorn. Rektorn är 

bestämd i sin uppfattning om att en luciarollen måste tilldelas en flicka, till Kalles stora besvikelse. 

Under luciafirandet byter dock klasskamraten Maja, som har fått luciarollen, kläder med Kalle (som 

fick vara stjärngosse), utan att fröken eller rektorn märker något. Kalle återfår sitt självförtroende 

och alla föräldrar jublar när han sjunger och läser en självskriven dikt. (Skåhlberg, 2009) 
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6:1:1 Bilden av pedagogen 

I den här boken har de vuxna en stor roll, inte minst fröken som är ett hinder för huvudpersonen. 

Hon är den som sätter stopp för Kalles luciaplaner, men hon gör det på uppdrag av rektorn som 

också har en betydande roll. Fröken och rektorn agerar tillsammans i själva huvudkonflikten i 

boken. Fröken är en central biperson och Kalles motståndare enligt aktantteorin. Kalle kan således 

förstås som subjektet och luciarollen blir objektet. (jmf Seip Tønnessen, 1998:90ff) 

 Fröken introduceras i andra uppslaget, inte på bild men i texten, då hon ler mot Kalle när han får 

luciarollen genom lottdragningen och klappar honom på huvudet. Läsarna får inte se henne på bild 

förrän Kalle är tillbaka i skolan efter att ha köpt peruk och står i dörröppningen till klassrummet, 

iförd luciakläder och långhårig peruk. Fröken tittar på Kalle, hennes blick kan tolkas som skeptisk, 

förvånad och missnöjd. Ögonbrynen är höjda, hennes mun är lätt öppen och mungiporna pekar 

nedåt. Hon tappar även pennan som hon håller i sin hand. 

 I texten har vi tidigare mött en fröken som verkar vara tillåtande och snäll, då hon ler och klappar 

Kalle på huvudet. När vi får se henne illustrerad är det en annan bild som ges. Hennes kroppsspråk 

ger uttryck för att Kalle gör något hon inte var beredd på, vilket i sin tur leder till att hon blir 

negativt överraskad. Bilden vi ser av Kalle i långt hår och luciaklänning kan ge uttryck för 

femininitet och fröken visar ett missnöje kring detta. Detta kan förstås i enlighet med såväl 

Nordbergs som Kåreland och Lindh-Munthers konstaterande att feminina pojkar ses som något 

negativt och fel (Nordberg, 2005:124, Kåreland & Lindh-Munther, 2005b:133). 

 Dock bar Kalle en rosa klänning dagen innan, när fröken drog lott och hade en tillåtande attityd 

till att han skulle få vara lucia. En rosa klänning är enligt Grettve en typisk symbol för kvinnlighet 

eller flickor (Grettve, 2008:36). Som tidigare nämnts hävdar Öhrn att pedagoger tenderar bli mindre 

öppna för barns könsöverskridande beteenden vid högtider och ceremonier (Öhrn, 2002:18). Detta 

kan ses som en sådan situation, där Kalle går över en gräns vid ett tillfälle det inte anses lämpligt, 

något som sedan bekräftas i texten där vi får veta vad skolan beslutat. 

 Fröken förklarar att det är bestämt på skolan att en flicka måste vara lucia, varpå Kalle enligt 

texten börjar gråta. Hans klasskamrat Maja kommer och tröstar honom. Fröken bryr sig inte om 

tårarna utan skjuter iväg barnen till deras bänkar. Kalle visar sina känslor genom att börja gråta, han 

blir inte arg och skriker, vilket hade varit i enlighet med den maskulina normen. Såväl Toijer-

Nilsson som Kåreland skriver om hur pojkar sällan visar andra känslor än aggressivitet i barnböcker 

(Toijer-Nilsson, 1978:17, Kåreland, 2005a:37). Kåreland tillsammans med Lindh-Munther hävdar 

även att pojkar som visar för mycket känslor anses ha ett icke önskvärt beteende (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005b:133). Fröken kan tolkas förmedla ett synsätt där pojkar inte tillåts gråta då 

hon visar tillbaka Kalle till sin bänk utan att trösta honom. 

 På luciadagen när fröken inser att Kalle bytt kläder med Maja och är lucia (något hon inte märkte 
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först då de andra barnen avsiktligt avledde hennes uppmärksamhet), ser hon förskräckt ut. Både 

fröken och rektorn står med öppna munnar och uppspärrade ögon. ”Rektorn som står längst bak 

verkar jättearg [...] Fröken hostar besvärat. Försöker le mot rektorn. Vet inte hur det hela har gått 

till. Tar tag i Kalle. Vill få bort honom.” (Skåhlberg, 2009:27–29). 

 Kalles handlingar kan förstås i enlighet med det som pojkar beskrivs göra i barnböcker, nämligen 

uppror mot vuxenvärldens regler (jmf Kåreland, 2005a:37f, Nikolajeva, 2004:102). Han agerar 

således, i detta sammanhang, enligt en stereotyp mall. Visserligen får han hjälp av Maja, men han 

framstår ändå som självständig och modig när han står längst fram och har huvudrollen i luciatåget. 

Fröken och rektorn blir tydliga hinder för Kalle, som tillslut segrar över dem. Kalle är dock inte helt 

oberoende och upprorisk gentemot vuxenvärlden utan har ett stort stöd hos sina föräldrar, vilket inte 

är i enlighet med Nikolajevas påstående om att föräldrar ofta utgör ett hinder i pojkböcker. 

(Nikolajeva, 2004:102) Kalles föräldrar och Maja kan förstås som hjälpare utifrån aktantteorin (jmf 

Seip Tønnessen, 1998:90ff).  

 Relationen till föräldrarna är positiv, men relationen till fröken och rektorn är negativ och mer 

typisk för en pojkbok; med begränsande regler och krav övertar pedagogerna den hindrande roll 

som föräldrar ofta har i pojkböcker. (jmf Nikolajeva, 2004:102) 

 Rhedin påpekar att illustrationerna i en bilderbok ger texten ökad emotionell laddning och även 

förmedlar associationsmöjligheter till läsaren (Rhedin, 2001:60f, 130). Detta kan tillämpas på hur 

fröken och rektorn illustreras i Kalle som lucia; det finns inte en enda bild där de ler mot Kalle eller 

ger honom positiv uppmärksamhet. Således förmedlar bilderna i boken en fientlig och negativ bild 

av fröken och rektorn. 

 

6:1:2 Bilden av förskoleklassen 

I Kalle som lucia skildras miljön som relativt detaljrik. Flera detaljer består av föremål som kan 

förknippas med julfirande; ljusstakar, lussebullar med mera. Det kan, i enlighet med Nikolajevas 

påstående, förstås som ett berättande om seder kring jul (Nikolajeva, 2000:123). Ingen fri lek 

förekommer. Kalles förskoleklass liknar snarare ett traditionellt klassrum med skolbänkar. Bilderna 

är stora och återfinns i helsidesformat på vänster sida av uppslaget, medan texten är på höger sida.  

 Skolan kan ses som en viktig plats för Kalle, då han lägger stor vikt vid att få vara lucia på 

skolans luciatåg. Han verkar inte heller ha några problem med kompisar, då hans sociala status i 

klassen kan förstås som relativt hög (sex av barnen i klassen hade skrivit Kalles namn på 

lottdragningen). Bilden av själva skolan som ges blir dock en institution präglad av konservativa 

regler, åtminstone vid högtidsfirande. Reglerna i detta fall berör könsnormer; att Kalle förbjuds vara 

lucia kan tolkas i överensstämmelse med vad Nordberg skriver om att feminint beteende hos pojkar 

kan skapa oro hos vuxna (Nordberg, 2005:126f). Skolan har beslutat reglerna som hindrar Kalles 
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planer, således utgör fröken ett hinder för Kalle på uppdrag av själva institutionen. Seip Tønnessen 

menar att en aktant inte nödvändigtvis behöver vara en person, således kan även skolan förstås som 

subjektets motståndare utifrån aktantteorin (jmf Seip Tønnessen, 1998:90ff). 

 

6:2 Ärtan går luciatåg  

Huvudpersonen heter Ärtan och på första sidan får vi veta att hon ska gå i ett luciatåg på förskolan 

om tre dagar. Först hade Ärtan tänkt vara lucia, men på förskolans samling ändrar sig dock Ärtan. 

Hon bestämmer sig för att vara pepparkaksgumma istället. Ärtans pappa tar fram en brun klänning, 

men då inser Ärtan att hon inte längre vill vara pepparkaksgumma utan tärna och morgonen därpå 

vill hon vara tomte. På lucia-morgonen när alla barn är utklädda ändrar sig Ärtan en sista gång och 

vill vara lucia igen. Ärtans pappa har med sig ombyte och Ärtan får vara lucia till sist. Hon är ändå 

inte nöjd då alla ljusen i hennes krona inte lyser och fröken hjälper då till att byta batterier: 

”'Jag trodde du skulle vara pepparkaksgumma i år', säger fröken när alla ljus i kronan lyser som de 

ska. 'Men det trodde inte jag' säger Ärtan. 'Jag är ju lucia.' ” (Sundström, 2006, citatet från s. 22). 

 

6:2:1 Bilden av pedagogen 

I boken skildras bara en pedagog, en kvinna som vi inte får veta namnet på. Hon benämns som 

fröken. På varje bild när Ärtan befinner sig på förskolan finns fröken med.  

 Läsaren möter fröken första gången när Ärtan kommit till förskolan. Då är det sångsamling och 

hon sitter med barnen i en ring på golvet. Efter att de har sjungit om pepparkaksgubbarna frågar 

fröken barngruppen om något barn vill vara pepparkaksgubbe i luciatåget, varpå Ärtan får idén att 

vara pepparkaksgumma. Fröken protesterar inte mot några av barnens idéer kring vad de vill vara 

under luciafirandet utan säger att luciatåget kommer bli jättefint.  

 I slutet av boken är det fröken som kommer till undsättning och ger den gråtande Ärtan batterier 

så att hennes ljus på kronan ska lysa. Fröken kommenterar att Ärtan ändrat roll, men tycks inte 

värdera det. På sista sidan ser vi alla barnen tillsammans, fyra av åtta har luciakronor på huvudet. 

Fröken står bakom barnen och spelar gitarr. 

 Helhetsintrycket av relationen mellan pedagogen och Ärtan kan, enligt mig, ses som positiv. I 

och med frökens ständiga närvaro framstår hon som viktig del av förskolan. Fröken framstår som en 

lugn och trygg person. Även om Ärtan har en egen vilja tycks hon vara beroende av de vuxnas stöd. 

Här spelar även hennes pappa en stor roll. Relationen mellan Ärtan och fröken störs aldrig av någon 

konflikt utan är jämn och stabil under hela boken. Om Ärtan analyseras som subjekt enligt 

aktantteorin kan fröken och hennes pappa förstås som hjälpare. Ärtans egna beslutsångest skulle 

kunna förstås som hennes motståndare. Objektet, utifrån en sådan analys, skulle kunna vara 

luciatåget. (jmf Seip Tønnessen, 1998:90ff)  
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 På samtliga bilder bär fröken en vit tröja och en blågrön kjol med vita prickar. Frökens kjol och 

Ärtans tröja på samlingen går i samma nyans; på vissa av bilderna är färgerna i princip identiska. 

Ärtan har även en jacka i samma färg. På näst sista uppslaget, då Ärtan står förtvivlad över ljusen 

som inte vill lysa är hon iklädd en vit luciaklänning med ett rött band runt magen. Fröken som 

kommer till undsättning bär, utöver kjolen och den vita tröjan, även en röd tomtemössa på denna 

bild. Ärtans och frökens kläder kan således sägas ”matcha” på de flesta bilder där de syns 

tillsammans. Enligt Kåreland kan liknande kläder vara ett tecken på samhörighet karaktärerna 

emellan (Kåreland, 2005a:47f). 

 Fröken illustreras även som glad och hennes tillåtande bemötande gentemot barngruppen gör att 

hon kan uppfattas som förstående och snäll. Hon fungerar även som inspiratör för Ärtan då hon 

kommer med idén att man kan klä ut sig till pepparkaksgubbe.  

 Ärtan gör aldrig något direkt motstånd mot fröken. Även om hon ständigt ändrar sig så är det 

inget fröken har betonat som otillåtet. Fröken fungerar även som tröst och stöd för Ärtan och blir 

aldrig ett hinder, vilket kan tolkas utifrån Nikolajeva och Kåreland som beskrivit hur just denna typ 

av relation mellan barn och vuxen är typiskt för flickböcker (Nikolajeva, 2004:102, Kåreland, 

2005a:38). 

 

6:2:2 Bilden av förskolan 

På förskolan i Ärtan går luciatåg förekommer ingen fri lek. Det är vuxenorganiserad verksamhet 

som skildras; samling och luciatåg. Bilderna som visar förskolan är alltid i helsidesuppslag, vilket 

enligt Rhedin signalerar mer stillhet än mindre bilder (Rhedin, 2001:158). Detta kan jämföras med 

den traditionella föreställningen om att flickor leker lugnt och stilla (jmf Kåreland, 2005a:40).  

 Förskolan som miljö skildras inte detaljrikt utan det är personerna som är i centrum; barngruppen 

och pedagogen. I Ärtans hem avbildas möbler och andra detaljer, medan själva förskolan endast 

består av bakgrundsfärger som vitt, blått, orange och grått. De detaljer läsaren får se av själva 

miljön på förskolan är frökens musikinstrument, julstjärnor samt en leksaksdinosaurie. Här drar jag 

paralleller till vad Nikolajeva skriver om negativa rum, där vita bakgrunder syftar till att föra 

uppmärksamheten mot karaktärerna och deras handlingar (Nikolajeva, 2000:121). Bakgrunden är 

bara vit på två av de fem bilder där förskolan skildras, men ingen av bilderna visar några 

bakgrundsdetaljer. Att förskolan skildras på detta sätt kan tolkas som att det är en plats där 

relationer är i fokus för Ärtan. Dock framkommer ingen dialog eller interaktion mellan Ärtan och de 

andra barnen. De enda Ärtan talar direkt med är hennes pappa och fröken. Hennes relation till 

vuxna kan således ses som viktigare än relationen till de jämnåriga. 

 Ärtans ständiga byte av roll inför luciafirandet skulle kunna ses som ett slags uppror mot 

förskolans traditioner, men miljön framstår ändå som tillåtande då inga regler presenteras och Ärtan 
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får ändra sig hur många gånger hon vill. Förskolan kan även förstås som en tillåtande plats utifrån 

hur luciatåget avbildas på sista sidan; vissa barn har kombinerat olika dräkter såsom tomte och 

lucia, en pojke har stjärngossestrut på huvudet och fotbollskläder till. I luciatåget finns även ett barn 

utklätt till en lussebulle med tomteluva. Det förekommer alltså något ovanliga inslag i detta luciatåg 

jämfört med traditionella luciatåg som kan tänkas ha mer bestämda och fasta roller. Pojken Gustav 

är utklädd till en ängel med vingar och rosa klänning. Utifrån Grettves argument kring rosa som 

”flickfärg” bryter Gustav mot en norm (Grettve, 2008:36). Detta är dock inget som 

uppmärksammas som negativt eller ens avvikande av fröken eller någon annan. Föreställningen om 

att pedagoger tenderar att vidareföra traditionella könsmönster vid högtidsfiranden stämmer inte 

överens med bilden som ges i Ärtan går luciatåg (jmf Öhrn, 2002:18). 

 

6:3 Kenta och barbisarna 

Kenta är ett förskolebarn som är duktig på fotboll, men börjar tycka att sporten är tjatig. På 

förskolan vill de andra pojkarna leka vilda och våldsamma lekar, men Kenta har tröttnat på det och 

sneglar hela tiden åt flickornas håll. Flickorna, Gittan, Mira och Agnes, leker med barbiedockor. En 

morgon vill inte Kenta ta med sig fotbollen till förskolan, vilket hans pappa insisterar på. Kenta har 

i smyg packat ner en barbiedocka istället. Han försöker vara med i flickornas docklek, men det tar 

ett tag innan de accepterar honom. När Kenta väl kommer in i leken utvecklas den och barnen klär 

sig i kjolar och klackskor för att ha en ”prinsessedans”. När pojkarna kommer för att leka med 

Kenta skäms han och gömmer sig. Till Kentas förvåning och förtjusning börjar även de andra 

pojkarna leka med kjolarna, klä ut sig och dansa. ”Efter baletten drar alla ut och spelar fotboll. 

Kenta skjuter en rökare rakt i krysset!” (Lindenbaum, 2007, citatet från s. 29) 

 

6:3:1 Bilden av pedagogen 

Pedagogen är i detta, som i flera andra, fall en kvinna som kallas fröken. Hon syns på bild när Kenta 

kommer till förskolan på morgonen. När pojkarna brottas vilt tittar fröken fram med en kaffekopp i 

handen: 

”- Nä men, ojsan pojkar, säjer fröken. Nu gör vi något annat.” (Lindenbaum, 2007:4) 

 Detta är ett av två tillfällen när fröken syns i både text och bild. Det andra tillfället är när barnen 

har vila. Då läser hon en saga och ber barnen ligga still. Visserligen både avbildas och nämns fröken 

när hon ställer in en låda med ”pysseltyg” i förrådet där Kenta och flickorna leker, men hon gör 

inget uttalande och tycks inte lägga märke till barnen. Vid ett annat tillfälle har fröken en replik utan 

att hon syns på bild; det är när barnen leker ute på förskolans gård: 

”- SKA JAG KNIVA DIG MED LASERKNIVEN! Skriker Anton. 

– Fy på dej, säger fröken, inte så. 
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Men dom krigar bara vidare.” (Lindenbaum, 2007:5) 

 De tre repliker som fröken har består alltså av förmaningar gentemot barnen, främst pojkarna. 

Även på den bild när barnen har vila och fröken ber dem ligga stilla kan vi se att flickorna redan gör 

det. Pojkarna rör sig, vilket avbildas med hjälp av rörelselinjer och oavslutade handlingar (jmf 

Nikolajeva, 2000:202). 

 Att fröken kommer med tillsägelser till pojkarna, som ändå fortsätter leka vilt, kan anslutas till 

den norm som beskrivs av flertalet författare under kapitlet ”Tidigare forskning” (jmf Connell, 

2005:169f, Kåreland, 2005a:38f, Nikolajeva, 2004:102). Fröken tycks dock inte bli allt för 

frustrerad över pojkarnas handlingar utan nöjer sig alltid med bara en tillsägelse per gång. Detta 

skulle kunna tolkas som ett uttryck för den acceptans gentemot pojkars ”bus” som beskrivs av bland 

annat Öhrn och Davies. De antyder att pojkar i princip förväntas göra uppror mot vuxenvärlden och 

att detta inte alltid ses som något negativt eller svårhanterligt. (Öhrn, 2005:44, Davies, 2003:118f) 

 Frökens uttalanden riktar sig aldrig direkt mot Kenta. Under bokens handlingsförlopp 

förekommer ingen personlig kontakt mellan henne och Kenta. Hon tycks ha en mindre roll i boken, 

vilket överensstämmer med Kåreland och Lindh-Munther konstaterande att bilderböcker ofta 

skildrar barns samspel sinsemellan utan någon inblandning av en vuxen (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005b:138). Det kan också analyseras ur ett genusperspektiv; fröken skulle kunna tänkas 

behövas som stöd för Kenta när han inte får tillträde till flickornas lek med dockor. Han befinner sig 

i en utsatt situation där det kan tolkas som att han behöver hjälp. Dock är fröken inte närvarande 

och Kenta får klara sig själv. Här drar jag en parallell till vad Kåreland skriver om att pojkar i 

barnböcker tenderar att få mindre tröst och stöd hos vuxna biroller än vad flickor får (Kåreland, 

2005a:37f). Det förekommer ingen konflikt mellan Kenta och fröken. Hon är därmed en 

bakgrundsfigur som varken utgör ett hinder eller ett stöd. 

 Det förekommer en till vuxen biroll i boken, Kentas pappa. Pappan visar i bild och text att han 

vill att Kenta ska spela fotboll. Kenta däremot, uttrycker en mer komplex sida då han å ena sidan 

tycker om att spela fotboll men å andra sidan även vill leka med dockor. Kenta tycks ha en vilja att 

röra sig fritt mellan positionerna maskulint och feminint, vilket Davies beskriver som det önskvärda 

målet kring genuspedagogiken (Davies, 2003:180, 214). 

 Varken fröken eller Kentas pappa tolkas av mig som hjälpare eller motståndare enligt 

aktantteorin då de fungerar som bakgrundsfigurer. Kenta kan förstås som subjekt och objektet blir 

då att få tillträde till dockleken. Flickorna skulle kunna tolkas som motståndare och Kentas 

barbiedocka som en form av hjälpare. (jmf Seip Tønnessen, 1998:90ff) Dock finns det även 

tolkningsutrymme för en analys där själva genusstrukturen och isärhållandet av kvinnligt och 

manligt kan förstås som Kentas största motståndare i projektet (jmf Hirdman, 2001:65). 

 



23 

 

6:3:2 Bilden av förskolan 

”Idag följde Kenta med till dagis fast han inte ville. Barnen står och kollar när han kommer. Sen 

börjar dom hålla på.” (Lindenbaum, 2007:3). Citatet visar att förskolan är en plats dit Kenta inte vill 

gå, åtminstone inte den här dagen. Det är inte helt klart vad som menas med att ”hålla på”, men på 

bilden ser vi barn som ler mot Kenta och avbildas i rörelser. Förskolan, utifrån Kentas perspektiv, 

verkar vara en plats för vild och fri lek. Det är något han dock tycks vara trött på.  

 När vild lek skildras är det ofta i antingen s.k. ”negativa rum” (vit bakgrund) eller i mindre 

bilder. Det stämmer överens med Nikolajevas beskrivning om hur vita bakgrunder riktar 

uppmärksamheten mot personers handlingar och även Rhedins beskrivning om hur små bilder ger 

rörelsefrihet. (Nikolajeva, 2000:121, Rhedin, 2001:158) Det finns dock variationer i boken; små och 

stora bilder blandas, likaså detaljrika och negativa bakgrunder, när det gäller såväl mycket som lite 

rörelse.  

 När Kenta för första gången försöker närma sig flickornas lek befinner sig flickorna i dockvrån. 

Kenta är i ett negativt rum utanför och tittar försiktigt och osäkert in. I dockvrån är väggarna och 

golvet rosa, vilket enligt Grettve är en symbol för kvinnlighet (Grettve, 2008:36). Bilden tolkas av 

mig som en symbol för den isärhållning av feminint och maskulint som Hirdman och Davies vänder 

sig emot (Hirdman, 2001:65, Davies, 2003:9f). Kenta är på väg att träda in i en värld där han 

egentligen inte hör hemma enligt kategoriseringen runt stereotypa könsroller. Hela bilden som 

förmedlas av förskolan i Kenta och barbisarna kan tolkas vara tydliga tecken på isärhållandet av 

feminint och maskulint då pojkarna leker vilt och högljutt medan flickorna avbildas som lugnare. 

Dock visar sig flickornas lek inte vara fullt så lugn när Kenta väl får vara med.  

 Det största tecknet på isärhållandet är enligt mig Kentas medvetenhet kring att han ”gör fel” som 

bryter mot normen och väljer flickornas docklek framför pojkarnas fotbollsspelande. Han springer 

och gömmer sig när pojkarna upptäcker att han leker med flickorna. Han visar inte heller för sin 

pappa att han har packat ner en docka i sin ryggsäck. Nordberg hävdar att barn, redan på förskolan, 

har en stark medvetenhet om det feminina och det maskulina. Hon har gjort ett arbete där hon 

intervjuat barn i åldern 5-6 år. Nordberg påstår att pojkar, som observerats leka med flickor och s.k. 

”flickleksaker”, sällan erkände det i intervjun. Flickorna däremot hade inga problem med att berätta 

om att de lekte med pojkar och ”pojkleksaker”. Hon konstaterar även att feminint beteende bland 

pojkar tenderar att skapa en oro bland vuxna människor. (Nordberg, 2005:123f, 127) 

 Nordbergs intervjuer kan liknas vid bilden av den maskulina norm som Hirdman beskriver (jmf 

Hirdman, 2001:59). Femininitet ses som något icke-önskvärt, i synnerhet för en pojke. Nordberg 

fastslår även att barn hellre leker könsöverskridande på fritiden än på förskolan. Anledningen till 

detta är, enligt Nordberg, att barn ”övervakar” varandra på förskolan och att det finns en rädsla hos 

barn att bli upptäckta som normbrytare. (Nordberg, 2005:129, 133) Nordbergs forskning kring 
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maskulinitetsskapande och förskoleverksamhet överensstämmer med bilden som ges av förskolan i 

Kenta och barbisarna.  

  Förskolan är en plats där feminint och maskulint delas upp i två läger. Dock blir Kentas tillträde 

till det feminina lägret en vändpunkt. I slutet av boken är Kentas förskola inte längre en plats där 

feminint och maskulint hålls i sär på samma sätt som tidigare, utan positionerna kombineras i 

gemensam lek av barn av båda könen. Detta skulle kunna jämföras med den ”utopia” som Davies 

beskriver; den framtid där femininitet och maskulinitet inte längre ses som varandras motsatser. 

(Davies, 2003:216) 

 Davies anser att det i nuläget sker en destruktiv marginalisering av feminina egenskaper som hon 

starkt vänder sig emot (Davies, 2003:216). Denna marginalisering syns, men problematiseras i 

Kenta och barbisarna. Kentas rädsla över pojkarnas reaktion när de får se honom i kjol bekräftas 

inte, de reagerar inte på ett negativt sätt som han förmodligen hade förväntat sig. 

 

6:4 Fia och djuren på dagis  

Huvudpersonen Fia ska gå till förskolan och hennes gosedjur insisterar på att få följa med. De andra 

förskolebarnen leker vilt med Fias gosedjur. Det framkommer inte i texten, men av bilden kan vi se 

att Fia står i ett hörn och tittar oroligt på den vilda leken. Fröken Anita avbryter leken och säger att 

det är bäst om djuren får vara kvar i tamburen. Gosedjuren konstaterar att det är tråkigt i tamburen, 

men plötsligt kommer ett förskolebarn, Sinnela, och stoppar ner ett av djuren, Björnen, i sin egen 

väska. När Fias pappa kommer för att hämta henne märker Fia att Björnen saknas och ett annat 

förskolebarn ser att Björnen ligger i Sinnelas väska. Fia får med sig alla djuren hem och på kvällen 

säger de att de inte vill följa med till förskolan igen. Sista sidan visar följande morgon när Fia och 

hennes pappa är på väg mot förskolan och Fia vinkar hejdå till djuren som tittar på henne från 

fönstret. (Kruusval, 2007) 

 

6:4:1 Bilden av pedagogen 

Fröken Anita syns bara på bild en gång, när hon möter Fia i tamburen på morgonen. Hon 

kommenterar att Fia har många djur med sig idag och Fia presenterar gosedjuren med namn. Anita 

har blicken ner mot Fia och ler, hon har händerna hopslagna och signalerar vänlighet och intresse 

för vad Fia har att berätta. Det första Fia gör när hon kommer till förskolan är alltså att ha en 

konversation med pedagogen, om än en kort sådan. När de andra barnen leker vilt med gosedjuren 

och Fia oroligt tittar på är det Anita som avbryter leken. Hon agerar som en hjälp för Fia. Dock är 

hon inte närvarande i slutet av dagen när Björnen saknas. Då är det istället ett annat förskolebarn 

som hjälper Fia. 

 Pedagogens närvaro är relativt liten i Fia och djuren på dagis. Det lilla vi får se av relationen 
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mellan henne och Fia signalerar dock en positiv relation, med tanke på blicken och leendet hon ger 

Fia när hon syns på bild. Fia avbildas också som lite hjälplös när Anita avbryter barnens vilda lek, 

vilket kan tolkas som att Fia är behöver hennes stöd och hjälp i vissa situationer. Den intima närhet 

mellan barn och vuxna i flickböcker som beskrivs av Kåreland blir inte påfallande synlig i den här 

boken, men inte heller Nikolajevas bild av den vuxne som ett hinder som är typiskt i pojkböcker 

(Kåreland, 2005a:37f Nikolajeva, 2004:102).  

 Fia gör inget motstånd gentemot pedagogen eller förskolan i allmänhet. Det tycks inte finnas 

några regler kring att ta med sig egna leksaker till förskolan eftersom Anita kommenterar Fias 

gosedjur utan att komma med någon tillsägelse eller liknande. Tvärtemot ser hon glad ut och visar 

intresse. Helhetsintrycket blir att fröken Anita och Fia har en positiv och problemfri relation. Vid 

det tillfälle då Anita avbryter förskolebarnens vilda lek skulle hon kunna tolkas som Fias hjälpare 

enligt aktantteorin. (jmf Seip Tønnessen, 1998:90ff).  

 

6:4:2 Bilden av förskolan 

Såväl Fias hem som förskolans hall präglas av olika ljusa nyanser i rosa, grönt, gult och beigt. När 

Fia möter Anita i hallen är hon iklädd en mörkblå jacka, gul tröja, gröna byxor och rosa stövlar. 

Utöver den mörka jackan passar hennes utseende väl ihop med förskolans miljö. Kåreland hävdar, 

som tidigare nämnt, att karaktärers samhörighet kan synliggöras med liknande kläder (Kåreland, 

2005a:48). I detta fall är det inte pedagogen, utan förskolemiljön som ”matchar” Fias kläder. Fia 

”smälter in” i förskolans miljö med hjälp av nyanserna på sina kläder. Det kan således tolkas som en 

tillhörighet till eller en samhörighet med förskolan.  

 Vidare skildras förskolan som en öppen plats för vild lek. Det blir synligt på helsidesuppslaget 

där barnen kastar omkring och leker med Fias gosedjur. Såväl flickor som pojkar deltar i den vilda 

leken. I den här boken är det alltså inte bara pojkar som framstår som vilda och aktiva (jmf 

Kåreland, 2005a:40).  

 Rhedin antyder att aktiva handlingar oftast avbildas i mindre bilder utan detaljer samt att 

helsidesuppslag minskar tempot (Rhedin, 2001:101). Här får vi istället se flera aktiva handlingar 

som avbildas tillsammans i ett detaljrikt helsidesuppslag. Rörelserna blir tydliga genom rörelselinjer 

och oavslutade händelser som barns händer i luften. Detta liknar Nikolajevas beskrivning av hur 

aktiva rörelser kan skildras i bilderböcker. Att förskolan skildras detaljrikt kan vara ett sätt att 

förstärka Fias personskildring (jmf Nikolajeva, 2000:123, 202). Fia syns längst ner i högra hörnet 

och hon har ett oroligt ansiktsuttryck.  

  Utifrån denna bild skulle man kunna dra slutsatsen att Fia inte trivs på sin förskola. Dock tycks 

detta bara gälla situationen när barnen leker med hennes gosedjur. I övrigt framstår förskolan som 

en plats dit Fia, utan problem, vill gå till på morgonen. Fia värderar dock inte förskolans 
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verksamhet av vad som kan utläsas av texten; i början av boken svarar hon på gosedjurens frågor 

kring vad de gör på dagis, utan att lägga värde i aktiviteterna. Hon uttrycker i text att den största 

aktiviteten består av att leka med barn. Utöver helsidesuppslaget där barnen leker med Fias gosedjur 

tycks Fia interagera med de andra barnen. Detta är inget vi får se i bild då det är djurens perspektiv 

läsaren får följa. Dock kan vi ana hur Fia leker med de andra barnen: ”När de andra barnen kommer 

ut i tamburen ser inte Fia att Björnen är borta. 

– Vi ska bara ut och gunga, säger hon till lilla Knatten och skyndar iväg. Efter en stund kommer de 

in igen. Alla försvinner snabbt in i lekrummet och djuren sitter ensamma i tamburen och har tråkigt” 

(Kruusval, 2007:14).  

 Fia använder ordvalet ”vi” och sedan beskrivs det hur ”alla” försvinner in i lekrummet. För Fia 

kan förskolan således vara en social mötesplats där lek med jämnåriga står i centrum, men ur 

djurens perspektiv är förskolan en stökig och rörig plats dit de inte vill återvända. 

 

6:5 Pusskalaset  

Huvudkaraktären är förskolebarnet Jonathan. Han tycker att det är äckligt med pussar och 

”tjejbaciller”, men samtidigt kan han inte sluta tänka på det. Jonathans storebror Joel berättar att han 

brukar pussas med en flicka på förskolan, vilket gör att Jonathan också vill prova. Jonathan vill 

pussas med Eva på förskolan men vågar först inte fråga henne. När han väl samlar mod till sig att 

fråga blir han avvisad; Eva vill inte ha ”killbaciller”. En dag läser fröken en saga om en riddare som 

sjunger en kärlekssång för en prinsessa. Sagan slutar med att de kysser varandra och detta ger 

Jonathan inspiration. Han vill prova samma metod för att få pussas med Eva. Efter ett misslyckat 

försök då Jonathan går till fel hus lyckas han äntligen få som han vill. Jonathan sjunger utanför Evas 

hus: ”Eva, min Eva … vi måste pussas annars kan jag inte leva.” (Sindt, 2001, citatet från s. 20). 

 Eva springer ner till Jonathan som är utklädd i sin pappas hatt, kavaj och en lösmustasch. De 

pussas tills Eva tröttnar, men då fastnar hon i mustaschen och boken får ett något komiskt slut: 

”När pojkarna kommer hem frågar mamma nyfiket hur det gick. 

 Ganska bra, svarar Jonathan. Det gick nästan inte att sluta.” (Sindt, 2001, citatet från s. 27) 

 

6:5:1 Bilden av pedagogen 

Fröken, som hon benämns, är den enda pedagogen i Pusskalaset. Hon avbildas och nämns i text vid 

tre tillfällen så hennes närvaro är relativt liten. Hon har dock en betydande funktion i boken då hon 

fungerar som inspiratör för Jonathan genom att läsa sagan om riddaren och prinsessan. Därav kan 

hon förstås som mer än en bakgrundsfigur. Hon tycks vara mer av en hjälpare än en motståndare om 

aktantteorin tillämpas på Pusskalaset. Jonathan blir då subjektet och hans projekt går ut på att få 

pussa Eva. (jmf Seip Tønnessen, 1998:90ff)  
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 Läsaren möter fröken första gången i både text och bild när Jonathan anländer till förskolan. Då 

håller hon i en samling. I texten talar fröken till hela barngruppen och på bilden kan vi se att hon 

tycks ha blicken samt ett vänligt leende riktat åt Jonathans håll. Jonathan frågar fröken om hon 

brukar pussas, varpå hon enligt texten ignorerar hans fråga. Jonathan frågar då en gång till: 

“ – Det har nog hänt, svarar fröken och blir lite röd i ansiktet. 

– Gör du det varje dag, undrar Joel intresserat. 

Men då säger fröken att morgonsamlingen är slut och att alla barnen ska gå ut och leka.” 

(Sindt, 2001:3) 

 På bilden är fröken påtagligt röd i ansiktet och gör en gest med sin hand som visar att barnen ska 

lämna rummet. Hennes mun är inte längre öppen och leende utan ihopdragen. Det skulle kunna bero 

på att hon är oförberedd på och obekväm med frågan.  

 Sista gången fröken avbildas är när hon läser sagan om riddaren och prinsessan. Hon har blicken 

nedåt mot boken och samma leende som hon har på första bilden. Det framkommer inte ifall fröken 

väljer just denna saga på grund av Jonathans tidigare fråga om pussar, dock skulle det kunna vara 

så. En tolkning kan vara att fröken inte är bekväm med att prata om pussar och kärlek med barnen 

och därför väljer att läsa en saga med det temat istället. Enligt denna tolkning visar fröken att hon 

tar Jonathans och Joels frågor på allvar, men hon undviker att samtala direkt om ämnet. Kåreland 

har konstaterat att flickor generellt ges mer tid till dialog med förskolepedagoger jämfört med 

pojkar (Kåreland, 2005a:27f). Situationen med Jonathan och fröken kan anslutas till Kårelands 

påstående; fröken undviker att ha en dialog med Jonathan, istället väljer hon ett annat sätt för att ta 

upp hans fråga.  

 I helhet tycks Jonathans och frökens relation vara konfliktfri. Han bryter inte mot några regler 

och får således inga direkta tillsägelser. Hon kan snarare förstås som en förebild än ett hinder, då 

hon ger Jonathan inspiration genom sagan. Jonathan och fröken tycks dock inte ha någon personlig 

kontakt alls. Hon ger honom ingen direkt uppmärksamhet utöver den blick som skulle kunna vara 

riktad mot honom på samlingen. Vid det enda tillfälle då Jonathan tilltalar fröken låtsas hon inte 

höra honom.  

 Frökens valda bok kan tolkas spegla stereotypa könsroller; riddaren, som är man, utför en aktiv 

handling och prinsessan, som är kvinna, utför egentligen inget annat än att uppfylla riddarens 

önskan (jmf Hirdman, 2001:48, Kåreland, 2005a:40, Nikolajeva, 2004:129). Enligt min analys 

kring att fröken väljer bok utifrån Jonathans fråga, utgår hon också från en heterosexuell norm. Hon 

skulle kunna tolkas förmedla en bild till Jonathan och de andra barnen om en hegemonisk 

maskulinitet. Connell beskriver en del av den hegemoniska maskuliniteten som ett avståndstagande 

från homosexualitet och femininitet (Connell, 2008:114ff). Jonathans fråga om pussar får då det 

indirekta svaret av fröken att en puss sker mellan en man och en kvinna på mannens initiativ. 
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6:5:2 Bilden av förskolan 

I Pusskalaset är det främst karaktärerna som är färglagda. Bakgrunderna är oftast helvita. Det är 

alltså oftast i negativa rum som förskolan framställs, med undantag från enskilda detaljer som 

avbildas genom svaga ljusgrå linjer. (jmf Nikolajeva, 2000:121) 

 Innan Jonathan fått höra sagan om riddaren och prinsessan bestämmer han sig för att fråga Eva 

rakt ut om de ska pussas i kuddrummet när ingen ser på. Jonathan vågar dock inte nämna pussar 

utan frågar om de ska brottas istället, vilket Eva inte tycker är roligt. Istället börjar Jonathan brottas 

med ett annat förskolebarn, Kristian. På bilden avbildas Eva med ett något nonchalant, avvisande 

uttryck; hon är vänd mot Jonathan men har stängda ögon och en smal ihopdragen mun. Hon håller 

händerna tätt intill kroppen och ser stillastående ut. Kristian, som står bakom Eva, är också vänd 

mot Jonathan. Han har benen brett isär, armarna uppe i luften och ansiktsuttrycket visar stora ögon 

samt ett stort leende. Enligt Rhedins och Nikolajevas argument kring att bilder kan förmedla 

känslor och attityder tolkar jag Eva som en lugn och passiv flicka, i enlighet med en feminin norm. 

Kristian framstår istället som en aktiv pojke som välkomnar Jonathans förslag. Brottning som 

aktivitet kan också förstås som typiskt maskulin då aktiviteten syftar till styrka, våldsamhet, 

aggressivitet och tävlande. (jmf Rhedin, 2001:130, Nikolajeva, 2000:140f, Nikolajeva, 2004:129) 

 Pojkarnas aktiva brottningslek blir tydlig i bild då de ligger på varandra, sliter i kläderna och har 

lite aggressiva ansiktsuttryck som avbildas med nedåtpekande ögonbryn. Här kan det negativa 

rummets syfte tolkas vara att rikta uppmärksamheten mot den maskulina handlingen, medan det i 

föregående bild kan vara att ha fokus på personerna. (jmf Nikolajeva, 2000:121) 

 Även när Jonathan vågar fråga Eva ifall de ska pussas, genom att viska det i hennes öra, avbildas 

barnen på liknande sätt. Eva har här en mer uppenbart avvisande min då hon räcker ut tungan 

medan Kristian ser glad ut och drar i Jonathans arm. Eva säger att hon inte vill ha ”killbaciller”; hon 

vill alltså inte beblanda sig med pojkar. Kristian däremot, som är av samma kön som Jonathan, drar 

ivrigt i honom för att få leka. Förskolan i Pusskalaset kan förstås som en plats där femininitet och 

maskulinitet hålls isär. Att Jonathan dessutom vill pussas med Eva när ingen ser kan tolkas som att 

han inte vill bli sedd med en flicka inför de andra barnen. Nordberg påpekar, som tidigare nämnt, att 

pojkar sällan vill bli sedda i feminina sammanhang på förskolan (Nordberg, 2005:129, 133). Det är 

också i enlighet med Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten; att inte beblanda sig med 

femininitet (Connell, 2008:114f). Femininiteten i detta sammanhang är, förutom Eva i sig, själva 

pussandet som kan förstås som en emotionell handling. Att visa känslor beskrivs av Toijer-Nilsson 

och Nikolajeva som typiska handlingar för flickkaraktärer i barnböcker. (Toijer-Nilsson, 1978:17, 

Nikolajeva, 2004:129) På förskolan skildras både vuxenorganiserad verksamhet (samling och 

högläsning) samt fri lek (brottning). Jonathan gör inget motstånd mot förskolans regler och tycks 

trivas bra, men som tidigare nämnt framstår en bild av förskolan som en könssegregerad miljö. 
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6:6 Junior börjar förskolan  

Junior benämns som ”hon” och är därmed av kvinnligt kön. Dock är hon ingen människa, utan en 

krokodil, vilket kan anslutas till Lassén-Segers påstående kring att djurkaraktärer är vanligt 

förekommande i böcker för små barn (Lassén-Seger, 2008:113). 

 Junior är förväntansfull och glad över att få börja på förskola. Förskolebarnen består av ett flertal 

olika förmänskligade djur som alla är nyfikna på Junior och frågar mycket om hennes familj. 

Barnen utgår från att Juniors föräldrar är krokodiler som hon själv och Junior drabbas av 

hemlängtan till följd av alla frågor. Hon blir snabbt mer avslappnad och berättar om sin familj som 

består av de långa papporna Jösta och Johan. Det blir snart kväll och papporna kommer för att 

hämta Junior. De övriga barnen som var rädda att få möta två stora krokodiler blir positivt 

överraskade när papporna visar sig vara giraffer. Barnen, som sprungit och gömt sig, kryper fram 

och boken slutar med att alla får åka rutschkana på pappornas långa halsar. På sista sidan kan vi läsa 

att: ”Hon gör små skutt i luften för hon är så glad. Till den där förskolan vill hon gå varendaste 

dag!” (Skåhlberg, 2010, citatet från s. 25) 

 

6:6:1 Bilden av pedagogen 

När Junior anländer till förskolan möts hon av en pedagog som är en groda. Grodpedagogen nämns 

inte i texten utan syns bara på bilden. Han avbildas som avsevärt större än Junior, har ett stort 

leende och håller upp handen i en hälsningsgest.  

 Anledningen till att jag benämner grodpedagogen som ”han” är att vi senare i boken får veta att 

han heter Knut. Varken fröken Knut eller Junior har några tydliga könsmarkörer så utan namn och 

pronomen hade det varit svårt att bestämma deras kön. Kåreland och Lindh-Munther hävdar att 

karaktärer i barnböcker utan könsmarkörer tenderar att uppfattas som pojkar (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005b:125), men utifrån min tolkning hade Knut kunnat uppfattas som kvinna. Dels då 

han har ett bälte med nappflaskor runt magen, dels på grund av hans yrkesroll. Bältet med 

nappflaskor skulle kunna ses som en könsmarkör då omhändertagande är en egenskap som 

traditionellt förknippas med kvinnlighet (jmf Nikolajeva, 2004:129). Att arbeta som pedagog för 

yngre barn kan också förstås som feminint kodat, vilket Kåreland och Lindh-Munther förklarar 

bottnar i en gammal syn på kvinnan som mer lämplig att ta hand om barn än mannen (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005a:64). 

 Knuts roll i boken är inte stor. Han syns på bild två gånger; när han möter Junior har de en 

interaktion genom ögonkontakt och Knuts hälsningsgest. Knut figurerar även i bakgrunden när 

Junior berättar om sin familj. På båda bilderna har Knut samma vänliga ansiktsuttryck, vilket kan 

tänkas få läsaren att uppfatta honom som snäll. I texten nämns Knut endast när de andra barnen 

frågar om Juniors föräldrar: “Är de mörkgröna som en Junior eller ljusa som grodfröken Knut?” 
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(Skåhlberg, 2010:13). Knut själv gör dock inga uttalanden i boken. 

 Knut är frånvarande när Junior avbildas som ängslig och lite rädd inför barnens alla frågor. På 

två bilder sitter Junior och håller sin svans tätt intill kroppen som ett skydd: ”Junior vet att hon kan 

klara sig själv, hon är faktiskt fem. Fast nu längtar hon därifrån, hon längtar hem.” (Skåhlberg, 

2010:9f). Först på nästa siduppslag avbildas Knut i bakgrunden och då står Junior plötsligt med 

öppna armar och berättar om sin familj. Enligt mig kan denna situation tolkas på två sätt; antingen 

som att Junior får mod genom Knuts närvaro, eller att det bara är en slump att Knut avbildas just 

här, då han endast fungerar som bakgrundsfigur.  

 Utifrån mitt första tolkningsförslag har Knut en stödjande funktion som är typisk för flickböcker, 

men då observationen ändå kan förstås som vag är det snarare lös spekulation. Att Knut och Junior 

har olika nyanser av samma färg skulle, utifrån Kårelands beskrivning, kunna vara ett tecken på 

samhörighet (Kåreland, 2005a:47f). Ändå tolkar jag Knut som en bakgrundsfigur utan betydelse för 

handlingen i boken och utan personlig relation till Junior. Därmed ansluter jag mig mer till mitt 

andra tolkningsförslag; att Knut inte fungerar som ett direkt stöd för Junior. På grund av Knuts 

begränsade närvaro kan det vara svårt att placera honom i analysen, men frånvaron av dialog mellan 

huvudkaraktär och pedagog kan tolkas som mer i enlighet med normen för pojkboken än för 

flickboken. (jmf Kåreland, 2005a:27f, Nikolajeva, 2004:100ff) Junior och Knut hamnar inte i någon 

konflikt och Knut fungerar varken som hinder eller förebild för Junior.  

 Enligt aktantteorin kan Junior förstås som subjekt och de andra förskolebarnen, till en början, 

som motståndare. Fröken Knut blir varken motståndare eller hjälpare då hans roll i boken är så pass 

liten. (jmf Seip Tønnessen, 1998:90ff) 

 

6:6:2 Bilden av förskolan 

Förskolemiljöns bakgrund är aldrig helt vit, men negativ i den bemärkelsen att få eller inga detaljer 

skildras (jmf Nikolajeva, 2000:121). Första gången Junior möter de andra förskolebarnen, i 

leksalen, får vi dock se några klossar på golvet samt en skymt av en gardinstång. När barnen 

gömmer sig för papporna visas även möbler som de gömmer sig bakom. Då grodfröken Knut inte är 

närvarande skildras endast fri lek och ingen vuxenorganiserad verksamhet. Juniors känsla inför 

förskolan är mer i fokus än själva förskolan i sig. 

 Först är Junior förväntansfull inför förskolestarten: ”Junior har längtat i många dar. Få börja på 

förskolan som alla andra barn.” (Skåhlberg, 2010:1). Senare längtar Junior hem och förskolan blir 

då en något otrygg plats. Detta synliggörs i text, men till störst del i bilderna. På en bild avbildas 

Junior som mycket mindre än de andra barnen. Hon har ett försynt och försiktigt uttryck medan de 

andra barnen närmar sig henne med ivriga blickar. Detta skulle kunna vara en symbolisk bild av 

Juniors utsatthet, i enlighet med Rhedins påstående kring att bilder kan förmedla emotionell 
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laddning (Rhedin, 2001:130). När Junior sedan fattar mod avbildas hon som större.  

 Mot slutet av boken är förskolan inte längre en läskig plats, utan en plats dit Junior gärna 

återvänder. Hur denna vändning går till är inte helt självklart. Tidigare skrev jag att jag inte tolkar 

Knut som en påverkande faktor för Juniors trygghet, istället intar jag ett perspektiv där Junior själv 

ses som aktör. Hon bemästrar den otrygga situationen genom att våga berätta om sin familj.  

 

7. Jämförande analys och diskussion 

I detta kapitel jämförs analyserna som gjorts med varandra. Först jämförs pedagogerna i de olika 

böckerna och sedan jämförs förskolans respektive förskoleklassens miljöer. Under den sista 

underrubriken görs en jämförelse där fokus ligger på skillnader och likheter mellan böckerna från 

Sagolikt bokförlag och de övriga böckerna. Där har analysen delats upp så att pojkböckerna jämförs 

med varandra och flickböckerna med varandra. 

 

7:1 Pedagogen  

Ett gemensamt mönster för nästan alla bilderböcker som analyseras i detta arbete är pedagogens 

könstillhörighet. Pedagogen är, i samtliga fall utom ett, av kvinnligt kön. Detta faktum kan anslutas 

till Kåreland och Lindh-Munthers konstaterande att det oftast är kvinnor som arbetar med små barn. 

Fenomenet kan bottna i en syn på kvinnan som omhändertagande, något som även passar in i 

Nikolajevas genusschema. (Kåreland & Lindh-Munther, 2005a:64, Nikolajeva, 2004:129) 

 Undantaget är Junior börjar förskolan där pedagogen är av manligt kön. Det kan förstås som en 

medveten skildring från författarens sida då boken ges ut på Sagolikt bokförlag, vilka marknadsför 

sig själva som normbrytande.  

 Att pedagogen i Junior börjar förskolan nämns vid namn är ett ovanligt inslag utifrån de böcker 

som analyserats i arbetet. Utöver Juniors förskolepedagog så är det bara i Fia och djuren på dagis 

som pedagogen nämns vid namn. I övriga böcker benämns hon endast som fröken. Benämningen 

fröken har en feminin kodning, men den används även i Junior börjar förskolan där barnen kallar 

pedagogen för ”grodfröken Knut”. Även detta kan ses som en medveten utmaning av normer från 

Sagolikt bokförlag, i enlighet med deras marknadsföring. 

 Kåreland beskriver hur flickor traditionellt får mer konversationer med vuxna än vad pojkar får. 

Nikolajeva bekräftar att denna bild också blir synlig inom barnlitteraturen. Författarna skriver också 

om hur flickor i barnböcker ofta är beroende av vuxenvärlden medan den för pojkar tenderar att bli 

ett hinder. (Kåreland, 2005a:27f, 37f, Nikolajeva, 2004:102) 

 Generellt har jag sett hur flickorna, vid minst ett tillfälle under bokens handlingsförlopp, har en 

direktkontakt med pedagogen, medan det är mer sällsynt förekommande i pojkböckerna som 

analyserats. Junior har visserligen inte en lika tydlig kontakt med fröken Knut som Fia och Ärtan 
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har med sina pedagoger. Dock avbildas Junior och fröken Knut med ögonkontakt och hälsningsgest 

när Junior kommer till förskolan. Vad gäller pojkarna har Kenta ingen direktkontakt alls med 

pedagogen på hans förskola och Jonathans fröken undviker dialog med honom. Kalle har däremot 

mycket kontakt med pedagogen, dock består den till största delen av en konflikt där pedagogen kan 

förstås som ett hinder eller en motståndare för Kalle. I Kalle som lucia förstärks också bilden av 

pedagogen som ett hinder eller en motståndare genom illustrationerna (se kapitel 6:1:1). 

 Vikten av att som barn ha en trygg och positiv kontakt med pedagogerna på förskolan eller 

förskoleklassen är stor. Därmed tycks det som att pojkkaraktärerna i de analyserade böckerna går 

miste om något viktigt, men även flickorna kan ses som förlorare i detta sammanhang. Kåreland 

antyder att pojkars oberoende av vuxenvärlden resulterar i deras självständighet (Kåreland, 

2005a:37). Flickkaraktärerna kan således uppfattas som mindre självständiga då de i högre grad är 

beroende av pedagogernas stöd och hjälp. 

 I Ärtan går luciatåg och Kalle som lucia är pedagogernas närvaro relativt hög. Skillnaderna 

mellan dessa två böcker är relativt stora utifrån de frågor som ställs i arbetet. Ärtans fröken är 

tillåtande och fungerar som en hjälpare enligt aktantteorin. Kalles fröken kan till en början förstås 

som tillåtande men blir sedan, utifrån aktantteorin, hans motståndare i en konflikt. (jmf Seip 

Tønnessen, 1998:90ff) Ärtans fröken verkar inte bry sig om vad barnen vill ha för roll i luciatåget, 

så länge de är glada. Hon tillåter en pojke att vara ängel med rosa klänning och andra barn får 

blanda inslag av olika dräkter. Kalles fröken kan däremot förstås som en motarbetare av 

könsöverskridande handlingar. Det kan tolkas som att hon (och skolan som institution) vill leda 

Kalle till det maskulina läger där han hör hemma enligt könskategoriseringen. Utifrån Kalle som 

lucia kan jag dra paralleller till Öhrns beskrivning av hur pedagoger kan förmedla traditionella 

könsmönster vid högtidsfiranden. I Ärtan går luciatåg däremot, syns inte den bilden alls. (jmf Öhrn, 

2002:18) 

 I de övriga böckerna är pedagogernas närvaro relativt låg, men deras handlingar kan ändå ses 

som olika beroende på huvudkaraktärens könstillhörighet. Fröken Anita i Fia och djuren på dagis 

hjälper Fia när hon avbildas som osäker; hon fungerar som ett stöd eller en hjälpare (jmf Seip 

Tønnessen, 1998:90ff). Kenta däremot får ingen hjälp av pedagogen när han har problem med att 

komma in i flickornas lek. Detta speglar normen om att flickor behöver och får mer stöd av vuxna i 

deras närhet än pojkar (jmf Kåreland, 2005a:38, Nikolajeva, 2004:102). 

 I Junior börjar förskolan tycks pedagogen Knut inte ha någon betydande roll för handlingen. 

Knut fungerar inte som ett stöd när Junior avbildas som osäker och rädd, vilket kan sättas i kontrast 

till hur Fia och Ärtan får stöd. I Pusskalaset får Jonathan en indirekt hjälp av pedagogen. Att 

Jonathan frågar pedagogen om hon brukar pussas samt använder hennes högläsning som inspiration 

kan tolkas som att han ser henne som något av en förebild. Hon kan, utifrån aktantteorin, förstås 
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som en hjälpare som vägleder subjektet mot objektet (jmf Seip Tønnessen, 1998:90ff). Pusskalaset 

och Junior börjar förskolan skulle kunna vara exempel på böcker som inte följer normen för 

relationen mellan barn och vuxen utifrån könstillhörighet. Dock finns det flera aspekter hos 

pedagogen i Pusskalaset som är värda att lägga märke till: dels att hon ignorerar Jonathans 

uttalande på samlingen, dels den heteronormativa bild hon presenterar under högläsningen. Hon kan 

tolkas förmedla en hegemonisk maskulinitetssyn till Jonathan som en indirekt respons på hans fråga 

om pussar. (jmf Connell, 2008:71f, 114) 

 En liknande analys går att göra utifrån Kenta och barbisarna. Om den hegemoniska 

maskuliniteten, i enlighet med Connells förklaring, kan se olika ut beroende på kontext skulle den i 

förskolemiljö delvis kunna bestå av att pojkar ska få tillsägelser av pedagogen (jmf Connell, 

2005:169, Connell, 2008:71f, 114). Kentas fröken kommer med flera tillsägelser till pojkarna när de 

leker vilt, i flickornas fall avbildas hon däremot inte. På bild kan läsaren se hur flickorna stökar ner i 

våtrummet och köket och i text beskrivs det hur de ”dödar” dockorna genom att kasta in dem i 

frysen (Lindenbaum, 2007:15ff). Detta är något som pedagogen skulle kunnat ha reagerat på genom 

att ge flickorna tillsägelser, men det sker inte. Författaren avbildar inte fröken i detta sammanhang. 

 Vad gäller motstånd och uppror gentemot vuxenauktoriteten så är det inget som förekommer i 

varken flick- eller pojkböckerna, med undantag från Kalle som lucia. Motstånd mot vuxenvärlden 

är enligt Kåreland och Nikolajeva typiskt för pojkkaraktärer inom barnlitteratur (Kåreland, 

2005a:37, Nikolajeva, 2004:102). Det är enbart Kalle som följer denna stereotyp i min analys.  

 Kalles fall är dock lite speciellt då de regler han vill motarbeta är regler som berör 

könsöverskridanden. Kalle utmanar normer kring kvinnligt och manligt genom att vilja vara lucia. 

Pedagogerna, inte de jämnåriga klasskamraterna, vill stoppa detta. Boken är utgiven på Sagolikt 

bokförlag och på deras hemsida lyfter de fram att det är vuxna som styr hur öppensinnade barn får 

vara (Sagolikt bokförlag, 2011-09-29, se käll- och litteraturförteckning). Situationen med 

pedagogerna som vill hindra Kalles könsöverskridande beteende kan tolkas vara en medveten 

skapad bild av detta; barn ses som öppna och vuxna som trångsynta.  

 Det mönster som tydligast gått att urskilja är att ingen av flickorna gör motstånd mot eller möts 

av tillsägelser från sina pedagoger samt att maskulinitetsnormer upprepas av de vuxna pedagogerna 

gentemot pojkarna. Kentas fröken gör det med sina tillsägelser och Jonathans fröken gör det genom 

att ignorera hans frågor och dessutom förmedlar hon heteronormativa värderingar genom sitt val av 

högläsningsbok. Sedan har vi Kalles fröken som inte tröstar honom när han gråter och försöker föra 

honom tillbaka till maskulinitetslägret genom att byta hans roll i luciatåget. Här drar jag en koppling 

till Kåreland som skriver om hur stor påverkan barnlitteratur kan ha för barns förståelse av 

könsvärderingar, samt till Nordberg som hävdar att maskulinitetsstereotyper förmedlas av vuxna 

och kan skapa stora problem för pojkar (Kåreland, 2005b:351, Nordberg, 2005:126). 
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7:2 Förskolan eller förskoleklassen 

Gemensamt för samtliga analyserade bilderböcker är att förskolan eller förskoleklassen kan tolkas 

vara en plats där relationer med jämnåriga står i centrum. Undantagen är Ärtan går luciatåg där 

ingen interaktion mellan huvudpersonen och de jämnåriga bipersonerna förekommer. För Ärtan 

tycks relationen till pedagogen vara viktigare. Ärtan går luciatåg är också den enda boken som 

utspelar sig på förskola där ingen fri lek förekommer i förskolemiljön. 

 Förskolan kan förstås som en plats utan strikta regler utifrån de böcker som utspelas i 

förskolemiljö. I Kalle som lucia däremot, vilken utspelar sig i en förskoleklass, präglas skolvärlden 

istället av regler. Detta kommer till uttryck dels genom att ingen fri lek alls förekommer, dels då 

formella regler som blir ett hinder för Kalle presenteras. 

 Reglerna som presenteras i boken är av könsnormativ art; Kalle förbjuds att inta rollen som lucia 

på grund av sin könstillhörighet. I Kalle som lucia presenteras dessa regler explicit och konkret. I de 

andra pojkböckerna kan dock liknande regler analyseras som implicit uttryckta. Kenta upplever en 

stor problematik kring att inta flickornas sfär i dockvrån. På hans förskola tycks det finnas 

könskodade rum och aktiviteter som fungerar till hans nackdel. Även på Jonathans förskola finns 

uppdelningen ”flickigt” respektive ”pojkigt”, vilket uttrycks i aktiviteten brottning där Eva inte vill 

delta samt i hur barnen nämner ”tjej- och killbaciller” som något äckligt. 

 Intressant att nämna är att könskodade regler, explicita eller implicita, inte märkbart syns i någon 

av böckerna där en flicka har huvudrollen. Ärtans luciatåg består bland annat av en pojke utklädd 

till ängel i rosa klänning, i den vilda leken med Fias gosedjur deltar barn av båda könen och på 

Juniors förskola befinner sig barnen alltid i en enda grupp.  

 Om vi återgår till uppdelningen ”flickbok” respektive ”pojkbok” utifrån Kåreland och Lindh-

Munthers konstaterande att barn ofta vill läsa böcker där huvudrollen är av samma könstillhörighet 

som de själva, kan vi se hur förskolemiljön i flickböckerna är mer tillåtande vad gäller 

könsöverskridande än pojkböckerna (Kåreland & Lindh-Munther, 2005b:122). 

 Två av pojkböckerna, Kenta och barbisarna och Kalle som lucia, tar upp detta som en 

problematik; pojkarna vill bryta mot normerna men förskolan respektive förskoleklassen blir något 

av ett hinder. I Pusskalaset kan förskolan också förstås som könssegregerad, där vill Eva inte umgås 

med Jonathan, men på fritiden kan hon göra det. 

 Att det just är i pojkböckerna som detta problem tas upp skulle kunna anknytas till Nordbergs 

påstående kring att flickor tillåts närma sig den maskulina normen i högre grad än vad pojkar tillåts 

närma sig den feminina normen. Om en flicka agerar enligt en maskulin norm anses det inte vara 

lika negativt avvikande som när en pojke agerar enligt en feminin norm. Då maskuliniteten 

överordnar femininiteten intar flickor som agerar maskulint en position högre upp i hierarkin än vad 

pojkar som agerar feminint gör. (Nordberg, 2005:123ff) Nordbergs påstående kan i sin tur anknytas 
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till Hirdmans teori om den maskulina normen; kvinnlighet och kvinnliga egenskaper ses som 

avvikande och mindre önskvärda än maskulina egenskaper. Detta är något som Davies menar även 

blir synligt inom skolvärlden. (Hirdman, 2001:59f, Davies, 2003:216)  

 Nordberg framhåller även att barn tidigt är medvetna om den hierarki som överordnar maskulint 

över feminint (Nordberg, 2005:123). Denna medvetenhet kan tolkas ligga till grund för varför 

författarna väljer att skildra förskolan och förskoleklassen som en plats där pojkars 

könsöverskridande blir en problematik. I Kenta och barbisarna samt i Kalle som lucia vill 

huvudkaraktärerna närma sig en feminin sfär, vilket tas upp som problematiskt. I Pusskalaset 

däremot vill huvudkaraktären inte närma sig en feminint kodad lek eller en feminint kodad roll. Det 

problematiska för honom blir istället att närma sig det motsatta könet på ett kärleksfullt sätt. Samma 

problematik återfinns dock; förskolan är en könssegregerad miljö. 

 

7:3 Normbrytande eller normförstärkande? 

Gällande uppror eller motstånd gentemot pedagogernas och skolvärldens regler så är det bara Kalle 

av huvudkaraktärerna som gör ett tydligt sådant. Det är intressant att en bok som marknadsförs som 

utmanande av könsnormer är, den bok av pojkböckerna i arbetet, som tydligast följer könsnormen i 

relationen mellan barn och vuxenvärld. I Kalle som lucia blir det tydligt hur författaren och 

illustratören vill utmana genusnormer genom yttre attribut som kläder och färger; rosa klänning, 

peruk, lucialinne etc. Det är enligt Grettve ett vanligt verktyg att använda sig av när man har som 

syfte att utmana normer. (Grettve, 2008:27f, 36) 

 Enligt min analys utmanas dock normerna i Kalle som lucia på ett mer ytligt och enkelt sätt än i 

t.ex. Kenta och barbisarna. I Kalle som lucia framkommer ett budskap; rektorn och skolan beslutar 

orättvisa regler som gör huvudkaraktären ledsen. De vuxna i skolan är ”skurkar” men barnen segrar 

tillslut. I Kenta och barbisarna framkommer istället en mer komplex bild; det är aldrig fröken som 

hindrar Kenta från att leka med dockor och det finns inga uttalade regler kring detta. Istället finns 

det en underdold medvetenhet kring vad som är ”rätt” och ”fel” för en pojke att göra. Denna bild 

stämmer väl överens med t.ex. Nordbergs forskning och kan även förstås i enlighet med författaren 

till Kenta och barbisarna som hävdar att hon vill skildra hur verkligheten ser ut (Nordberg, 

2005:123f, Hemlin, 2009).  

 Båda dessa böcker skulle kunna öppna för diskussion med barngrupper på förskola och 

förskoleklass kring hur och varför vi människor tänker som vi gör runt kön. Pusskalaset däremot 

tolkas av mig som ett tydligt exempel på hur kvinnlighet och manlighet hålls isär utan att det 

problematiseras. I Pusskalaset är flickor passiva och pojkar aktiva och de leker inte tillsammans på 

förskolan men kan umgås på fritiden. Det finns således, enligt min tolkning, större likheter mellan 

Kalle som lucia och Kenta och barbisarna än mellan någon av dessa pojkböcker och Pusskalaset. 
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En fråga man kan ställa sig är: befäster böckerna Kalle som lucia och Kenta och barbisarna snarare 

stereotypa könsroller än att utmana dem? Enligt min analys förekommer det mer utmanande 

aspekter ur ett genusperspektiv i Kenta och barbisarna än i Kalle som lucia. I Kenta och barbisarna 

tas genusrelaterade föreställningar upp, men motbevisas: flickorna skildras först som lugna, men 

visar sig vara kapabla till vild lek och pojkarna visar sig tycka det är roligt att dansa i prinsesskjolar. 

I Kalle som lucia bekräftas istället normerna, om än dock endast av pedagogerna och skolvärlden, 

genom uttalade regler kring hur man får och inte får vara utifrån sin könstillhörighet. 

 Kenta däremot kan tolkas nå den insikt som Davies är ute efter; nämligen att feminint och 

maskulint kan kombineras inom en och samma identitet, det ena behöver aldrig utesluta det andra 

(Davies, 2003:180, 214). 

 Hos flickböckerna skiljer sig den marknadsfört genusmedvetna boken om Junior sig något från 

de övriga böckerna. Det finns en problematik i samtliga flickböcker; för Ärtan framstår den i en 

form av beslutsångest, för Fia i ängslan över att barnen leker för vilt med hennes gosedjur och för 

Junior i att förskolan först framstår som en främmande och lite läskig plats. I Ärtans fall är fröken 

ett stöd. När Ärtan ändrar roll en sista gång är det fröken och hennes batterier som gör ändringen 

möjligt. Även i Fias fall fungerar fröken som en hjälpande hand när hon ber barnen lägga tillbaka 

gosedjuren i tamburen. Junior däremot, klarar av sin problematik på egen hand och skiljer sig 

därmed från övriga böcker. Hon handlar på eget bevåg, vilket enligt Kåreland är mer typiskt för 

pojkböcker än för flickböcker (Kåreland, 2005a:37). Dock finns det utrymme för en annan tolkning 

här; varför avbildas grodfröken Knut på samma sida som när Junior fattar mod? Är det en symbolik 

för stöd eller bara en avbild av en bakgrundsfigur? I min analys blir Knut endast en bakgrundsfigur, 

men även om jag skulle ansluta mig till det andra tolkningsalternativet skulle Juniors 

självständighet vara mer påtaglig än flickornas självständighet i de övriga böckerna. 

 Vad gäller hur förskolan framställs i flickböckerna är böckerna, som redan nämnts, lika utifrån 

flera aspekter. Förskolorna framstår som tillåtande, inga regler presenteras och flickorna tycks trivas 

bra. För Fia och Junior står lek med andra barn i centrum på förskolan. Ärtan går luciatåg skiljer sig 

från de andra böckerna ur denna aspekt då hon inte interagerar med de andra barnen på sin förskola. 

En annan skillnad är att Junior, till en början, upplever en otrygghet på sin förskola vilket ingen av 

de andra flickorna lika påtagligt gör. 

 Värt att nämna är också att bilden av fröken Knut och Juniors förskola ändå är påtagligt mer 

positiv än bilden av Kalles fröken och skola. Så även om Junior börjar förskolan kan tolkas 

förmedla mindre genusrelaterade normer än de övriga analyserade flickböckerna så finns det en 

skillnad mellan de genusmedvetna böckerna sinsemellan. Att denna skillnad består i att pojken gör 

uppror mot skol- och vuxenvärlden, men inte flickan, kan enligt mig förstås som mer än bara en 

slump. 
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8. Sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med arbetet har varit att analysera bilderböcker och undersöka hur huvudkaraktärens relation 

till förskolan eller förskoleklassen och dess pedagoger kan förstås ur ett genusperspektiv. Fokus har 

legat på pedagogens bemötande gentemot huvudkaraktären, samt på hur förskolans eller 

förskoleklassens miljöer framställs. Av de sex bilderböcker som analyserats marknadsförs två som 

genusmedvetna, därav har även en jämförelse gjorts mellan dessa två och de övriga fyra. Böckerna 

som marknadsförs som genusmedvetna, Kalle som lucia och Junior börjar förskolan, har utkommit 

på Sagolikt bokförlag. 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att i flickböckerna i undersökningen har 

huvudkaraktärerna en positiv relation till pedagogen och förskolan. Detta blir särskilt påtagligt i de 

böcker som inte marknadsförs som genusmedvetna. I pojkböckerna i undersökningen förekommer 

någon form av negativ eller distanserad relation till pedagogen. Oavsett om den sker explicit, som i 

Kalle som lucia, eller i form av frånvaro som i de övriga pojkböckerna. Detta är i enlighet med 

Kåreland och Nikolajevas beskrivning av att flickkaraktärer, oftare än pojkkaraktärer, har en nära 

relation till vuxna biroller inom barnlitteraturen (Kåreland, 2005a:36ff, 349, Nikolajeva, 2004:102). 

 I samtliga pojkböcker skildras också förskolan respektive förskoleklassen som en könskodad 

eller könssegregerad miljö där vissa regler kring feminint och maskulint implicit eller explicit 

förekommer. Samma mönster återfinns inte lika tydligt i flickböckerna. Detta fenomen eller 

mönster; att det är i pojkböckerna som problem uppstår vid utmaning av genusnormer, kan förstås i 

enlighet med en maskulin norm. Det manliga ses, enligt Hirdman, som synonymt för det mänskliga. 

Det kvinnliga är ”det andra”, det som avviker från normen. (Hirdman, 2001:59f) Feminint kodade 

egenskaper ses således, i de allra flesta fall, som mindre önskvärda än maskulint kodade 

egenskaper. Det är något som blir särskilt tydligt inom skolvärlden, konstaterar Davies. (Davies, 

2003:216) Om en flicka bryter mot normen för femininitet är det inte ett lika allvarligt brott som när 

en pojke bryter mot normen för maskulinitet. Flickan anses flytta ett steg upp i hierarkin, medan 

pojken flyttar ett steg ner. (jmf Nordberg, 2005:123ff) 

 Jag har även kommit fram till att de böcker som marknadsförs som genusmedvetna i vissa 

avseenden kan stärka, snarare än att utmana, genusnormer. Detta blir tydligt dels genom konflikten i 

Kalle som lucia, dels i skillnaden mellan de två böckerna från Sagolikt bokförlag. Flickan Junior 

hamnar inte i konflikt med förskola eller pedagog, vilket pojken Kalle däremot gör. Kalle förbjuds, 

utifrån skolans regler, att inta rollen som lucia på grund av sin könstillhörighet. Detta gör att han 

blir ledsen och gråter, men får då varken tröst eller stöd av sin fröken. Kalle trotsar dock skolans 

beslut och intar rollen som lucia i slutet av boken. Pedagogen på Juniors förskola har låg närvaro i 

boken. Det lilla som syns av interaktion mellan Junior och pedagogen kan dock ses som mer 

positivt än negativt. Ingen konflikt förekommer mellan Junior och pedagogen på hennes förskola. 
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Flickorna (möjligen med undantag av Junior) tycks få en närhet, trygghet och samhörighet med sina 

fröknar. Det kan också förstås som ett slags beroende som fungerar till flickornas nackdel då det 

sker på bekostnad av deras självständighet. Pojkarna däremot möts av en något mer negativ 

vuxenvärld, åtminstone i skolsammanhang. Det visas tydligast i boken Kalle som lucia där fröken 

och rektorn motarbetar Kalles önskan om att få vara lucia. I de andra två pojkböckerna, Kenta och 

barbisarna och Pusskalaset, har huvudpersonerna ingen kontakt med pedagogerna. 

 Med detta sagt vill jag koppla Kårelands och Davies argument om hur barnlitteratur är en viktig 

förmedlare av genusnormer, till Hirdmans perspektiv om att könsrollerna är föränderliga och bör 

förändras samt till Connells konstaterande att genus skapas genom upprepningar (Kåreland, 

2005b:351, Davies, 2003:212, Hirdman, 2001:84-91, Connell, 2008:109f). Att det maskulina 

överordnas det feminina resulterar i att barn av bägge könstillhörigheter blir förlorare, något som 

visats i denna uppsats; flickor tillskrivs begränsad självständighet och beroende, medan pojkar som 

vill närma sig en feminin position ses som negativa avvikare. Detta kan tolkas bottna i hur män och 

kvinnor kategoriseras till låsta positioner. Utifrån detta arbete kan vi se hur positionerna kan 

gestaltas och upprepas för barn redan i åldern 3-6 år.  
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Kruusval, Carina (2007): Fia och djuren på dagis. Eriksson & Lindgren. 

 

Lindenbaum, Pija (2007): Kenta och barbisarna. Rabén & Sjögren. 

 

Sindt, Ulf & Kvarnström, Gunilla (2001): Pusskalaset. Alfabeta. 

 

Skåhlberg, Anette & Dahlquist, Katarina (2010): Junior börjar förskolan. Sagolikt bokförlag. 

 

Skåhlberg, Anette & Dahlquist, Katarina (2009): Kalle som Lucia. Sagolikt bokförlag. 

 

Sundström, Ulrika & Eriksson, Amanda (2006): Ärtan går luciatåg. Natur och Kultur. 

 

9:2 Otryckt material 

I författarens ägo: 

Stockholms stadsbibliotek: Mest utlånade barn- & ungdomsböcker 2010. Stockholm 2011-11-03 

 

9:2:1 Elektroniska källor 

Björnsson, Mats (2005): Kön och skolframgång, tolkningar och perspektiv. Myndigheten 

för skolutveckling, Stockholm. Tillgänglig: 

<http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.53932!Menu/article/attachment/webb%2520inlagan.pdf > 

(2011-10-01) 

 

Hemlin, Carolina (2009) Skriver ingen på näsan. Intervju 09-06-10. Tillgänglig:  

< http://www.ottar.se/node/96 > (2011-10-04) 

 

Sagolikt bokförlag. Tillgänglig:  

< http://www.sagoliktbokforlag.se/Sagolikt%20Bokforlag%20Sagor%20Normer%20Laslust.html > 

(2011-09-29) 

 

Öhrn, Elisabet (2002) Könsmönster i förändring? - en kunskapsöversikt om unga i skolan. 

Skolverket. Tillgänglig: 

<http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se

%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D919 > 

(2011-10-05) 

http://www.ottar.se/node/96
http://www.sagoliktbokforlag.se/Sagolikt%20Bokforlag%20Sagor%20Normer%20Laslust.html
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D919
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D919


42 

 

9:2:2 Muntliga källor 

 

Informellt samtal med bibliotekarie på Stockholms Stadsbiblioteks barnavdelning, 

Stockholm 2011-09-23  

 

Informellt samtal med bibliotekarie på Stockholms Stadsbiblioteks barnavdelning,  

Stockholm 2011-11-03 

 

Informellt samtal med bibliotekarie på Medborgarplatsens biblioteks barnavdelning, 

Stockholm 2011-11-03 


