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Abstract 

The starting point for this study is to analyze and explore representations of gender in picture 

books depicting preschool. The Swedish preschool works after the curriculum, where work 

with gender is included, and with values that should reflect the practice. This work should be 

mediated by those who are active in the preschool. Literature, and the interpretation thereof, 

plays an important role in the preschool which this study will raise the importance of. 

Literature affects its receiver and the preschool in today’s society in Sweden is a common 

place for children, therefore this study will focus on picture books that portray the everyday 

depictions that take place in the preschool environment. Seven picture books released between 

1976 and 2016 have been subjected to qualitative image and text analysis where the iconotext 

has a large place in the analysis of the study. The gender analysis is done with focus on which 

norms that are represented in literature, with gender markers and gender system connected to 

stereotypical behaviour with boys and girls in mind. This is also set in the relation to the 

current curriculum in the Swedish preschool. The investigation of these issues shows that the 

behaviour of the characters in the picture books both affirm and reject the norms that are 

connected to gender. This is shown in picture books from different eras.  
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Sammanfattning 

Utgångspunkt för denna studie är att analysera och utforska hur bilderböcker skildrar 

förskoleverksamhet med ett genusperspektiv. Arbete med genus och värdegrund ingår i 

läroplanen och ska genomsyra förskolans verksamhet. Verksamma i förskolan ska förmedla 

detta i sitt arbete. I förskolan har litteratur en viktig roll och vad som i den kan tolkas lyfts i 

denna studie upp. Litteratur påverkar dess mottagare och då förskolan idag är en vanligt 

förekommande plats för barn idag i Sverige har också valet av material i studien kommit att 

handla om vardagsskildringar som utspelar sig i förskolans miljö. Sju bilderböcker utgivna 

mellan 1976 – 2016 har analyserats med hjälp av kvalitativ bild- och textanalys där 

ikonotexten har fått stort utrymme i studiens analyser. Genusanalysen är gjord med fokus på 

vilka normer som representeras i litteratur, med könsmarkörer och genusframställningar 

kopplat till stereotypa beteenden hos pojkar och flickor i åtanke. Detta ställs också i relation 

till de rådande styrdokumenten. Studiens analyser visar på beteenden hos karaktärer i 

bilderböckerna som både bekräftar och bryter normer kopplat till kön. Detta visar sig också i 

bilderböcker från olika tidsepoker.   

 

Nyckelord: Bilderböcker, genus, könsroller, stereotyp, förskola 
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1. Inledning 
 

I Sveriges läroplan för förskolor kan vi läsa om hur vårt värdegrundsarbete bland annat ska 

innehålla värden om allas lika värde och jämställdhet mellan könen. Arbetet med 

värdegrunden ska prägla vår verksamhet och ska både förankras och förmedlas av de 

verksamma i förskolan. Pedagoger i förskolan är ansvariga för att hålla arbetet med 

värdegrunden vid liv och att vara goda förebilder (Skolverket, 2016, s. 4). 

  

Förskolan kan ses som en viktig arena, en mötesplats, där värdegrundsarbetet har en viktig 

plats att fylla (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 53). De allra flesta barn går idag i 

förskolan i Sverige och verksamheten blir således en stor och viktig del i barnens liv 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Mycket tid spenderas för många där och hur de 

verksamma inom förskolan agerar och förmedlar påverkar också barnens lärande och 

utveckling (Skolverket, 2016, s. 4 - 7). 

  

Då förskolan idag är en såpass viktig och vanligt förekommande plats för barnen att befinna 

sig på och vara en del utav finner vi det extra intressant att närmare studera hur förskolan 

skildras genom just litteraturen. Vilka normer som barn, vuxna och miljöer i bilderböcker om 

förskolan kan tänkas presentera, producera och representera, undersöks. Detta ställs i relation 

till hur de rådande styrdokumenten lyfter att vi pedagoger i förskolan ska arbeta.  Temat i vårt 

examensarbete är litteratur och detta vill vi, med läroplanens värdegrund och kunskap om 

vikten av genusarbete och normkritiskt förhållningssätt i förskolan, ta oss an och analysera 

djupare utifrån ett genusperspektiv. 

  

Det är viktigt att vara medveten om hur system om genus fungerar för att kunna arbeta för att 

motverka stereotypa könsroller, traditionella könsmönster och könsroller, som läroplanen 

understryker (Skolverket, 2016, s. 5).  Hur personalen agerar och pratar med varandra i 

förskolans verksamhet påverkar barnen som befinner sig där. ”Språk och lärande hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling” (Skolverket, 2016, s.7). En stor 

del av identitetsutvecklingen hos barnen handlar i sin tur om att utveckla sin könsidentitet 

(Kåreland, 2005, s. 10). Barn kan redan vid två års ålder vara medvetna om vilket kön de har 

och hur detta kan komma att kategorisera dem. Detta är en ålder då många spenderar en stor 

del av sin vardag på förskola och redan i detta tidiga skede i livet kan ordningar på könen 
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alltså ta fäste på barnen. Barnen lär sig vilka normer som kan kopplas samman med deras kön 

och vilka förväntningar dessa kan tänkas ha, vilket också styrker relevansen av ett 

normkritiskt förhållningssätt i förskolan. I bilderböcker finns det en majoritet av 

representation av pojkar och forskning visar också att pojkar i större utsträckning än flickor 

väljer litteratur med just sitt egna kön som representant (Kåreland, 2005, 16, 25; Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005, s. 71). Med detta i åtanke blir val och hantering av litteratur av stor 

vikt. Pedagogerna inom förskolan är, som tidigare nämnts, viktiga förebilder för barnen. 

Pedagogernas förhållningssätt, detta givetvis hand i hand med vad de rådande styrdokumenten 

för förskolan presenterar, påverkar verksamheten och arbetet med genus och litteratur. Alla 

föds vi till något och hur vi än väljer att se på kön, som något biologiskt, socialt eller 

psykologiskt utformat (eller blandning av flera), ska vi utifrån vår profession arbeta för att 

motverka stereotypa föreställningar om könen (Skolverket, 2016, s. 5). Svaleryd & Hjertson 

(2012, s. 82) lyfter att forskning gjorts som visar att rådande förhållningssätt i skolan till och 

med förstärker, istället för motverkar, olikheter människor emellan. Låt oss börja denna resa 

med arbetet med barnlitteratur i förskolan! 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med föreliggande studie är att analysera bilderböcker genom en motivstudie. Ett aktivt 

och normkritiskt arbetssätt är av stor vikt vid arbetet med bilderböcker. Hur världen uppfattas, 

således också barnen sig själva, påverkas av litteraturen på grund av den stora effekt den har 

just på mottagarna. Hur barn kan komma att tänka kring könsnormer har en stor del av 

inverkan att hämta hos litteraturen de kommer i kontakt med. Med barn som i litteraturen 

skildras i en förskolemiljö, likt läsarna själva, signaleras det också könsnormer med riktning 

mot just den plats de befinner sig på (SOU 2006:75, s. 112 - 113). Därför finner vi det extra 

intressant och av relevans att studera bilderböcker om barn i förskolans arena utifrån ett 

genusperspektiv. 

Arbetet kommer vi göra genom bild- och textanalys av materialet. Vi kommer fokusera på 

bilderböcker riktade till barn i förskoleåldern som skildrar verksamheten i förskolan och hur 

denna framställs utifrån ett genusperspektiv. Detta vill vi ta reda på med hjälp av följande 

frågeställningar: 

  

 Hur framställs förskola i bilderböcker utifrån ett genusperspektiv? 
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 Är framställningen av karaktärerna i bilderböckerna stereotypa eller överskridande? 

 Hur kan bilderböckerna förstås mot bakgrund av förskolans normkritiska arbete? 

1.2 Urval  

Vi har valt sju bilderböcker utgivna mellan 1976 - 2016. Studiens urval av litteratur 

genomfördes utifrån syftet om att undersöka genus skildrat i förskolans värld. 

Vardagsskildringar där förskolan tar stor plats av berättelsen kom att utgöra en viktig del, 

samt ämnen i böckerna som lyftes som låg i linje med studiens syfte. Böckerna är valda från 

en tid innan förskolan fick sin egen läroplan, efter den fick det och också efter revideringarna. 

Böckerna valdes också därför vi önskar se en utveckling och följa ett historiskt förlopp. 

Böckerna och analyserna kan, med den tid de skrevs i, hjälpa oss att sätta böckerna i ett 

sammanhang och nyansera litteraturanalyserna. 

1.2.1 Material  

Emmas första dag på dagis från 1976 är skriven av Gunilla Wolde och kan ses som en 

klassiker bland barnböcker. Wolde har skrivit flera böcker om Emma varav denna är bland de 

första i bokserien. Böckerna i serien skildrar Emma i vardagliga situationer och i denna bok 

just hennes första dag i förskolan och vad det kan innebära. Boken har getts ut i flera utgåvor.  

Flickan som inte ville gå till dagis utgavs 1986 och är skriven av Siv Widerberg och 

illustrerad av Cecilia Torudd. Boken skildrar en vardagssituation där en flicka protesterar och 

inte vill gå till förskolan. Widerberg har beskrivit att hon är intresserad av och gärna skriver 

om barns verklighet och deras upplevelser. Detta har resulterat i en mängd bilderböcker under 

hennes karriär som handlar om barn och deras vardag.  

Boken Pyret utgavs 1996 och är skriven av Ingvor Goyeryd och illustrerad av Leif E 

Eriksson. Detta är den första boken av fyra som handlar om flickan Pyret. Dessa böcker 

skildrar olika vardagssituationer i ett barns liv. De förmedlar allas lika värde oavsett vad det 

finns för förutsättningar. Ingvor Goyeryd valde att skriva denna bokserie då hon som 

adoptivförälder ansåg att utbudet av bilderböcker med just adoptivbarn var obefintlig.  

Håkan Bråkan och roboten Rex utgavs 1999 och är skriven av Sören Olsson och Anders 

Jacobsson samt illustrerad av Eva Lindén. Författarna Olsson och Jacobsson är sedan tidigare 

kända barnboksförfattare och har skrivit om karaktärer som Sune, Håkan Bråkan och Bert. 
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Flera av deras böcker har filmatiserats och deras böcker har även utgivits i länder som USA, 

Tyskland, Ryssland och Spanien.  

Fia och djuren på dagis är skriven och illustrerad av Catarina Kruusval och utgavs 2007. 

Detta är den andra boken av totalt fyra som handlar om Fia och hennes mjukisdjur i olika 

vardagssituationer. Kruusval är känd för sina detaljrika illustrationer och har tidigare vunnit 

Rabén & Sjögrens tecknarstipendium.   

Snurran på dagis från 2011 är skriven av Eva Bergström och illustrerad av Annika 

Samuelsson och är en av flera böcker om karaktären Snurran. Två av Snurran böckerna har 

vunnit pris för bästa bok för ålder upp till sex år. Snurran kan beskrivas som en Pippi-liknande 

katt och skildrar denne i vardagliga situationer och konsekvenser därtill. Boken kom i 

nyutgåva 2016 med ändrad titel från dagis till förskola. 

Bo blir lucia från 2016 är också det en av flera böcker om karaktären Bo av Morten N. 

Pedersen. Originalspråket är norska och flera av författarens böcker har översatts till svenska. 

Böckerna i serien om Bo skildrar hans vardag och i denna bok är det just förskolan som står i 

fokus.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Läroplanen och kön genom tiderna 
 

Då Socialstyrelsen (1987) utgav Pedagogiskt program för förskolan fanns där allmänna råd 

om hur förskolan skulle bedrivas. I detta framgick att förskolan skulle arbeta med jämställdhet 

mellan könen. Personalen på förskolan skulle vara medvetna kring sitt förhållningssätt 

eftersom de var förebilder för barnen. Detta med tanke på den sneda könsfördelningen bland 

personalen (Socialstyrelsen, 1987, s. 31).  

Då förskolan fick en läroplan 1998 beskrev den att verksamheten skulle sträva mot en ökad 

förståelse för alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. Jämställdhet skulle 

göras synligt och förtydligas i verksamheten, där de vuxna sågs som förebilder. Personalen på 

förskolan skulle ses som förebilder och de behövde vara medvetna kring sitt förhållningssätt 

då detta bidrog till att skapa barnens uppfattningar kring vad som var manligt och kvinnligt. 

Förskolan skulle motarbeta könsmönster och könsroller som ansågs traditionella. Barnen 

skulle i förskolan ha lika förutsättningar att få testa och skapa intressen utan hinder utifrån 

stereotypa könsroller (Skolverket, 1998, s. 7, 8).  

Läroplanen kom att revideras 2010 och i denna tillades att flickor och pojkars föreställning 

kring vad som är kvinnligt och manligt berodde på hur de vuxna som befann sig i 

verksamheten uppträdde. Förskolan skulle aktivt motarbeta könsmönster och könsroller som 

ansågs traditionella. Båda könen skulle i förskolan ha samma förutsättningar att få testa och 

utveckla sin kunskap och sina intressen, utan restriktioner på grund av stereotypa könsroller 

(Skolverket, 2010, s. 5). 

Förskolans läroplan reviderades ännu en gång 2016, men fick då i princip liknande 

målsättningar gällande jämställdhet som den tidigare (Skolverket, 2016). 

2.2 Reviderad läroplan 2018  
 
I läroplanen från 1998 framhålls att förskolan skulle motverka traditionella könsmönster och 

könsroller (Skolverket, 1998, s. 8). Även i läroplanerna från 2010 och 2016 var detta något 

förskolan skulle sträva efter. I den reviderade läroplanen (2018) går ej att finna begreppet 

könsroll och det har istället ersatts med definitionen könstillhörighet. Det har även tillkommit 

att förskolans personal ska ha som mål att kontinuerligt och på ett medvetet sätt arbeta med 
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jämställdhet, samt att alla barn ska få samma förutsättningar till ett bredare perspektiv och 

valmöjligheter oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2018, s. 3, 8). 

Förskolans nya läroplan som träder i kraft 1 juli 2019, framhäver betydelsen av att 

verksamheten på ett medvetet och aktivt sätt arbetar med jämställdhet och människors lika 

värde. Alla som arbetar på förskolan ska bidra och ta hänsyn till jämställdhet mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. Inget barn ska på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck bli utsatt för diskriminering i förskolan. Verksamheten har en skyldighet att motarbeta 

könsmönster som hindrar barnens utveckling och lärande. Beroende på hur förskolans 

verksamhet bemöter barnen formas deras uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. 

Därför är det av stor vikt att planera verksamheten så att alla har samma möjligheter och 

villkor oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2018, s. 2 - 3). 

I läroplanen (2018, s. 2) används könsbenämningar som kvinna och man eller flicka och 

pojke. En fundering som uppkommer är var vuxna och barn som identifierar sig som något 

annat får sin plats i läroplanen. Vid användning av ord som pojke och flicka exkluderas 

samtidigt barn, vuxna och andra grupper i samhället. Ord som pojke och flicka är inte lika 

vanligt förekommande i den reviderade läroplanen (2018) som tidigare, utan har på vissa 

ställen istället ersatts med mer neutrala och vidgade benämningar som barn eller 

könstillhörighet.  

Språk, lärande och identitetsutveckling interagerar med varandra. Det är därför av stor 

betydelse att förskolans verksamhet inspirerar till språkutveckling genom att uppmuntra och 

tillvarata barnens nyfikenhet och intresse för att samtala på skilda sätt. Därför ska barnen få 

tillgång till en inspirerande miljö där de ges förutsättning att utveckla sitt språk genom bland 

annat att samtala om litteratur och lyssna på högläsning. Förskolan ska även ge barnen 

möjligheter att utveckla ett intresse för berättelser och texter i olika medier, både digitala och 

andra (Skolverket, 2018, s. 5, 9). 

2.3 Genus i bilderboken  

 
Begreppet bilderbok härstammar från tyskans ”Bilderbuch” och kom att användas första 

gången 1790 i Friedrich Justin Bertuchs bokserie Bilderbuch fur Kinder. I Sverige används 

begreppet första gången 1825 i en boktitel, En liten bilderbok för barn, som från början utkom 

som ett tyskt original. Bokens innehåll var till större delen bilder av djur och natur (Kåreland, 

2002, s. 63). 
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Samhällets ordningar och normer kommer, liksom i förskolans verksamhet, ges också i 

uttryck i bilderböcker. Rita Liljeström är en av de som gjorde studier om ämnet redan på 

1960-talet. Dagens samhälle och gestaltning av pojkar och flickor i litteraturen kan, liksom 

Liljeström för mer än 50 år sedan yttrade, visa på liknande stereotypa tankar kring barn. 

Bilderböckerna som analyseras i studiens analysdel är valda med ett årsspann på 40 år, vilket 

liksom exemplet med Liljeström kan spegla tiderna som då var och idag är (refererad till i 

Toijer-Nilsson, 1978, s. 12 - 16). I början på 1960-talet dök en könsrollsdebatt upp gällande 

barnlitteraturen i Sverige. Detta fick sin uppkomst efter att Eva Moberg skrivit uppsatsen 

Kvinnans villkorliga frigivning.  Efter denna debatt kritiserades två pekböcker då dessa ansågs 

forma och rikta barnen mot olika intressen och aktiviteter. Böckerna var den skära och blåa 

pekboken. Den skära pekboken riktad till flickor visade bilder på kläder, potta och frukter, 

medan den blå pekboken riktad till pojkar visade bilder på fordon. Med dessa bilder riktades 

flickorna mot hemmet och tryggheten och pojkarna mot äventyr och initiativet (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005, s. 113). 

Med hjälp av kläder ges karaktärerna stereotypiska eller icke stereotypiska egenskaper. 

Beroende på om det är en pojke eller flicka skapas genast förväntningar om vissa 

beteendemönster som är baserade på konventioner. Även om karaktären agerar könsneutralt 

tvingas illustratören betona könet genom den yttre skildringen i form av kläder och frisyrer. 

Karaktärens beteende är ofta överdrivet stereotypiskt om personen inte till det yttre liknar en 

karakteristisk flicka eller pojke (Nikolajeva, 2000, s. 167). 

Kläder i litteratur kan även ses som ett eget språk. De kan säga mycket om karaktärerna och 

sätta dessa i ett sammanhang. Hur texter och bilder beskriver och skildrar kläder, liksom i 

lång tradition historiskt sett, ger oss aningar om karaktärernas genustillhörighet. Kläder kan 

med detta i åtanke ses som ett av de tydligaste sätten att skildra, beskriva och betona kön i 

litteratur. Kläder kan också tolkas som en del i en diskurs, vilket vi med denna dimension i 

åtanke också i våra analyser använder oss utav och tar ställning till (Grettve, 2013, s. 27 - 29). 

Många barn får sina första estetiska erfarenheter på förskolan där de får titta i bilderböcker, 

lyssna på sagor och beskåda dramatiseringar av sagor. Barnlitteratur är betydande för barns 

självinsikt, förståelse för omvärlden samt identitetsutveckling. Litteraturen ses som ett 

verktyg där gestaltningar av manligt och kvinnligt synliggörs och är betydande för barnens 

förståelse och uppfattning om genus (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 53, 58 - 59). 
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I tidigare forskning har det framkommit att barn väljer litteratur utefter huvudpersonens kön, 

och att de väljer litteratur där huvudpersonen är av samma kön som de själva. Det har även 

hävdats i svensk barnboksdebatt att manliga karaktärer är vanligare förekommande än 

kvinnliga, däremot är det vanligt att bilderböcker har en manlig och en kvinnlig huvudperson 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 122). 

Kåreland & Lindh-Munther (2005, s. 126) menar att bilderböcker bidrar till hur pojkar och 

flickor uppfattar de båda könen, där det tydliggörs hur de förväntas framträda, agera och bli 

som vuxna. Barnböckerna ses förmedla kulturella uppfattningar och synliggör sociala 

strukturer, därav uttrycks samhällets syn på vad som är maskulint och feminint. 

Nikolajeva (2017, s. 191 - 196) skriver om könsroller i barnlitteraturen och att det 

förekommer så kallade flickstereotyper och pojkstereotyper och hur de beräknas vara. Dessa 

stereotyper beräknas uppföra sig och tala på ett visst sätt som ingår i det normativa beteendet 

för hur flickor och pojkar ska vara. Nikolajeva har en mall över dessa typiska stereotyper för 

att kunna observera hur dessa framställs. Denna mall kan ses som ett redskap vid analys av 

litterära gestalter, vilket vi också haft i åtanke när vi gjort våra analyser av bilderböckerna. 

Män och pojkar beskrivs i mallen som: Starka, våldsamma, känslokalla, hårda, aggressiva, 

tävlande rovgiriga, skyddande, självständiga, aktiva, analyserande, några som tänker 

kvantitativt och är rationella (Nikolajeva 2017, s. 193). 

Kvinnor och flickor beskrivs i mallen som: Vackra, aggressionshämmade, emotionella, milda, 

lydiga självuppoffrande, omtänksamma, omsorgsfulla, sårbara, beroende, passiva, 

syntetiserade, några som tänker kvalitativt och är intuitiva (Nikolajeva 2017, s. 193). 

Detta är också något Lenz Taguchi (2004, s. 31) lyfter och också hon har med det hårda hos 

pojkarna och det mjuka hos flickorna, även relationen mellan objekt och subjekt lyfts vilket 

också har använts som stöd till arbetets analysdel. 
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3. Metod 
 

För att kunna få svar på vissa frågeställningar används en kvalitativ bild- och textanalys i 

studien. Detta innebär att vi gjort våra egna tolkningar och reflektioner över hur karaktär och 

förskola framställs genom bild och text och detta genom ett genusperspektiv. 

Analysmetoderna används i studien i kombination, då bilderbokens uppbyggnad handlar om 

samverkan, text och bild emellan. 

 

Vid studiens textanalys har texter tolkats och analyserats för att få fram själva innebörden och 

betydelsen i boken. Bergström och Boréus (2005) skriver att uttrycket tolkning kan användas 

som en del i en forskningsprocess som tar sin fart efter textanalysen, då resultatet ska tolkas. 

Oavsett vilken typ av textanalys som används, behövs en tolkning (Bergström & Boréus, 

2005, s. 23). Även Widén (2015) beskriver att en kvalitativ textanalys används då en 

kartläggning utförs för att få en förståelse för hur olika samhällsföreteelser uppträder i olika 

medier. Vidare beskriver Widén att en text kan analyseras för att få bättre vetskap om en viss 

del i samhället, detta kan handla om samhällets sociala strukturering och hur det uttrycks 

genom texten. Det som då kan tolkas genom texten är vilka värderingar, åsikter och 

samhällsnormer som är dominerande och i denna studies fall blir framställningen av förskolan 

i fokus (Widén, 2015, s. 176, 180).   

 

Bilder och text i böckerna har analyserats med hjälp av Nikolajevas (2017, s. 193) schema om 

flick- och pojkstereotyper. Schemat har hjälpt oss tolka hur förskola framställs i böckerna 

(Nikolajeva, 2017, s. 193). Bilderna i boken får en mening då de analyseras av läsaren. Denna 

mening grundar sig i läsarens egna erfarenheter samt samhälleliga koder (Ekström & Larsson, 

2010, s. 179). 

  

Begreppet ikonotext använder Nikolajeva (2000, s.14 - 15) då text och bild samverkar och 

bildar en helhet. Denna samverkan bidrar till att innehållet i boken får fler möjligheter.  Om 

endast bild eller text studeras var för sig skulle knappt halva berättelsen förstås och läsaren 

skulle lämnas med vissa “tomrum”, vilket inte är förekommande då bild och text samspelar. 

Med en ikonotext får läsaren en mer djupgående förklaring. Nikolajeva (2000, s. 21 - 22) 

förklarar att en ikonotext kan formas på olika sätt i en bilderbok som kan delas in i fem olika 

kategorier såsom, symmetrisk, kompletterande, förstärkande, kontrapunktisk och motstridig. 

Vi har i vår studie använt oss av begreppet ikonotext och i den analyserade studien används 
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ikonotext för att se sambandet mellan ord och bild. En bild eller en text har hjälpt till att 

förtydliga det som inte redan observerats eller lästs.   

Vi är väl medvetna om att studiens slutsats hade kunnat se annorlunda ut om vi hade 

analyserat fler bilderböcker eller om vi hade valt ett annat motiv. Även våra egna erfarenheter 

och åsikter har kunnat ha sin inverkan i vår studie. 
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4. Teori 

 

4.1 Genus som social konstruktion 
 

I föreliggande studie arbetar vi utifrån genus som en social konstruktion. Begreppet genus  

introducerades i Sverige på 80-talet av kvinnoforskaren Yvonne Hirdman. Genus härstammar 

från ordet gender, som innan Hirdman tog det till Sverige, användes i USA för att dela upp 

uppfattningar om det biologiska könet och könsidentiteter. Hirdman menade vid myntningen 

av genus som begrepp att tidigare använda begrepp kring kvinnligt och manligt, som socialt 

kön och könsroll, behövde utvecklas (Hirdman, 1988, s. 49 - 52; Hirdman, 2001, s. 11 - 

12).  Med genus menar Hirdman något som görs och skapas oss människor emellan och 

handlar om “tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor som kön” (Hirdman, 2001, 

s. 14). Ett genusperspektiv kan ses som ett verktyg att använda för att öka förståelsen kring 

hur konstruktionerna av kön går till. En förståelse försöks genom genusperspektivet nås förbi 

den tvåfaldiga uppdelningen av kropp och kön. Begreppet genus är inte statiskt utan går alltså 

utanför det hävdade könet, således utanför det biologiskt tillskrivna (Hirdman, 2001, s. 11 - 

16). 

 

Den feministiska poststrukturalistiska teorin kom i slutet av 1980-talet och handlar om hur 

kön är något socialt konstruerat. Denna teori kan också kallas för den tredje vågens feminism 

och kom efter den andra vågen, också kallad radikalfeminismen. Andra vågens feminism kom 

att dominera från 1970-talet tills denna tredje våg kom att ta vid. De feministiska tankarna 

kom då att handla mycket om hur kvinnan i sig är något sant, något med värde i sig och som 

också skulle hyllas för just detta. Hon skulle inte undervärderas på något sätt utan accepteras 

och värdesättas. Utvecklingen av dessa tankar kom därefter mer att handla om hur 

skillnaderna mellan könen kunde upplösas och ge begreppet kön en mer bred och nyanserad 

bild (Lenz Taguchi, 2004, s. 15, 69, 81, 115 - 119 & 217).  Här kan vi ha i åtanke Yvonne 

Hirdmans redan skrivna tankar om könet och dess särhållande på 1980-talet (Hirdman, 1988, 

s. 52). Lenz Taguchi (2004, s. 15, 69, 81, 115 - 119, 217) menar vidare på att vi människor 

inte är varandras motsatser, inte bör kategoriseras ytterligare utan istället bör fokusera på att 

lösa upp kategorier och fack vi befinner oss i beroende av det kön vi fötts med. Vi är alla 

något och är detta mycket beroende på miljön och framställningar som råder i samhället. 
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Genom att se genus som en social konstruktion får sammanhanget med dess tid och rum 

betydelse. I föreliggande analyser hjälper detta synsätt oss att se texter och bilder för de 

sammanhang de befinner sig i. Konstruktioner och tankar om genus är föränderliga, liksom de 

också ständigt blir reproducerade och således ger sig uttryck i litterära verk som samhället i 

stort (Eidevald, 2009, s. 52 - 57) 

  

4.2 Performativ agens 
 

Begreppet performativ agens är ett viktigt begrepp inom den poststrukturella feminismen och 

handlar om ett synsätt på genus kring hur vi framställs gentemot förväntningar som råder. 

Kön är något performativt och skapas genom agerande, i likhet med den poststrukturella 

feminismens idéer. I föreliggande studie blir karaktärerna i bilderböckerna extra intressant att 

studera närmre med detta i åtanke. När någon agerat på ett visst sätt vid flertalet tillfällen 

finns också möjlighet till att något performativt kan utläsas (Kåreland & Lindh-Munther, 

2005, s. 134). 

 

Begreppet performativt genus handlar om att, som i föreliggande studie, se om karaktärerna i 

boken beter sig som de förväntas göra enligt de rådande normerna. Det handlar om det sociala 

könet, inte det biologiska, där karaktärer i böcker kan visa upp stereotypa ageranden 

oberoende av vilket kön de i boken har blivit tillskrivna. Detta är också något som kan 

urskiljas trots utbyte av en karaktärs kön genom en metod kallad “a hero in drag”. “A hero in 

drag” handlar exempelvis om att i en berättelse byta ut pojken som riddare till flicka, utan 

ändringar i egenskaper eller beteenden stereotypt för just det könet. Då har istället det som 

skett handlat om en flicka som gör något stereotypt tänkt passande för pojkar. Utmanande av 

det performativa kan handla om när exempelvis flickan som är riddare inte enbart byts ut med 

kön utan också med beteenden. Kön kan bli tillskrivet och tilldelat genom illustrationen, 

texten, eller genom båda dessa. Detta har vi haft i åtanke när vi gjort våra analyser och tittat 

på just vad för performativt genus som framställts i bilderboken, hur karaktärerna i boken har 

agerat utifrån rådande könade förväntningar (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

  

4.3 Genussystem 
 

Begreppet genussystem används i forskning som fokuserar på vad det innebär att vara man 

respektive kvinna. Denna ordning är samhällets system som bidrar till att fördela och separera 
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individer beroende på vilket kön de har. Männen står högre upp i detta system eftersom de 

tilldelas mer makt och tillgångar än kvinnorna (Elvin-Novak & Thomsson, 2003. s. 36). Att 

separera individer, att ge människor olika utrymme baserat på kön är också det något som 

återfinns i genussystemet. Förutom aspekten om makt så kan det här handla om beskrivningen 

av män och kvinnor, flickor och pojkar som varandras motsatser och tillskrivna beteenden de 

får med dess kön i åtanke (Hirdman, 2001, s. 59 - 67). I bilderböckerna som analyseras i 

studien kan detta ta sig uttryck i var pojkar och flickor blir gestaltade i bild. Det kan också 

handla om på vilket sätt de blir skildrade, med positioner, ordval, färger, kläder och material i 

åtanke. Dessa tankar om särhållande förtydligar Hirdman med kategoriseringar om 

egenskaper och platser (1988, s. 52). 

  

4.4 Genuskontrakt 
 

Yvonne Hirdman skriver i sin artikel Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning, förutom om genussystem som nämnts ovan, också om genuskontrakt. Dessa 

kontrakt handlar bland annat om de föreställningar som finns om hur vi människor bör vara, 

hur vi skall prata och gestalta varandra. Kontraktet används därefter som en så kallad 

maktstrategi, kön emellan. Genuskontrakt kan finnas och skrivas genom porträtteringar i 

litteratur, varpå också detta bidrar till ytterligare en intressant aspekt i vår studie. Dessa 

kontrakt är nedärvda, till skillnad från genus, som istället handlar om något som bildas. Detta 

mycket beroende och förstående av samhällets kultur och makt i åtanke (Hirdman, 1988, 52 - 

55). 

  

4.5 Könspådrag 
 

Människor föds med en kropp med olika yttre kännetecken som bidrar till att omgivningen 

avgör om det är en pojke eller flicka som fötts. Efter denna tolkning av kön påbörjas det stora 

”könspådraget” då barnet överöses med kläder, leksaker, tilltal och ett namn som anses passa 

just det könet. Hur omgivningen tilltalar de olika könen har även det en påverkan, såsom hur 

mödrar exempelvis berättar om att ”Hon tycker så mycket om att vara med mig i köket” och 

tilldelar sina döttrar köksutrustning i leksaksform. Omgivningen erbjuder flickorna små söta 

klänningar och kan därefter komma att berömma flickans utseende med berömmande smicker 

som att de är söta och fina.  Pojkarna däremot är enligt detta synsätt kring barn intresserade av 
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leksaksfordon och omgivningen förser således pojkarna med bilar och traktorer. 

”Könspådraget” är något som följer med oss livet ut, detta medan de flesta könsteoretikerna 

menar att ingen föds kvinnlig eller manlig (Elvin-Novak & Thomsson, 2003, s. 21 - 22). 

  

4.6 Könsmarkör 
 

Det så kallade könspådraget kan således kopplas till könsmarkörer. Anette Hellman (2010, s. 

175) skriver i sin avhandling Kan Batman vara rosa? om markörer såsom “rörelser, frisyrer, 

kläders passform, röststyrka, tonläge och ålder/.../“. Markering av kön kan bland annat ske 

med dessa exempel Hellman lyfter och kan i bilderböckerna ta sig i uttryck i vilka kläder 

karaktärerna illustrerade i boken bär.  Detta exempelvis i vilka färger som används och hur de 

sitter på kroppen. Färg är en av de allra starkaste könsmarkörerna och en aspekt som tas 

hänsyn till i studiens analysdel. Hur karaktärerna rör sig är också det en intressant aspekt och 

kan visa på kön, likaså hur karaktärer i böckerna använder sin röst i volym och omfång kan 

vara en av flera könsmarkörer (Hellman, 2010, s. 177, 181, 184 - 186). 

  

4.7 Genusstereotyper 
 

En stereotyp kan ses som något kategoriserande, något som är förankrat i samhället, kulturen 

eller båda dessa, som förklarar hur något är uppbyggt. Begreppet varierar innebörd således 

beroende på samhälle och tid. (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 195). Studien utgår från Yvonne 

Hirdman (2001, s. 26 - 76) och hennes tankar kring stereotyperna kring manligt och kvinnligt 

samt normer de innefattar. Hirdman delar upp könen och sätter dessa i relation till varandra 

med hjälp av grundformler, jämförelseformler och normativa tankar för att beskriva 

ojämlikheten mellan könen och kvinnans underordning som följd. Föreställningar om hur 

människor är och bör vara påverkar stereotyperna, att göra genus ingår i detta då det, liksom 

föreställningar, är relativa och finns med i en kontext.  Könsstereotyper förklaras och kan i 

arbetets analysdel också ta stöd från matrisen som litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2017, s. 

193) lyfter med fokus att fungera som stöd för att urskilja mönster. Denna förklaras närmare i 

vår studies bakgrund. 
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5. Forskningsöversikt 
 

Forskningsfältet kring litteratur för barn med fokus på genus fick redan för 50 år sedan fart 

med bland andra Rita Liljeström i fronten (refererad till i Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 

113 - 114). Med föreliggande analyser i åtanke blir forskning om framställningar kring pojkar 

och flickor, kring inflytande och porträtteringar relevant. Framställningar i samhället kan 

således också spegla litteraturen som utges.  Med detta och förhållningssätten i förskolan 

kring litteratur och genus i åtanke bidrar denna forskningsöversikt med intressanta tillägg 

relevanta för kommande studie. Framställningar av kön i samhället kan sättas i relation till 

förskolan och som också det är ett motiv i vår studie. 

  

Flickor är i mindre utsträckning än pojkar representerade i barnböcker, både som huvudperson 

och bland övriga gestaltningar. Sverige är inget undantag på detta fenomen och trots att 

Sverige framställs som ett av de mest jämlika länderna är inte detta något som i 

barnlitteraturen representeras. Detta vilket i sin tur kan tolkas som att flickors medverkan och 

berättande underordnas pojkarnas. Detta menar Lisa Lynch (2016, s. 422 - 423) på i sin artikel 

Where Are All the Pippis. I artikeln lyfter Lynch vidare tankar kring Astrid Lindgrens 

ikoniska karaktär Pippi Långstrump och hennes könsöverskridande och normkreativa sätt, 

vilket Lynch därefter sätter i relation till förskolans läroplan med dess tankar om hur det ska 

arbetas med jämställdhet i förskolan. Även Lenz Taguchi (2004, s. 145) lyfter 

representationer av barn och Pippi som exempel men då också i relation till 

problematiseringen av tillskrivande av ett köns normer i åtanke. En flicka kan likna en så 

kallad “”Pippi Långstrump”/pojkflicka” i full fart, samtidigt som hon inte kan det. Detta likväl 

med en pojke som exempel. Alla barn ska inkluderas i förskolans verksamhet, alla barn är lika 

mycket värda som också läroplanens värdegrund konstaterar (Skolverket, 2016, s. 4). 

Jämställdhetsarbetet börjar i tidig ålder där förskolan med dess högt skrivna barnantal blir en 

viktig och naturlig arena för barn att utveckla sin identitet och lära sig om jämställdhet i. 

Pedagogernas roll i verksamheten, som enligt läroplanen ska innehålla arbete med att 

motverka stereotypa könsroller, blir en viktig och stor del där forskning också visar att detta 

således inte alltid är fallet i verksamheterna. Detta arbete behöver förbättras och verksamma 

inom förskolans verksamhet behöver bli medvetna om att pojkar och flickor, trots vad 

rådande styrdokument styrker att arbetet ska bedrivas, inte behandlas rättvist. Flertalet studier 

visar på uppmärksamheten från pedagoger oftare läggs på pojkar istället för flickor och att 
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utrymme ges i större utsträckning till pojkar både fysiskt som verbalt. Flickor tenderar hamna 

i roller som hjälpande och får inte heller lika mycket inflytande i verksamheten som pojkarna 

(Skolverket, 2016, s. 5; Lynch, 2016, s 422 - 423). 

Kajsa Svaleryd skriver i boken Genuspedagogik med redaktören Hillevi Lenz Taguchi (2002, 

s. 14 - 17) att barn i tidig ålder tar beslut efter rådande normer och beroende på vilka 

stereotypa mönster de kan urskilja. Detta, med Lisa Lynch (2016) studie skriven om ovan, i 

åtanke tyder på vikten av jämställdhetsarbetet redan i förskoleålder då många upplevelser av 

könsmönster görs på den arenan och kan ses ha effekt för barnens framtida formande av 

identitet och känsla av tillhörigheter. Hur gestaltningar av barn och förskola görs i böcker 

riktade till barn i förskola och också utspelade i en förskola gör föreliggande studie relevant. 

Samband mellan samhällets normer, litteratur och läroplan finns och kan spela roll för barnen 

i förskolan (Lynch, 2016, s 422 - 423). Den bild som finns i de böcker representerande dem 

själva kan säga något om den tid vi lever i och har levt i. Det kan också säga något om 

framtida förhållningssätt hos barnen då stor del av grunden till utvecklingen sker under barns 

tidiga år (Svaleryd, 2002, s. 14 - 17). 

Anette Hellman (2010) har i sin avhandling Kan Batman vara rosa? studerat hur pojkighet 

skapas i förskolan och kommit fram till att kön formas genom förhandlingar. Samtidigt 

förekommer föreställningar och genomföranden som anses vara utmärkande för pojkar 

respektive flickor. Då barnen är yngre har normerna kring kön inte hunnit stadga sig riktigt än 

och de söker sin tillhörighet genom att bryta mot könsmönster och finna det “rätta” sättet att 

vara flicka eller pojke, detta genom att alternera mellan olika positioner. Markörer som färger, 

frisyrer och lekar används och representerar ett visst kön som visas i barnens handlingar. 

Dessa markörer är exempel på upprepningar av normer som barn använder sig av för att 

förhandla kön som synliggör skillnader mellan pojkar och flickor. Detta stämmer överens med 

Nikolajevas (2000, s. 167) beskrivning av kläder som hjälper till att framhäva stereotypiska 

och ostereotypiska egenskaper hos karaktärerna i bilderboken, och att det därifrån skapas 

förväntningar på ett visst beteendemönster. Hellman (2010, s. 186, 216) menar att 

pedagogernas reaktioner kring normer är betydande och påverkar barnens förståelse av 

könstillhörighetens innebörd samt deras förutsättningar och önskan att prova nya 

könsmönster.  

Det framgår även i Hellmans (2010, s. 120, 216 - 217) studie att pojkar och flickor som inte 

ser ut eller agerar i enlighet med deras kön riskerar att klassificeras av både vuxna och barn 
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som avvikande. Pojkar som är diskreta och talar med dämpad röst anses inte som “riktiga 

pojkar” och flickor som springer runt och är bullriga riskeras att sticka ut från det “typiskt” 

flickiga beteendet och dess förväntningar. Kåreland och Lindh-Munther (2005, s. 69) menar 

att gamla könsmönster finns kvar i förskolan och ger en beskrivning av hur flickors beteende 

som aggressiva och utåtagerande, likt pojkars, skulle betraktas som avvikande. Framförallt är 

det flickorna som bryter mot de traditionella könsmönstren. I förskolans läroplan står att 

verksamheten kontinuerligt ska arbeta för att motverka könsmönster och könsroller som anses 

traditionella (Skolverket, 2016, s. 5). 

Hellman (2010, s. 120 - 122) ger sin beskrivning av normen om pojkars bråkighet och att det 

inte enbart handlar om deras rörelse och energi, utan också om aggressivitet och övertag. 

Både pojkar liksom flickor kan uppfattas som bråkiga men det är pojkar som blir förstådda 

genom detta beteende. Flickor överlag riskerar att göras osynliga i förskolan och detta har 

varit av kännedom under en längre tid, men även pojkar som placerar sig i passiva ställningar 

riskerar att falla i glömska av både personal och barn. Detta tros bero på att pojkar beräknas ta 

plats, höras och synas. Då pojkar istället går in för att agera “hjälpfröken” riskerar de att gå 

under den “flickiga” stereotypen och därefter behöva möta eventuella hånfulla reaktioner. 

Detta i sin tur kan uppfattas som att det som anses vara flickigt har en lägre status än vad som 

anses vara pojkigt. Kåreland och Lindh-Munther (2005, s. 69, 73) skriver att det i tidigare 

studier framkommit att män kopplas ihop med bråkighet medan kvinnor kopplas samman med 

snällhet. Pojkar ses också mer överlägsna än flickor och de både syns och hörs mer. Ett av 

målen i förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 5) är att aktivt arbeta med likvärdighet. 

Pojkar och flickor ska få samma förutsättningar att testa och utveckla olika kunskaper och 

intressen, utan hinder utifrån stereotypa könsroller. 
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6. Analys 
  

6.1 Emmas första dag på dagis 
  

Boken börjar med att Emma och hennes lillebror ska börja på förskola (bokens ordval: 

daghem och dagis) då barnens föräldrar ska arbeta. Emma tycker att det verkar onödigt, att 

hon minsann själv kan passa lillebror, men följer med då hennes mamma och lillebror vill dit. 

Väl hos förskolan börjar de med inskolning och får träffa och bekanta sig med personerna och 

föremålen där. Vi får följa Emma som leker med sin nya kompis och har så kul att hon vill dit 

morgonen därpå igen. 

  

Titeln återspeglar bokens innehåll som handlar just om Emmas första dag på förskolan. Titeln 

står skriven i tredje person liksom det mesta i boken också står skrivet. Undantag med några 

repliker Emma har om att “Vid moroten hänger inga kläder!” (Wolde, 1976/1998, uppslag 

sex), “Å, så roligt det ser ut! ” (Wolde, 1976/1998, uppslag nio) och “Vart tog dom vägen?” 

(Wolde, 1976/1998, uppslag elva). Alla dessa repliker kan tolkas bekräftande och 

förstärkande av Emmas känslor kring inskolningen. När hon får syn på den tomma kroken 

med moroten på, blir hon ambivalent och börjar med att endast ta av sig sina stövlar i 

tamburen. Ytterkläderna behåller hon på “för mamma kanske vill gå hem snart” (Wolde, 

1976/1998, uppslag sex). Efter att hälsat och börja lärt känna flickan Nilla kommer andra 

repliken från Emma om att det ser så roligt ut i kuddrummet. Sista repliken kommer efter en 

stunds lekande då hon verkar glömt bort de tidigare känslorna om förskolan på grund av den 

uppslukande leken med Nilla i kuddrummet. Emma verkar därefter orolig och undrar då var 

hennes mamma och lillebror tog vägen, vilket betonas med repliken kring det. 

  

Flickor beskrivs ofta som fogliga (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 68 - 71). En osäkerhet 

kan med Emma tydas vid nya situationer och särskilt med exemplet ovan med moroten. En 

sådan detalj blir viktig och kan kopplas till identitet och vem nu Emma är och kommer vara 

på förskolan som barn, flicka och morot. Emma verkar heller inte vilja visa denna osäkra 

känsla och väljer att tona ner att det är hon som känner så genom att dra in hennes mamma 

och vad denne vill och förväntar sig att hon ska göra (Wolde, 1976/1998, uppslag sex). 

  

Bokens framsida visar en bild på Emma och tre andra barn i förskolan. Emma står för sig 

själv, två andra barn framför i klunga och ett tredje barn bakom dessa två. Emma ståendes för 
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sig själv kan tolkas ensam tack vare sättet hon står på i illustrationen, med armarna bakom 

ryggen och allvarlig min. Förutom barnen som illustreras på omslaget finns det även några 

klossar, en röd boll och en handväska illustrerat. Typiska, välkända, föremål och leksaker på 

en förskola och för barn i förskoleåldern. En av de två barnen i klunga får vi senare i boken 

reda på är en flicka som heter Nilla. Barnet bredvid kan tolkas som en pojke, tecknat med 

kortare hår än Emma, han står också med armarna bakom och ser inte lika framåt ut som Nilla 

som också räcker fram en röd boll i gest mot Emma. Nilla visar intresse för Emma, inbjuder 

till lek och tar emot Emma varmt och välkomnande (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Hon ser 

också ut att var av samma ålder som Emma då de är avbildade i liknande längd, detta till 

skillnad från de andra två barnen bredvid Nilla. Barnet bakom kan tolkas som en flicka, där 

klädvalet av klänning och strumpbyxor ses som avslöjande av författarens intentioner om 

karaktärens kön. Alla barn på framsidan är tecknade med könsneutrala färger, liknande färger 

som röd, blå, gul och grön oberoende av kön.   

  

Boken inleds med att skildra förskolan som en plats där “tanter och farbröder” passar barn 

medans föräldrarna, i detta fall skrivs också ordagrant både mammor och pappor, arbetar 

(Wolde, 1976/1998, uppslag ett). Emma uttrycker att det är onödigt att gå dit då hon själv kan 

ansvara för omsorgen av henne och hennes lillebror. Emma visar här både omsorg och ansvar, 

samt också en medgörlighet då hon väljer att följa med till förskolan för andras skull, i detta 

fall hennes mamma och lillebror. Egenskaper och beteenden som också kan tolkas stereotypt 

för just flickor. Trots att hon inte ville gå, blev det ingen konflikt utan Emma gjorde som hon 

skulle, milt och lydigt, som hon också kan tolkas förväntas göra. Att hon inte vill börja på 

förskolan visar Emma istället på andra sätt, mycket genom sitt kroppsuttryck.  

 

Barnens hår är i boken skildrade med att flickorna i de flesta fall har någon typ av tofs eller 

rosett på huvudet. Det i mycket könsneutrala kläd- och färgvalen hos barnen i boken går inte 

hand i hand med de vuxnas. De vuxna som benämns är Emmas mamma, kökspersonalen “den 

glada tanten” och pedagogen Olle. Minen hos Emma är allvarlig, händerna bakom ryggen, en 

försiktighet illustreras fram med senare början på antydan till nyfikenhet. Osäkerheten hos 

Emma och ivern och framåtandan hos lillebror som illustreras i boken och speglar de 

könsstereotypa normer om beteenden som råder och med tanke på bokens utgivningsår, också 

på 1970-talet rådde (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Emma behövde tid att anpassa sig till 

situationen och få göra det i sin takt. Lillebror däremot visar redan på bokens första uppslag 

en glädje och vad som också kan tolkas som förväntan över vad som ska komma att ske. 
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Något nytt reagerar inte lillebror med att vara osäker kring utan möts direkt av ett intresse och 

förväntan. Han sträcker från sin mammas famn ut armen mot pedagoger, föremål och barn på 

förskolan, samtidigt som Emma håller dem bakom sig (Wolde, 1976/1998, uppslag två). 

Uppslaget därefter fortsätter lillebror i samma anda uppe i mammans famn, medans Emma i 

sin tur flyttar sina händer fram, knutna. Detta efterföljs av uppslaget därpå då lillebror är 

nedsläppt på förskolans golv sträckandes efter de andra barnen i hans yngregrupp blir stoppad 

av Emma. Hon håller tillbaka lillebrors armar för att hon vill att han ska vara med henne 

istället, vilken också kan tolkas som en yttring på osäkerhet hos flickan och det ivriga hos 

pojken (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

  

Kläder hos barnen i boken är illustrerade med klara färger gult, rött, blått och grönt som 

bas.  Mamman är iförd kappa, klackar och sjal runt huvud ser proper och kvinnlig ut i 

gestaltningen. Mjuk och försiktig i framtoningen och moderlig och omsorgsfullt visande med 

sin son buren i famnen, samt lugna framtoning gentemot Emma. Den “glada tanten” arbetar i 

köket med maten är iförd klänning, huvudsjal och förkläde. Hon ser typisk kvinnligt ut, men 

samtidigt också typisk för en som arbetar i kök. Att det är praktiskt och nödvändigt att skydda 

kläder och hår från mat är givetvis också en aspekt i val av klädsel. Olle, den manliga 

pedagogen som har hand om äldregruppen på förskolan och således också Emma, är iförd 

blåa byxor och röd tröja. Kort frisyr och träskor därtill är Olle klädd både tidsenligt och 

manligt. Vad som därefter anses typiskt manligt hos Olle blir senare mer nyanserat. Olle är 

yrkessam i en kvinnodominerad yrkesvärld, där kommer första viktiga aspekten in (Lenz 

Taguchi, 2004, s. 142. Genom att träda in i denna kontext utmanas Olles genusframställning 

(Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

  

Ytterligare två vuxna karaktärer i boken som illustreras är två andra pedagoger i 

verksamheten. Två kvinnor kan ses i bilderna med ansvar för de yngre barnen på förskolan. 

Inga av dessa kvinnor nämns vid namn eller överhuvudtaget i texten, detta trots de 

förekommer i två uppslag i boken (Olle är närvarande i fem uppslag). Den kvinnliga 

pedagogen i uppslag två i boken är klädd i vit och blå skjorta samt röda byxor, långt ljust hår 

uppsatt i två flätor. Hon ser lugn, trygg och sansad ut. Flera av barnen vill vara henne nära när 

den nya familjen kommer till förskolan för inskolning. Klädd i gul tröja och blåa byxor med 

mellanlångt brunt hår har den andra kvinnliga pedagogen som visar sig på uppslag fyra. I 

texten till bilderna där kvinnorna medverkar står det om alla barnen som är där, bilden säger 

här mer än vad texten gör kring detta där relationerna sinsemellan blir av kontrapunkts art 
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(Nikolajeva, 2000. s. 36 - 38). Vi kan få se den kvinnliga pedagogen i uppslag två hålla hand 

med barnen. På fjärde uppslaget sitter pedagogen på golvet med de små och försöker 

förhindra bråk och passa på barnen. Både dessa kvinnor illustreras med omvårdande 

arbetsuppgifter. Någon som är med de minsta barnen med, det i de flesta fall, allra största 

behovet av omsorg och tillsyn. Kvinnorna blir osynliggjorda tack vare dessa illustrationer och 

lägger i och med detta också över mycket av ansvaret till pedagogen Olle. Olle ansvarar för 

inskolningen och är den första och enda av pedagogerna som ses hälsa på den nya familjen. 

Olles arbetsuppgifter på förskolan kan ställas i relation till genussystemen och dess 

maktordningar. kvinnorna i boken kan tolkas underordnade mannen Olle, de kommer i andra 

hand, liksom också speglar ansvarsuppdelning i verksamheten. Mannen tillskrivs med mer 

status, tar mer plats i verksamheten och får således också mer makt. Arbetsuppgifter av 

omvårdande art, särskilt kopplat till de stereotypa förväntningar som finns hos kvinnorna, ges 

i boken lägre status (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Olles arbetssätt får däremot en viktigare 

position och maktställning, som också skildras i genuskontrakten (Hirdman, 1988, s 52 - 55). 

  

I yrkets arbetsuppgifter, som är otroligt breda, ingår självklart också omsorgsbiten (stereotypt 

sett också härstammat hos den mer kvinnliga sidan), vilket Olle ändock visar på, genom att 

arbeta på just förskolan, vara kompetent för (Wolde, 1976/1998, uppslag två; Skolverket, 

2016, s. 4 - 7). Bilden av Olle har flera nyanser där han, som vi tidigare nämnt, i relation till 

de andra arbetande kvinnorna på förskolan sätts i en högre maktposition. Olle visar dock 

vidare på flera sätt att vara genom exempelvis sätta sig på huk och prata i barnens höjd, 

genom att hålla om Nilla medans han småpratar med föräldern (Wolde, 1976/1998, uppslag 

två). Dessa drag hos Olle kan tolkas som lite mjukare och således också feminina. 

Kroppsspråket i andra situationer i boken kan däremot bevittna annat. Fokus går från att prata 

med barn till vuxen (vilket också är relevant då det är inskolning), för att senare därefter när 

Emma vill stanna med lillebror (som i sin tur kan tolkas som Emma visar på den beroende och 

sårbara sidan som karaktäriseras som stereotypa drag) (Wolde, 1976/1998, uppslag fyra), står 

olle upp, rakryggad, lite bakåtlutad och tittar ner. Visar inte på att bjuda in henne till sig eller 

visa empati för Emmas känslor. Det fortsätter i den stilen några uppslag till (exempelvis 

uppslag sex med händerna i fickorna) tills Emma börjar leka med Nilla och de vuxna tar 

mindre plats i boken och Emma och Nillas lekvärld tar mer. 

  

Även om illustrationer genom kläd- och färgval gjort barnen i mångt och mycket åt det 

könsneutrala hållet (hängselbyxor hos både flickor och pojkar, samma färgkombinationer 
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representerade oberoende av pojke eller flicka, man eller kvinna) lyser genuskonstruktionerna 

igenom kring barnens beteenden och egenskaper som yttras. 

  

I boken finns inte mycket fokus på de kvinnliga pedagogerna, de finns två men nämns inte vid 

namn. Bilderna i Emmas första dag på dagis är typiska för vardagsskildringar och gjorda med 

bakgrunden negativt rum. Med detta i åtanke kan avsaknaden av fokus på kvinnliga 

pedagoger också komma att tolkas som vad som är viktigt i Emmas värld just då. Personer 

och föremål i boken får ett större fokus i skildringar med negativa rum och kan också spegla 

vad som är viktigt ur ett barns perspektiv, i detta fall Emmas. Krokarna i hallen, var och hur 

man ska tvätta sig och gå på toaletten, vilken ansvarspedagog som är just hennes med mera 

kan ses som viktiga för Emma, särskilt de saker som också nämns i text. Såsom Olle, 

märkningen med morot, Nilla och kuddarna i kuddrummet (Nikolajeva, 2000, s. 120 - 123). 

  

Flickor gestaltas ofta som lekande i par. Detta visar sig också på i boken med Emma och 

Nilla. Nilla är flickan som redan på bokens omslagsbild visar intresse för Emma. Nilla står 

sida vid sida, nära Olle och Emma, under i stort sett hela boken. Detta sätt att skildra flickor 

nära vuxna är också något vanligt förekommande hos gestaltning av flickor (Svaleryd, 2002, 

s. 35). Nilla vill få uppmärksamhet från Emma och genom att göra en grimas lyckas Nilla 

fånga den. Emma svarar tillbaka, argt, med en egen grimas, varpå de båda brister ut i skratt. 

Både ilska och retsamhet visas på hos de båda flickorna, vilket vidgar skildringen av Emma 

som tidigare gjorts. Nyfikenheten hos Emma tar därefter över försiktigheten och när Nilla 

visar på hur man exempelvis kan leka i kuddrummet är deras lek sedan full igång (Wolde, 

1976/1998, uppslag, nio). I mycket befäster karaktären Emma existerande normer kring 

förväntningar baserat på hennes kön, ändock nyanseras detta upp när nyfikenheten tar över, 

men Emma bryter likväl inte de befintliga normerna.  

 

6.2 Flickan som inte ville gå till dagis 
 

Denna bok skildrar en vardagssituation och handlar om en flicka som inte vill gå till förskolan 

(bokens ordval är dagis). Detta tydliggör flickan en morgon genom protester som att inte gå 

upp ur sängen, inte ta på sig kläder och inte äta frukost. När pappan och flickan till slut 

anländer till förskolan efter många om och men är flickan till en början emot allt och vill 

absolut inte leka. Men detta tycks flickan efter ett tag glömma bort och helt plötsligt är hon i 
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full gång med att leka med de andra barnen och har hur kul som helst, tills plötsligt mamma 

dyker upp och flickan ska gå hem. Flickan vill absolut inte gå hem och protesterar med att 

inte ta på sig ytterkläderna. Varför kommer mamma när det är som allra roligast? 

Boken skildrar en barnfamiljs vardag med en flicka som ska gå till förskolan men vägrar. 

Nikolajeva (2000, s. 53) beskriver denna sorts kategori som en vardagsberättelse, då 

böckernas handling har fokus på vardagssituationer. I boken Flickan som inte ville gå till 

dagis skildras en morgonrutin där både mamman och pappan kämpar med deras dotter som 

protesterar genom att inte klä på sig eller äta sin frukost för att hon inte vill gå till förskolan, 

något som de flesta föräldrar och barn kan känna igen sig i. Mamman och pappan hjälps åt i 

de olika vardagsbestyren som att väcka flickan, trösta flickan, lämna och hämta henne på 

förskolan. I boken framställs inte de typiska könsroller en mamma eller en pappa brukar ha 

(Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Ingen av bokens karaktärer benämns vid namn, men de går 

att könsbestämma då de nämns som mamma, pappa och flickan.  

Denna bok kan tolkas tilltala både pojkar och flickor då de genom framsidans bild ges en 

igenkänning och att det är något som kan hända i deras vardag. Av bilden att skåda på 

omslaget går det ej att se vilket kön huvudpersonen har och därav kan boken tänkas tilltala 

både pojkar och flickor (Brink, 2005, s. 182). Flickan gestaltas på bildens framsida med att 

göra motstånd vilket enligt Nikolajeva (2017, s. 191 - 196) ses som ett beteende som pojkar 

har, då hon menar att de kan framställs som mer aggressiva och våldsamma i bilderböcker. 

Detta kan bidra till att fler pojkar vill läsa boken eftersom litteratur framför allt väljs utifrån 

kön. Berättelsen utspelar sig dock i både hemmiljö och förskola, vilket är litteratur som främst 

lockar flickor. Kåreland (2005, s. 355) menar att flickor i större utsträckning än pojkar väljer 

böcker med en huvudperson av det motsatta könet, vilket bevisar de traditionella 

könsmönstren. 

 

Titeln är skriven i rött med kursiv stil och stämmer överens med bilden på bokens framsida 

där en flicka ses protestera genom att blunda och inte vilja stå på sina fötter. Mamman och 

pappan håller upp flickan i en varsin hand och gestaltas med uppgivna ansiktsuttryck och 

kroppshållningar. För den som inte kan läsa kan flickan på framsidans bild misstas för att vara 

pojke då hennes utseende uppfattas som könsneutralt då hon bär färger som blå och röd och 

med hår som går lite längre än nedanför öronen. Däremot liknar det protesterande beteendet 

mer en pojkes. Av titelns namn ges däremot en uppfattning om att barnet på bilden är flickan.  
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Bokens försättsblad visar fem olika enskilda bilder på flickan i olika positioner och 

aktiviteter. Dessa bilder inger även här en känsla av ett könsneutralt barn till utseendet med 

könsneutrala färger på kläderna som röd och blå. På bilderna ses flickan stå med händerna i 

fickorna, stå på ett ben med ryggen emot och händerna i luften, sparka iväg något, springa och 

hoppa i en vattenpöl. Dessa bilder ger ett intryck av ett aktivt och självständigt barn vilket 

stämmer bättre överens med Nikolajevas (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196) schema över 

stereotypen för pojkar.  

Både mamma och pappan i Flickan som inte ville gå till dagis uppfattas som omsorgsfulla och 

omhändertagande, där de hjälps åt. Vare sig mamman eller pappan har bestämda funktioner. 

Familjekonstellationen och hemmiljön vittnar om trygghet. I boken ges en skildring av 

jämlika vardagssysslor mellan mamman och pappan som går emot de traditionella 

könsrollerna. Detta framgår i illustrationen då vi ser bilder där båda hjälper till att hämta och 

lämna på förskolan, båda hjälper flickan få på sig kläder och båda nattar henne. I texten 

framgår detta då författaren på ett tydligt sätt benämner båda föräldrarna vid olika situationer, 

som pappan tjatade, mamman tjatade, pappan grälade, mamman grälade, pappan tröstade och 

mamman tröstade (Widerberg & Torudd, 1986, uppslag fyra - fem). Detta stämmer både 

överens med och bryter mot de könsstereotyper Nikolajeva (2017, s. 193) beskriver i sitt 

schema där kvinnor framställs som omsorgsfulla, medan männen ses som mer rovgiriga. 

Mamman agerar omsorgsfullt som anses typiskt kvinnligt såsom att hjälpa flickan klä på sig, 

trösta flickan, hämta flickan på förskolan samt natta henne. Pappan porträtteras även han som 

en omhändertagande person där han ses väcka flickan och bära henne i sin famn, stå med en 

kastrull i handen vilket ger ett intryck av att han lagar mat, han torkar upp spilld dryck på 

golvet, tröstar flickan samt följer med flickan och lämnar henne på förskolan (Widerberg & 

Torudd, 1986, uppslag ett - två, fyra - fem, åtta - nio, tolv - fjorton, sexton). Pappan gestaltas 

på ett sätt där han går emot de manliga könsstereotyperna då han ses agera på ett omsorgsfullt 

sätt (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

Pappan är manligt porträtterad och ses bära en ljus skjorta, svarta byxor och en grön jacka, 

han har svart buskigt hår och glasögon. Mamman är kvinnligt porträtterad vilket markeras 

med en hög snäv kjol, strumpbyxor, högklackade skor och håret i en lång fläta. Hon kan även 

skymtas (Widerberg & Torudd, 1986, uppslag tre) där det ges en uppfattning om att hon står 

och sminkar sig i ett badrum. Kåreland & Lindh-Munther (2005, s. 150) menar att vuxna i 

bakgrunden ofta framställs som typiskt kvinnliga eller manliga, och att dessa oftast befinner 
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sig i bakgrunden. Egenskaper och personligheter hos dessa karaktärer observeras likväl av 

barnet som läser boken och därmed framträder och stärks de typiska könsrollerna.  

Huvudpersonen i denna bok är flickan som endast kallas flickan under berättelsens gång. På 

bokens framsida står bokens titel Flickan som inte ville gå till dagis som här ger en 

uppfattning för den som kan läsa att bokens huvudperson är en flicka. Nikolajeva (2000, s. 

65) beskriver att bokens titel ofta redogör för vilken som är huvudperson och vad boken 

handlar om.  

Flickan i boken benämns just som flicka vilket anger hennes kön, däremot är hon könsneutralt 

illustrerad med kort hår och blå byxor och en rödvitrandig tröja, vilket inte sticker ut som 

typiskt flickiga kläder. De andra barnen på flickans förskola är även de könsneutralt 

illustrerade så det är svårt att avgöra om det är flickor eller pojkar. På några av bilderna i 

boken ses flickan leka på ett omhändertagande sätt med en nalle och gå med nallen i en 

dockvagn vilket anses gå under den flickiga stereotypen. Illustratören har med all sannolikhet 

tecknat flickan i dessa situationer på ett omedvetet sätt, med vilket det ger oss en insikt i hur 

styrda vi är av könsstereotyper (Nikolajeva, 2000, s. 171; Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

Genom bilderna och texten i boken skildras flickans agerande och känslor. Nikolajeva (2000, 

s. 31) beskriver textens betydelse och att den är viktig för att kunna uppmärksamma vissa 

personlighetsdrag som är svåra att porträttera. En helhet skapas av text och bild, något som 

Nikolajeva (2000, s. 15) benämner som en ikonotext, där läsaren samtidigt kan fylla i vissa 

tomrum med egna upplevelser. Flickan agerar genom att springa ifrån mamman och pappan 

när de ska hjälpa henne med kläderna, leker med frukosten, gömmer sig under sängen och 

skriker och bråkar med båda föräldrarna (Widerberg &Torudd, 1986, uppslag två-fem). Detta 

är en motsats till den flickiga stereotyp som Nikolajeva (2017, s. 191 - 196) beskriver i sitt 

schema, där hon ger en beskrivning av hur flickor och pojkar förväntas vara i bilderböcker. I 

boken liknar flickans beteende mer en pojkes. Personlighetsdrag som våldsam och aggressiv 

förväntas tillhöra pojkar medan flickor förväntas vara snälla och lydiga. Enligt flera forskare 

är det mer förekommande att flickor passerar könsnormerna och kan betecknas som 

pojkflicka (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 133). Flickan i boken ses gå emot normerna 

och bryter mot det typiskt flickiga beteendemönstret. Vi kan ställa oss frågan om flickans 

motstridiga trotsbeteende hade upplevts annorlunda om det istället var en pojke som var 

huvudpersonen. De flesta huvudpersonerna i bilderböcker är förhållandevis könsneutrala 

eftersom litteraturen riktar sig till barn där olikheterna mellan pojkar och flickor inte är så 
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betydande. Däremot anses huvudpersonens yttre skapa förväntningar om vissa normer som 

bygger på uppfattningar (Nikolajeva, 2000, s. 166 - 167). 

Flickan vilken är bokens huvudperson kan ses gå mot det normativa beteendet för en flicka då 

hon bryter mot stereotypa könsmönster. 

 

6.3 Pyret 
 

Boken handlar om Pyret och en dag på hennes förskola (bokens ordval är dagis). På förskolan 

börjar barnen spekulera kring var alla föddes. Ett barn föddes i Falun medan ett annat barn 

föddes i Malmö, men Pyret däremot föddes i Indien, hon är adopterad. De andra barnen tycker 

detta är spännande och ställer många frågor till Pyret. Men så kommer en pojke och kallar 

henne, Pepparkaks-Pyret för sin mörkare hudfärg och Pyret blir arg. Pyret vill istället vara vit, 

som de andra barnen. Hon bestämmer sig för att ta med ett fotoalbum från när hennes 

svenskfödda föräldrar hämtade henne i Indien och visa de andra barnen. 

Vi får i boken följa Pyret som är huvudperson i hennes hem - och förskolemiljö, vilket är en 

bok som främst flickor skulle välja. Brink (2005, s. 182) skriver om en studie som har visat att 

flickor väljer böcker med kvinnliga huvudpersoner och som utspelar sig i hemmet och skolan/ 

förskolan. Titeln känns aningen intetsägande eftersom den inte ger några indikationer 

gällande bokens handling, mer än att den troligtvis handlar om en flicka vars namn är Pyret. 

På omslaget syns en flicka komma ensam gående på en gata, bärandes något som liknar en 

bok under armen. I bakgrunden syns träd och buskar. Flickans ansiktsuttryck förmedlar ett 

leende och det ger läsaren en uppfattning om att hon är glad. Flickan har håret uppsatt i en 

tofs och hon är klädd i byxor och jacka som går i färger som röd, blå och gul. Bokens titel är 

betydelsefull eftersom studier visat att läsaren ofta väljer eller väljer bort böcker utifrån just 

titeln. Faktorer som olika färger, typsnitt och titelns utseende på omslaget är betydelsefulla för 

att förstärka läsarens intryck (Nikolajeva, 2000, s. 65, 67). Vid första intryck av boken vad 

gäller framsida och titel inges en känsla av att boken inte är riktad till särskild könsbestämd 

grupp. 

Det framgår i texten (Goyeryd & E Eriksson, 1996, uppslag två) att Pyret och hennes kompis 

Hanna är aktiva och busiga flickor som stojar hela dagarna, men att de ibland blir osams och 

att det då är ledsamt. Att vara busig och stoja tolkas mer som en pojkes beteende medan att 
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vara ledsen tolkas mer som en flickas. Efter ett samtal med barn angående vad som anses 

manligt och kvinnligt framgick det att barnen var väl insatta i vad som gäller för flickor och 

pojkar. Pojkar är busiga och flickor är mer ledsna än pojkar (Kåreland & Lindh-Munther, 

2005, s. 74). Även i Nikolajevas schema (2017, s. 193) framställs pojkar som mer aktiva och 

flickor som sårbara. Pyret och Hanna agerar inte enbart efter den kvinnliga stereotypen utan 

ses agera både inom normen för manligt och kvinnligt beteende. 

Vidare på samma uppslag ses en pojke och en flicka använda utklädningskläder i form av två 

för långa klänningar. Pojken i en lila klänning och ett halsband, och flickan i en röd klänning 

och med en väska över axeln. Här ses pojken överskrida sin könstillhörighet då han på bilden 

använder feminina kläder och går emot normen om att pojkar endast leker aktiva och 

äventyrslystna lekar (Goyeryd & E Eriksson, 1996, uppslag två). Ordet pojkar menar Svaleryd 

(2002, s. 14 - 15) associeras med bilar, klätterträd och brottning och att de ska vara aktiva. 

Människor i samhället har en uppfattning om pojkars och flickors personlighetsdrag och att de 

väljer olika lekar med olika leksaker. Elvin-Nowak & Thomsson (2003, s. 21 - 22) förklarar 

att flickor och pojkar delas in i olika fack redan när de föds, flickor ska höra hur fina de är i 

sina klänningar medan pojkarna benämns som tuffa och gillar fordon. Även Svaleryd (2002, 

s. 15) ger en beskrivning av samhällets syn på flickorna som små söta hjälpredor. Elvin-

Nowak & Thomsson (2003, s. 109) beskriver vilka leksaker som ägnas åt flickor och pojkar i 

leksakskataloger och vilka leksaker de ska välja om de är ett visst kön på “rätt” sätt. En pojke 

kan enligt samhällets normer inte välja en glittrig cykel som anses flickigt. 

Två pojkar kan i bilderboken ses utklädda, (Goyeryd & E Eriksson, 1996, uppslag två) den 

ena pojken utklädd med en mantel, en hatt och med något pistolliknande i handen. Den andra 

med en bakåtvänd keps på huvudet och det kan tolkas som att de jagar varandra. Detta 

bekräftar också texten där det står att pojkarna Kalle och Erik springer och jagar varandra.  

Nikolajeva (2000, s.139 - 140) menar att en illustration kan ge uttryck och information om en 

karaktär och läsaren kan ges en aning om vem personen är. Med hjälp av grimaser, 

kroppshållningar och gester kan vissa känslor uttryckas hos karaktärerna i boken. I Pyret 

(Goyeryd & E Eriksson, 1996, uppslag fyra) går detta att förnimma då Pyret visar ilska mot 

en pojke som retas. Pojken på samma uppslag kan av läsaren tolkas reta och håna Pyret 

genom sin kroppshållning och sitt ansiktsuttryck.    

I boken blir Pyret arg och skriker vilket går emot det beteende som ingår i flickors stereotyp 

och därmed överskrider hon sin könstillhörighet (Goyeryd & E Eriksson, 1996, uppslag fyra). 
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När Pyret blir retad av Kalle reagerar hon med ilska och skriker på pojken, vilket enligt 

Nikolajevas schema över könsstereotyper inte tillhör den stereotypen över flickors beteende 

(Nikolajeva, 2017, s. 193). En fundering är om Pyret istället agerat genom att börja gråta och 

visa känslor och hur hon då skulle uppfattats.   

Rhedin (2002, 22 april) beskriver i sin artikel att bilderböcker med pojkar som huvudpersoner 

prioriteras av bokförlagen då de säljer bättre, och att det saknas bilderböcker med 

handlingskraftiga och aktiva flickor vilket kan leda till att flickor ej kan identifiera sig med 

karaktärerna de läser om. Pyret som huvudperson framställs däremot inte som en typisk flicka 

genom bilderna i boken, vilket de andra flickorna på hennes förskola gör då de bär klänning 

eller kjol. Pyret bär ett par byxor och en tröja. Däremot är det intressant att se hur illustratören 

till boken försett flickorna med ett prickigt mönster på sina kläder och pojkarna med ett 

randigt. Pyrets kläder är både prickiga och randiga. Hennes kläder ger en antydan om att hon 

är lite av en pojkflicka om i jämförelse med hur de andra flickorna framställs. Hennes 

beteende liknar både en flickas och en pojkes. Pyret visa en hård sida där hon är arg och 

skriker, och hon nämner även i texten att hon vill åka till Mallorca där det finns 

vattenrutschbanor, vattenfall och hajar vilket tyder på att hon har en äventyrslysten och modig 

sida (Goyeryd & E Eriksson, 1996, uppslag fem). Däremot ses hon på samma uppslag sitta 

och måla vid ett bord med en annan flicka vilket ger en antydan om att hon gärna väljer 

lugnare aktiviteter (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Enligt Svaleryd (2002, s. 14) associeras 

ordet måla och pyssel med flickor och att det oftast pratas om könen i stereotyper. Vidare 

menar Svaleryd (2002, s. 15) att pojkar ska och förväntas vara aktiva, dominerande och kräva 

uppmärksamhet, vilket stämmer in på karaktären Kalle i boken. Kalle ställer flest frågor, jagar 

kompisar och retas. Pojkarna, och då också framförallt Kalle, kan tolkas som aktiva och 

äventyrslystna vilket ingår i stereotypen för pojkar (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

Pyret ses bära könsneutrala kläder under hela berättelsens gång i färger som röd, blå och gul. 

Hon har en mörk hudton och svart hår som hon vid vissa tillfällen har uppsatt i en tofs. Pyrets 

mamma har en kortare frisyr och hennes pedagog (bokens ordval är fröken) axellångt hår, 

båda bär byxor och tröja med könsneutrala färger som blå, brun och röd. Pyrets pappa bär i de 

första bilderna blå hängselbyxor och en grönrutig skjorta vilket påminner om en arbetsklädsel 

och på en annan bild en blåvit-rutig skjorta och bruna byxor (Goyeryd & E Eriksson, 1996, 

uppslag sex). Farmodern bär en lång kappa i grön färg med något som liknar en pälskrage, 

hon har glasögon och kort grått hår, vilket ger ett intryck av ett könsneutralt utseende men på 

sista uppslaget i boken ses farmodern med en prickig överdel, ett mönster endast kvinnliga 
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karaktärer har i boken (Goyeryd & E Eriksson, 1996, uppslag elva - tretton). Pojkarna på 

Pyrets avdelning har kort hår och bär könsneutrala färger som brun, röd, gul och oftast tröjor 

med ränder, vilket även Pyret har på sin tröja. Flickorna har axellångt hår och förutom Pyret 

bär de kjol eller klänning, varav en i lila och den andra i blå och grön färg. Flickornas kläder 

har ofta ett prickigt mönster, vilket också Pyret har på sina byxor. Nikolajeva (2000, s. 167) 

beskriver hur kläderna hos karaktärer i bilderböcker hjälper till att betona stereotypiska eller 

ostereotypiska kännetecken, och att läsaren därifrån får vissa förväntningar hur dessa 

karaktärer ska agera. Det yttre menar Hellman (2010, s. 216) blir till könsmarkörer som 

föreskriver ett visst kön. Dessa markörer kan exempelvis gälla färger och frisyrer. 

I Pyrets rum finns leksaker som en docka, en dockvagn, en nalle, ett skrivbord och böcker, 

vilket tyder på att aktiviteterna eller lekarna hon ägnar sig åt i sin hemmiljö är relativt lugna 

(Goyeryd & E Eriksson, 1996, uppslag sju). Dockan, nallen och vagnen vittnar om 

omhändertagande lek, vilket stämmer överens med Nikolajevas (Nikolajeva, 2017, s. 193) 

könsstereotyper över flickor som passiva och omsorgsfulla. Även Svaleryd (2002, s. 14) 

beskriver att ordet flicka associeras med dockor, pyssel och målarböcker. 

I boken befinner sig familjen på ett flygplan och i bakgrunden syns en kvinnlig passagerare 

som tittar sig i en fickspegel och tar på läppstift (Goyeryd & E Eriksson, 1996, uppslag tio). 

Bipersoner menar Nikolajeva (2000, s. 139 - 140) nämns ibland inte i texten utan framhävs 

istället endast i illustrationen. Kvinnan i bakgrunden kan tolkas vara mån om sitt yttre och 

denna bild bekräftar för läsaren hur den kvinnliga stereotypen bör vara. Detta med 

genusordning i samhället, menar Kåreland & Lindh-Munther (2005, s. 113 - 114), är något 

barn i en tidig ålder får kännedom om. Flickor vinner en position i samhället genom sitt 

utseende och pojkar arbetar för prestation. Utseendet är alltså något som är betydelsefullt för 

kvinnans roll i samhället. Då barn tar efter det de ser i boken, även om det är personer i 

bakgrunden, är det viktigt hur de framställs och porträtteras. Kåreland & Lindh-Munther 

(2005, s. 126) anser det betydande då bilderböcker med hänsyn till kön ger flickor och pojkar 

en uppfattning om vår omvärld och detta kan ha en omfattande betydelse för barnen. 

Böckerna förmedlar bilder som representerar hur flickor och pojkar kan vara och vad de kan 

göra när de blir vuxna.   

I boken ser vi att Pyret en dag tagit med sig ett fotoalbum som visar bilder från när hon var 

liten och fortfarande bodde i Indien, innan hon blev adopterad (Goyeryd & E Eriksson, 1996, 

uppslag åtta - elva). Barnen sitter tillsammans med pedagogen och reflekterar över bilderna 
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och Pyret svarar på frågor som barnen ställer. Bilderna föreställer exempelvis Pyret och 

hennes nya familj, Pyret och hennes mamma badar, Pyret på pappas axlar och när hon och 

hennes nya familj sitter på planet hem. På dessa bilder från hennes fotoalbum kan mamman 

och pappan ses då de hämta Pyret i Indien. Bilderna på uppslag tio visar mamman som badar 

med Pyret och pappan som har henne på sina axlar. Dessa två bilder skildrar aktiviteter som 

uppfattas som aktiva där både mamman och pappan är delaktiga. Bilden på uppslag nio ger en 

uppfattning om att föräldrarna “klätt upp sig” och gjort sig extra fina när de ska hämta Pyret. 

Detta kan ses då mamman bär kjol och pappan bär skjorta och slips. Dessa klädesplagg tolkas 

som könsstereotypa. En antydan kan göras att mamman på bilderna i Pyrets fotoalbum har 

längre hår än vad hon har i bokens nutid. Enligt Nikolajeva (2000, s. 143) associeras långt hår 

till det kvinnliga könet. 

Huvudpersonen Pyret både bryter och befäster existerande normer för hur en flicka förväntas 

vara. I valet av lekar och aktiviteter ses Pyret välja de lugnare sysslorna men kan även bryta 

normerna och visa känslor som vrede och ilska samt agera med ett busigt beteende. 

6.4 Håkan Bråkan och roboten Rex  
 

På måndagarna brukar alla på Håkans förskola (bokens ordval är dagis) få ta med en leksak 

hemifrån som de får visa de andra. Man får ta med vad man vill, förutom krigsleksaker. Detta 

tycker Håkan är en jättefånig regel och han bestämmer sig för att ta med sin häftiga robot 

Rex. I smyg leker han och Ronny med denna på toaletten. Men på samlingen råkar Ronny 

försäga sig och efter det går ingenting som det ska. 

Titeln Håkan Bråkan och roboten Rex ger ingen föraning om bokens handling mer än att det 

är en pojke och att han troligtvis har en robot som heter Rex. På omslaget ses däremot Håkan i 

famnen på en stor, muskulös och beväpnad robot. Roboten är beväpnad med skjutvapen och 

har en massa knappar och tangenter på sig. Håkan ses krama om denna och hjärtan syns runt 

om dem. Nikolajeva (2000, s. 65) beskriver att titeln ofta bekräftar bokens handling och vem 

som är bokens huvudperson, samt att barn ofta väljer litteratur utefter titeln. Vidare menar 

Brink (2005, s. 182) att pojkar i större utsträckning än flickor väljer böcker med manliga 

huvudpersoner som utför hjältedåd och är ute på äventyr. Boken Håkan Bråkan och roboten 

Rex ger med omslaget en antydan om en handling kring en stor, stark och tuff robot som är 

tungt beväpnad, vilket lockar pojkar mer än flickor. Egenskaper som stark, våldsam, aggressiv 

och hård går alla inom stereotypen för pojkars beteende i bilderboken. Däremot syns Håkan 
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på omslaget krama om roboten och en kärleksfull relation kan skildras dem emellan, samtidigt 

har några hjärtan illustrerats runt dem. Egenskaper som sårbar, mild och emotionell går emot 

pojkars stereotyp och stämmer mer överens med flickors (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

På försättsbladet syns flera om inte alla barn på Håkans avdelning. Hela sidan ser ut att ha 

uppsatta skolfoton och deras namn står under fotot. Kåreland (2005, s. 35) menar att då 

karaktärerna ges namn i bilderböckerna fastställs en könstillhörighet. Lika många flickor som 

pojkar finns med och alla är förekommande under berättelsens gång. Om inte namnet stått 

med under vissa barns foton hade det varit svårt att avgöra om det var en pojke eller flicka. På 

försättsbladet syns flickan Isabella med kort rufsigt hår och pojken Julius med ljust 

bakåtkammat hår och ett feminint ansiktsuttryck. Dessa karaktärer upplevs könsneutrala till 

det yttre (Widerberg & Torudd, 1986). 

I boken ses sex pojkar och sex flickor på Håkans förskola. Alla pojkar bär byxor och tröja och 

har kort hår. De ses ha könsneutrala färger som grönt, rött, blått och gult. Fem av flickorna bär 

byxor och tröja och en bär en blommig klänning. Tre av flickorna har olika håraccessoarer 

som hårband, tofsar och rosett. Flickorna bär även de könsneutrala färger. Nikolajeva (2000, 

s. 143) beskriver att illustrationerna och de yttre skildringarna av pojkar och flickor är relativt 

lätta att skapa för att visa vilket kön en karaktär har. Detta beror på vilka visuella stereotyper 

människor har. En karaktärs könstillhörighet kan visas genom att pojkar bär byxor och tröja 

och kort hår medan flickor har klänning och långt hår. Detta stämmer överens med bokens 

pojkar och det blir tydligt vid analysen av deras utseende, då alla stämmer in på det utseendet 

som är stereotypt för pojkar. Flickorna däremot hade även de byxor och tröja förutom en som 

bar klänning. Ingen flicka hade särskilt långt hår, däremot hade de längre hår än pojkarna och 

håraccessoarer som blir till en könsmarkör. 

I bakgrunden kan en man ses stå och måla, men det framgår ej av texten vilken sorts relation 

denne man har till Håkan (Olsson, Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag ett). Nikolajeva (2000, 

s. 141) beskriver att en bild ej kan avgöra vilket förhållande vissa karaktärer har till varandra 

om det inte framgår i texten. Kåreland & Lindh-Munther (2005, s. 150) menar att vuxna i 

bakgrunden ofta framställs som typiskt kvinnliga eller manliga och att dessa oftast befinner 

sig i bakgrunden. 

Kåreland (2005, s. 46) ger en förklaring till att ett visst könsmönster av en bok kan uttryckas 

genom att flickor och pojkar gestaltas i olika stor omfattning i text och illustration. I Håkan 
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Bråkan och roboten Rex skildras en samling där alla barnen och pedagogen (bokens ordval är 

fröken) Camilla sitter samlade i en ring. Lika många flickor som pojkar finns med och en 

känsla ges av att detta är något författarna och illustratören varit medvetna om (Olsson, 

Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag två). Även på försättsbladet som tidigare nämnts finns 

lika många flickor som pojkar. I boken skildras pojken Julius som visar sin leksak hemifrån 

som är ett album med änglar i och en av flickorna ses utöva armhävningar som går emot det 

typiska könsstereotyperna (Nikolajeva, 2017, s. 191 – 196; Olsson, Jacobsson & Lindén, 

1999, uppslag två). Denna leksak och aktivitet är könsöverskridande och går emot de 

stereotyper Nikolajeva (2017, s. 191 - 196) skriver om, då pojkar är aktiva och 

tävlingsinriktade och flickor är milda och sårbara. Nikolajeva (2000, s. 168) menar att det inte 

är så viktigt hur ofta pojkar och flickor gestaltas i bilderboken utan på vilket sätt de i sin tur 

skildras i ord och bild. I boken syns fyra av avdelningens flickor stjäla med sig Håkans tuffa 

robot till dockvrån. Rummet har ett litet kök, med spis, kökstillbehör, en nalle, en blomma i 

kruka och en docka samt rosa draperi med hjärtan. Färgerna som dominerar i dockvrån är rosa 

och lila. I rummet ses leksaker som inbjuder till lek som handlar om vardagssysslor och 

hemarbete. I detta rum ses endast flickor leka medan Håkan står vid dörröppningen och verkar 

inte vilja gå in. Flickorna har placerat roboten i en bebisstol bredvid en av flickornas 

barbiedocka, och båda har blivit iförda bröllopskläder där barbiedockan fått en brudslöja och 

roboten kostym. Flickorna ser exalterade ut där de förbereder med kläderna medan Håkan står 

i dörröppningen med en arg blick. I texten framgår Håkans tankar kring det som sker och 

Barbiedockan enligt honom är farlig, fånig och fjantig. Håkan ska då minsann befria roboten 

(Olsson, Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag sju). Enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005, 

s. 74) beskriver tidigare studier att flickor är mer benägna att överskrida sin könstillhörighet 

än tvärtom samt att det framkommit i samtal med barn om manlighet och kvinnlighet, att 

pojkar inte kan leka med dockor eller ha rosa, de ska vara busiga. Flickorna på Håkans 

avdelning ses vilja leka med hans tuffa robot. Håkan vill absolut inte ha något med “flickiga” 

saker att göra och är rädd för tjejbaciller (Olsson, Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag fyra, 

sex, sju, tio och elva). På ett uppslag visar flickan Katrin sin Barbiedocka och Håkan har på 

bilden ett grönt ansikte och ser ut att ha avsmak för det han ser. Barbiedockan har avbildats 

med ett krokodilhuvud vilket även framgår i texten, då Håkan liknar dockan med en krokodil 

och senare ses Håkan grön i ansiktet och han hävdar att han håller på att svimma av äckel då 

han tvingas gulla med sin tuffa mördarrobot (Olsson, Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag tre, 

fem). Håkan ses storma in i dockvrån och ta tillbaka roboten och berättar för flickorna att hans 

robot inte tål tjejer och att han endast vill kriga. Flickorna blir rädda för Håkan och hans robot 



37 
 

och tar skydd bakom draperiet (Olsson, Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag åtta). 

Egenskaperna hos Håkan som våldsam, aggressiv och känslokall samt flickornas sårbara och 

milda beteende stämmer överens med Nikolajevas schema (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196) 

över pojkars och flickors stereotyper.  

I ord och bild framträder karaktärerna med ett normativt beteende där det görs tydligt vilken 

könstillhörighet barnen har då de beter sig på ett sätt de förväntas göra. Det typiska manliga 

beteendet visas i egenskaper som vild, busig samt olydig vilket stämmer in i Håkans 

uppförande (Olsson, Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag sju). Det typiska kvinnliga beteendet 

beskriver Nikolajeva (2000. s. 166 - 167) som snäll, bakar gärna och leker med dockservis. 

Detta stämmer in på flickorna i uppslag sju då de vistas i en sådan miljö där de ses agera på 

ett omsorgsfullt sätt gentemot Barbiedockan och roboten.  

Kåreland & Lindh-Munther (2005, s. 73) beskriver en studie som kommit fram till att då barn 

ger sin beskrivning av män och kvinnor, förenas snällhet ihop med det kvinnliga och 

bråkighet anknyts till män. Pedagogen Camilla ses sitta på knä framför Håkan som är ledsen 

och tröstar honom (Olsson, Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag nio). Håkan blir återigen glad 

av Camillas tröstande och han ses ge henne en kram. Det framkommer av texten att Håkan 

tycker att Camilla är snällare än alla jultomtar i världen. I boken ses även flickan Alice föreslå 

att Håkans före detta mördar-hjälte ska bli en snäll-hjälte istället (Olsson, Jacobsson & 

Lindén, 1999, uppslag tolv).  

Huvudpersonen Håkan kan avslöjas som bråkig med sitt namn Håkan Bråkan, vilket 

framkommit som ett typiskt pojkaktigt beteende (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 

73).  Håkans bråkiga uppträdande kan ses på uppslag ett och åtta, då han jagar flickor med 

roboten. Håkans personlighet som tuff, busig, hård och känslokall skildras i texten då han 

använder ord som mördarrobot, ”dödarvapen”, riktiga krigsljud, skjuta kärnvapen och 

mördar-hjälte. Knutsdotter-Olofsson (2003, s. 93, 107) menar att bråklekar är något som alltid 

förekommit och att det kan innebära att barnen leker krig, leker monster och skräms och 

hotar. Den våldsamma leken är för barnen fascinerande, hårresande och spänningsfylld. 

Håkan berättar att han tycker roboten Rex är så tuff att han får rysningar (Olsson, Jacobsson 

& Lindén, 1999, uppslag ett). Kåreland & Lindh-Munther (2005, s. 69) menar att pojkar är 

överlägsna samt att de är busiga, upproriska och att de både syns och hörs mer än flickor. 

Håkans våldsamma, aggressiva och hårda beteende blir som en könsmarkör och är ett 

föreskrivet uppträdande och stereotypt för pojkar vilket avslöjar hans genustillhörighet. 
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Håkans beteende visar ett normativt beteende som stämmer överens med hur en pojke 

förväntas vara (Nikolajeva, 2000, s. 166). 

Håkan uppvisar däremot en sårbar sida när han blir ledsen för att han blivit påkommen med 

att ha med sin mördarrobot och flickorna hotat med fängelse för det, men också för att hans 

robot gått sönder (Olsson, Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag nio, tolv). Pedagogen Camilla 

tröstar vid båda tillfällena och berättar för honom att han var modig och att det var ädelt gjort 

av honom att våga sitta i fängelse flera år för att rädda sin robot på uppslag nio. Kåreland 

(2005, s. 46) ger en beskrivning av hur ett visst könsmönster kunnat observeras då manlighet 

kopplas ihop med kunskap och förnuft. 

Pojken Julius har med ett album med änglar och hade kunnat misstas för att vara flicka om 

inget namn angivits. Han förekommer på försättsbladet, uppslag två samt uppslag fem och på 

samtliga bilder har han liknande ansiktsuttryck där han blundar och har ett leende. Han 

upplevs mer feminin än maskulin. Då Julius visar upp sitt album med änglar ses tre av 

flickorna dyrka dessa bilder med överförtjusta miner medan tre av pojkarna däribland Håkan 

ser besvärade ut. Den ene pojken gäspar, den andra ser ansträngd ut och Håkan tittar upp i 

taket. I texten framgår det att Håkan även blir illamående av Julius ”tjejtjuserier” (Olsson, 

Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag två, fem). Enligt Elvin-Novak & Thomsson (2003, s. 105) 

får pojkar som visar ett beteende som relaterar till flickor en lägre ställning. Kåreland & 

Lindh-Munther (2005, s. 133) menar att det är enklare för flickor att överskrida könsnormer 

än för pojkar. En pojke med mer feminin utseende eller beteende bedöms som något negativt, 

med att tituleras som pojkflicka snarare bedöms som något positivt. Begreppet “flickpojke” 

förekommer knappast. Kåreland (2005, s. 27) beskriver att forskare kommit fram till att 

pojkars identitetsutveckling präglas av rädsla att överskrida gällande könsnormer. Pojkar ska 

ha sitt fokus på muskler, hårdhet och tävlande medan flickors fokus ska vara i de personliga 

förhållandena. 

Något som framgår i Håkan Bråkan och roboten Rex är att flickleksaker är töntiga och fåniga. 

Detta ses tydligt på uppslag två då pojken Julius visar ett album med änglar och några av 

pojkarna visar ett obehag. På uppslag tre ses flickan Katrin visa sin Barbiedocka vilket Håkan 

blir grön i ansiktet av och han blir ängslig när förslaget om att hans robot Rex och 

Barbiedockan kan gifta sig (Olsson, Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag två - tre). Roboten 

Rex blir jagad av tjejbaciller och blir dessutom tvättad av Håkan och Pär för att få bort dessa 

tjejbaciller (Olsson, Jacobsson & Lindén, 1999, uppslag nio - tio). Allt som är flickigt och 
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tillhör flickor kan i boken tolkas mindre värt jämfört med Håkans, som pojkes, aktiviteter och 

leksak. Detta kan bero på Håkans beteende gentemot flickorna och deras leksaker då han 

ständigt visar en negativ inställning till dessa. Kåreland (2005, s. 10) beskriver en studie som 

Birgitta Fagrell utfört där det framkommit att manliga sysslor anses mer betydelsefulla än 

kvinnors och att männen ses som överlägsna kvinnorna. Kvinnan ses som det andra könet och 

det i sin tur ger inte samma status som att vara man. Både pojkar och flickor har en tendens att 

se ner på kvinnliga sysselsättningar och egenskaper.  

Huvudpersonen Håkan befäster, beter sig och agerar på ett sätt som stämmer överens med den 

normativa stereotypen för pojkars beteende. 

6.5 Fia och djuren på dagis  
 

Fia går på förskolan varje dag (bokens ordval är dagis) och en dag vill alla hennes mjukisdjur 

följa med henne. På förskolan kommer mjukisdjuren i kontakt med Fias kompisar. 

Mjukisdjuren blir väldigt populära och alla barn vill leka med dem. Fias kompis Sinnela blir 

så förtjust i nallen att hon försöker ta med sig den i sin ryggsäck. När pappa kommer för att 

hämta Fia inser hon att Nallen är borta, men Hugo ser att Nallens arm sticker ut ur Sinnelas 

ryggsäck. Dagen därpå vill inte djuren följa med till Fias förskola. 

  

Titeln på boken, Fia och djuren på dagis, ger en beskrivning av bokens handling och vi kan 

konstatera att titeln stämmer väl överens med handlingen efter att vi läst den. Boken handlar 

om att Fias mjukisdjur vill följa med henne en dag till förskolan, vilket bokens titel bekräftar. 

På omslaget syns en flicka med tofsar sitta på en bänk i något som ser ut att vara en hall. Där 

ses fack, skoställ, ytterkläder och en ryggsäck. Ovanför facket finns namnlappar vilket 

indikerar på att det är en förskolas hall. Flickan som av titeln kan tolkas som ”Fia” sitter något 

hopkurad och har en massa mjukisdjur runt omkring sig, vilket av titeln kan tolkas som 

”djuren”.  På omslaget ses ord och bild samverka vilket Nikolajeva (2000, s. 11) förklarar 

som två kommunikationsnivåer som samverkar, en verbal och en visuell. 

I bokens inledning befinner vi oss i Fias rum där hon står upp och försöker få på sig en tröja. 

På en byrå står en klocka som visar tiden sju. När vi sedan läser bildens tillhörande text 

framgår det att det är onsdag morgon, och Fia är på väg till förskolan (Kruusval, 2007, 

uppslag ett). 
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Berättelsen inleds med att vi befinner oss i Fias hemmiljö, hennes rum för att sedan gå vidare 

till förskolemiljö, vilket är en bok som flickor främst skulle välja (Brink, 2005, s. 182). Fia är 

bokens huvudperson, hon har håret uppsatt i två tofsar, som hon även på uppslag två syns 

sätta upp framför en spegel. Hon är förövrigt klädd i grönt och blått och ett par rosa stövlar. 

Av de fem flickorna som syns på Fias förskola är tre av dem inklusive Fia, mer könsneutralt 

klädda i färger som blå, grön och orange. De har uppsatt hår men inga hårspännen som de 

andra två flickorna har. De två andra flickorna har rosa kläder, kjol och ljust hår. De har fått 

ett mer prinsessliknande utseendet vilket kan tolkas som ett mer normativt utseende för 

flickor. Svaleryd (2002, s. 24) beskriver just den rosa färgen och hårsnoddar som en 

genusmarkör för flickor. Där vi i samhället letar efter markörer som påvisar ett visst kön. 

I Fias rum är väggen ljusrosa och leksaker som spis, docksäng, prinsesskrona, halsband samt 

hennes mjukisdjur syns (Kruusval, 2007, uppslag ett, elva). Detta kan tolkas som att Fia gillar 

att leka omhändertagande lekar med mjukisdjuren, att hon lagar mat eller klär ut sig till 

prinsessa, vilket enligt Nikolajeva (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196) är typiskt den flickiga 

stereotypen. Fia ses även sitta framför en spegel och sätta upp sitt hår, vilket kan tolkas som 

att hon är mån om sitt yttre (Kruusval, 2007, uppslag två). Kåreland (2005, s. 11) förklarar att 

flickor tidigt är medvetna om sitt utseende och att många i tidig ålder känner ett missnöje över 

hur de ser ut. 

Fias sju mjukisdjur benämns som Taxen, Igge Pigge igelkott, kråkan Håkan, Björnen, giraffen 

Affen, kaninen Finen och katten Knatten. Den enda av dessa djur som har ett “riktigt” namn 

och inget smeknamn är kråkan Håkan, som kan tolkas vara en pojke. Vad de andra djuren har 

för kön blir en tolkningsfråga för läsaren. Dessa kan heller inte med hjälp av bilder urskiljas 

ett visst kön, eftersom de inte har kläder, accessoarer eller något annat som visar deras 

könstillhörighet. Läsaren får skapa en egen uppfattning kring djurens könstillhörighet med 

hjälp av djurens beteende och uppträdande. 

I boken ses ett heluppslag från förskolans innemiljö där barnen ses springa runt och leka 

(Kruusval, 2007, uppslag fem). Fia däremot står i ett hörn och har ett kroppsspråk som ger en 

antydan på att hon är försiktig och tillbakadragen. Hon ser ut att hålla sig undan och håller sig 

själv i händerna med ett ängsligt ansiktsuttryck. Även detta beteende är enligt Nikolajeva 

(2017, s. 191 - 196) ett stereotypt kännetecken för flickor. Fias rum med dess leksaker och 

hennes uppträdande på uppslag fem är bidragande faktorer och en slags bekräftelse på att hon 
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är flicka, något som Nikolajeva (2000, s. 166) kallar performativt genus. Däremot skildras 

inte Fia som någon tillbakadragen och orolig flicka på något annat uppslag.   

Sju andra barn ses leka med Fias mjukisdjur, varav fyra är flickor och tre är pojkar. Flickornas 

yttre skildring har tidigare nämnts, pojkarna däremot har kort hår och bär kläder i grönt, blått 

och vitt. En pojke sitter på golvet och har mjukisdjuret Katten i sin famn som han ser ut att 

pussa. Han har kort hår men ser till det yttre relativt könsneutral ut och vid en första anblick 

skulle han kunna misstas för en flicka med hänvisning till hans uppträdande, som då påminner 

om en flickas omsorgsfulla egenskaper. I texten framgår det dock att han heter Åke 

(Kruusval, 2007, uppslag fem). Åkes omhändertagande och sårbara beteende gentemot katten 

går emot den manliga normen (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Pojken Hugo ses stå vid en 

diskho med mjukisdjuret Kaninen och tvättar denna (Kruusval, 2007, uppslag fem). Även 

detta uppträdande som att tvätta eller diska går emot det som anses vara den manliga normen 

och relateras till den kvinnliga könsrollen. Kåreland (2005, s. 10 - 11) beskriver 

genusordningen som varje samhälle bygger på, där det manliga sysselsättningarna anses 

viktigare än de kvinnliga som oftast handlar om vård och omsorg. Tre av flickorna ses agera 

på ett aktivt sätt genom att klättra, kasta och springa vilket inte stämmer in på den flickiga 

stereotypen (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

Karaktären Sinnela beskrivs inte i texten angående hennes utseende eller i sitt beteende. I 

boken ges en antydan om vad hon har för känslor och hur hon agerar genom bilderna. En 

antydan kan ges om att hon ser aningen tveksam ut då hon smyger och tittar sig omkring 

medan hon håller i mjukisdjuret Igelkotten (Kruusval, 2007, uppslag åtta - nio). Fia har fått 

reda på att Björnen är borta och vi kan se att Sinnela står med händerna bakom ryggen med 

skamset nedböjt huvud. Nikolajeva (2000, s. 139) menar att det oftast inte finns utrymme till 

att lära känna karaktärerna i en bok genom texten. Däremot har bilderna en betydande roll för 

att läsaren ska kunna få information om karaktären, eftersom de kan förmedla vissa 

känsloyttringar, kroppsspråk och ageranden. Karaktären Sinnela upplevs och tolkas till en 

början som opålitlig och tjuvaktig genom dessa bilder men framträder sedan som någon som 

ångrar sina handlingar med att visa sig ångerfull. Därigenom får läsaren en annan uppfattning 

om Sinnela. Sinnelas första agerande då hon känslokallt tar Nallen från Fia, överensstämmer 

inte med den flickiga stereotypen Nikolajeva (2017, s. 191 - 196) beskriver, däremot när 

Sinnela visar sig ångerfull visar hon en sårbar och mer flickkodad sida.   
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Pedagogen (bokens ordval är fröken) Anita har illustrerats med relativt mörka kläder, hon har 

ljust hår med ett hårspänne. Hon syns endast en gång i boken på uppslag fyra. Inte heller 

hennes karaktär beskrivs i texten. Läsaren får skapa sig en egen uppfattning kring hennes 

personlighet med hjälp av den yttre skildringen som kroppsspråk och kläder i bilderna. 

Pedagogen Anita ses stå och prata med Fia i hallen, hon ser ut att ha ett litet leende och hon 

har klappat ihop sina händer och står lite böjt över Fia. Med denna bild framställs Anita som 

en typisk förskollärare, som varm, snäll och glad (Kruusval, 2007, uppslag fyra). I yrket som 

förskollärare ingår den omsorgsfulla och omvårdande uppgiften vilket kännetecknas tillhöra 

den kvinnliga könsrollen (Kåreland, 2005, s. 11) Vidare fortsätter Kåreland & Lindh-Munther 

(2005, s. 64 - 65) beskriva att det på 1970-talet var betydligt fler män som valde att utbilda sig 

till förskollärare, men att de sedan i verksamheten fick sysslor liknande en vaktmästares. 

Kvinnorna däremot tog sig an sysslor som påminde om en hemmafrus, och gör än idag. 

Därför anses det viktigt att pedagogerna är medvetna om att de är förebilder för barnen och 

hur deras förhållningssätt påverkar dem. Enligt Elvin-Novak & Thomsson (2003, s. 30 - 31) 

är det enligt normen naturligt för kvinnor att ta hand om barn, och att det enligt samhället 

måste finnas små skillnader mellan män och kvinnor. Hirdman (1988, s. 10) beskriver att 

genom att avskilja män och kvinnor från varandra bekräftas den manliga normen. Då kvinnor 

befinner sig på ett visst ställe och utgör vissa sysslor blir detta ett typiskt kvinnligt arbete. Ett 

visst arbete förknippas med ett visst kön. 

I berättelsen framgår det att Fia har en pappa, men övriga familjemedlemmar förekommer inte 

i varken text eller bild. I boken får vi se ett heluppslag hemma hos Fia i hennes hall. Där det 

endast står manliga skor i skohyllan, vilket kan lämna läsaren med en uppfattning om att Fia 

bor med sin ensamstående pappa (Kruusval, 2007, uppslag tre). Kåreland och Lindh- Munther 

(2005, s. 138, 140) skriver att det är vanligt förekommande i bilderböcker att barn företräder 

på egen hand, utan någon inblandning från någon vuxen, och att detta tros bero på dagens nya 

syn på barn som det kompetenta barnet, och de förändrade uppväxtvillkoren. Det är i 

bilderböcker som främst utspelar sig i modern tid som ensamstående föräldrar skildras. Fias 

pappa bär blå kläder och har en mustasch. Han ses agera omsorgsfullt då han hämtar Fia på 

förskolan vilket anses gå emot den manliga könsrollen (Kruusval, 2007, uppslag nio - tio, 

tolv). Enligt Kåreland (2005, s. 10 - 11) tillhör omsorg den kvinnliga könsrollen. 

I denna bok både bryter och befäster flickorna och pojkarna det normativa beteendet för ett 

visst kön. Pojkarna är delaktiga i omsorgsfulla aktiviteter och lekar. Några av flickorna agerar 



43 
 

i lekarna på ett aktivt och rörligt sätt medan några andra flickor ser ut som och uppträder på 

ett sätt flickor förväntas göra och vara. 

6.6 Snurran på dagis 
 

Boken börjar med att kattflickan Snurran gör entré på förskolan (bokens ordval är dagis) en 

morgon och ropar att hon minsann har anlänt. I hennes värld har de andra på förskolan 

självklart väntat på att just hon skall dyka upp. Snurran tar sig snabbt an rollen som både 

ledare i barngruppen och den som skall prata högst och mest. Det blir en typ av konkurrens 

mellan Snurran och kattpojken Saltis då de båda är väldigt lika varandra men bara en kan 

höras och synas mest i taget.  Detta resulterar i flertalet konflikter, både om uppmärksamhet 

och material och får konsekvenser för alla inblandade. 

  

Typiska förväntningar på hur en pojke kan tänkas bete sig i förskolan kan beskrivas med en 

rastlöshet, självcentrering, hög ljudvolym och mycket rörelse (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

Fysisk aktivitet i leken kan också det kopplas till typiskt beteende generellt beskrivet hos 

pojkar. Exempel på fysisk aktivitet i leken kan vara rörelse och särskilt rörelse bort från något, 

mot något med springande och tävlande i fokus (Svaleryd, 2002, s. 17). Detta är också något 

som flickan Snurran i boken visar upp. Bokens framsida visar en bild på Snurran och Saltis i 

sandlådan med varsin hink och spade i händerna. Snurran hållande av en röd, glänsande hink 

med lika tindrande spade till. Saltis håller en brun hink med sprickor och läckande av sand, 

därtill en trasig brun spade. Snurran, i rörelse bort från sandlådan, ler både nöjd och stort och 

tittar åt Saltis, som i sin tur missnöjt ser ner i backen, stillastående (Nikolajeva, 2000, s. 65 - 

72). I denna bild kan vi se Snurran med övertaget, Snurran i en vinnande position. Hon visar 

inte på empati över Saltis reaktion på händelsen, utan ser ut att nöjt själv lämna situationen. 

Den omsorgsfulla och omtänksamma sidan och dragen som kan ses som det förväntade av 

flickan Snurran baserat på hennes kön, är inte något hon visar på denna bild. Glädjen över att 

ta fått tag i den glänsande röda hinken tar över tankar om empati i detta läge som annars kan 

vara ett av flera stereotypiska beteenden tillskrivna flickor (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

  

Försättsbladen i boken illustrerar också de Snurran i olika rörliga kompositioner (Svaleryd, 

2002, s. 17). Detta med skilda känslouttryck till såsom att se nöjd ut, glad, arg, sur med mera. 

Bilderna är separata från boken men återspeglar ett brett känsloregister, vilket liksom 
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rörligheten också är något boken lyfter och som kan ses som typiskt förekommande pojkdrag 

(Lenz Taguchi, 2004, s. 144 - 145). 

  

Titelsidan innehåller bokens titel, förlag, samt författarens och illustratörens namn. Därtill 

finns en bild på Snurran och Saltis som också återfinns i bokens nionde uppslag. Tvärtom mot 

vad bokens framtida visar är det här Saltis som har tag i den röda hinken och gula spaden. 

Övertaget som Snurran på illustrationen på omslaget har skiftats. Saltis ler nöjt och rusar 

fram, med en Snurran efter sig med tassarna uppe i högsta hugg och en arg framtoning. 

Framsida, försättsblad och titelsida visar både på vad som kan tänkas komma i boken och 

väcker, med sina olika skildringar fram en nyfikenhet hos läsaren (Nikolajeva, 2000, s. 65 - 

72). Snurran visar alltså redan i inledningen vilka olika könsöverskridande handlingar och 

ageranden som kan tänkas dyka upp i boken. Hon är både aktiv, utåtagerande och stark, vilket 

ofta är indikationsobjekt tillskrivna med pojkar som huvudpersoner (Kåreland, 2005, s. 25).  

  

Alla karaktärer i Snurran på dagis är katter. Gestalterna tillkännager inte någon särskild etnisk 

tillhörighet. Trots att katterna i boken är könsbestämda, som det också är vanligt att det är vid 

användande av djurgestaltningar i bilderböcker, fungerar ändå djurgestalterna som ett sätt att 

undvika de allt för tydliga genuskategoriseringarna som vanligt förekommer (Lassén-Seger, 

2008 s. 126 - 127). Pedagogerna (bokens ordval är fröknarna) är illustrerade med bröst och de 

andra katterna benämns med hon och han, men inget som annars skulle gå att se. Vanligt 

förekommande vid användande av djurgestaltningar är att gå ner långt i traditionella 

könsmönster och avbilda karaktärerna med extra fokus på könsidentitet, något författaren till 

Snurran på dagis alltså inte valt att göra i samma utsträckning (Nikolajeva, 2000, s. 142 - 

143). Åldrarna bland katterna i förskolan går inte att urskilja tack vare gestaltningen i 

djurform. Förutom pedagogerna är de andra katterna ungefär lika långa. De har olika färger 

och är lite olika breda men inget som tydligt skulle visa hur gamla de är. Dessa karaktärer i 

boken är illustrerade på ett väldigt förmänskligat sätt, och hör också till en lång tradition inom 

bilderbokens historia. Mer unikt är att även huvudpersonerna i boken är gjorda i form av 

gestaltning av djur (Kåreland, 2005, s. 26 - 27). Lassén-Seger (2008, s. 113 - 116) skriver att 

bilden av barn gestaltat som djur kan bidra till läsning av karaktärerna som mer oskyldiga och 

upprättande av den romantiska synen på barn som oskuldsfulla väsen. Om läsaren av boken 

har erfarenheter från detta synsätt, både läsaren själv eller från förväntningar på dem, kan 

Snurran i denna gestaltning kunna ses som mindre anarkistisk, mindre motsträvig. Hade 

boken illustrerats med gestaltningar av antropomorfisk typ istället för i form av djur hade 
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troligtvis det också påverkat mottagarna. Vad en katt görs kan tolkas mildare än 

människobarnet som således också är mer relaterbart. 

  

I boken får vi se de katter som går på förskolan. De katter som också i text benämns om 

(förutom Snurran) är pedagogen Majsan, Saltis, Sussi, Pussi och Tussi. Boken som är skriven 

ur Snurrans perspektiv har även bilder som kan tolkas som, i Snurrans perspektiv, viktiga. När 

en bilderbok är skriven med en stil likt det negativa rummet kan det också vara så att det som 

faktiskt finns med i bilderna är väldigt viktigt för karaktären, det kan i sin tur säga mycket om 

karaktärens erfarenheter (Nikolajeva, 2000, s. 120 - 123). Vi får syn på utklädningskläder, 

brandbilar, samlingsmatta, sandlåda med hink och spade, cykel, pinnar och staket på gården. 

Allt detta kan tolkas som viktiga för Snurran och de andra katterna på förskolan. Den röda 

samlingsmattan i fokus (Bergström, 2011, uppslag tre) kan symbolisera hur den rutinen på 

förskolan kan upplevas för Snurran. Det blir svårt att sitta still och lyssna på andra, empati 

saknas och det är Snurran själv som försöker vara i fokus och till och med leda aktiviteten, 

med högt tonläge därtill. Lättsamt vill hon det ska vara med skrattande omgivning till hennes 

roliga historier som hon drar. Detta kan också det kopplas till förväntningar på hur en pojke 

kan tänkas bete sig och visa på exempel där karaktären Snurran bryter existerande normer 

kring hur en flicka ska bete sig (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

  

Brandbilen, som visas på uppslag tre, är något Saltis lyfter och vill prata om när Snurran på 

samlingsstunden berättar roliga historier. Samlingsstunden ledd av, enligt henne själv, 

Snurran, avbryts i hennes värld av Saltis som avbryter och pratar om brandbilar. Brandbilen 

kan symbolisera det typiska könspådraget som Elvin-Novak & Thomsson (2003, s. 21 - 22) 

förklarar. Material kan också tillskrivas olika laddningar och därefter också komma att 

rangordnas. En pojke, som i detta fall Saltis, kan med detta synsätt ses som innehavare av en 

laddad och könskodad sak som kan generera makt och en position inom detta (Lenz Taguchi, 

2004, s. 130 - 133). På samma uppslag kan vi få reda på att Snurran blivit tillsagd att sitta still 

och lyssna för att därefter komma att känna att hon vill hem till sin mamma, som det också 

kan tänkas förväntas av en flicka att den ska göra i en sådan situation. Det är också mamman 

som nämns, inte pappan. Modern blir ytterligare en gång gestaltad som den omsorgsfulle 

föräldern. Om Saltis blivit tillsagd får vi däremot inte reda på, men att boken fortsätter med att 

pedagogerna tycker att alla ska prata, inklusive flickorna, kan visa på att det nu är flickornas 

tur att ta lite plats. Flickorna Sussi, Pussi och Tussi kan ses som en grupp stereotypa 

tystlådande och fogliga flickor (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 68 - 71). Trots Snurrans 
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avvikelse från normer om hur flickor beter sig är det ändock vanligare med dessa traditionella 

könsmönster i gestaltning i bilderböcker. De tre flickorna Sussi, Pussi och Tussi kan vi i flera 

uppslag se nära vuxna och också i lekar med estetiska dimensioner som utklädning 

(Bergström, 2011, uppslag två och tio). Dessa gestaltningar av flickor är också det något som 

följer de traditionella könsmönstren, något de alltså visar på flera olika sätt i boken 

(Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

  

Studier visar att flickor i tidig ålder oftare än pojkar blir lärda att lägga vikt vid relationer och 

utveckla den empatiska sidan alltmer. Också att när de gråter handlar det om att de kan vara 

rädda eller ledsna, till skillnad från hur det kan tolkas från en pojke om att handla mer om 

ilskenhet (Svaleryd, 2002, s. 35). Illustrationerna visar vidare i boken ledsna och gråtande 

katter när Saltis och Snurran bråkar, exempelvis uppslag två och tio. När Snurran och Saltis är 

sams illustreras Sussi, Pussi och Tussi glada och lekande igen (Bergström, 2011, uppslag 

elva). Detta sätt att skildra empati i den grad att det till och med påverkar Sussi, Pussi och 

Tussis egna lek och dag på förskolan visar på hög grad av hur det kan se ut att vara flicka i 

Sverige idag. Dessa tre kattflickor blir så påverkade att de inte själva kan fortsätta leka trots 

att Saltis och Snurran inte bråkas med dem, de är själva mitt uppe i deras värld och sina bråk 

och strider (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 68 - 71).  

  

Hur det kan fungera i grupp, både när man tar stor plats (som flickan Snurran och pojken 

Saltis) men också hur det kan bli när man är med i den mer tystsamma och lugnare gruppen 

(som de mer stereotypa flickorna Sussi, Pussi och Tussi), kan vi både läsa om och se  med 

hjälp av illustrationer på flertalet ställen i boken. Ett exempel är på uppslag två där Snurran, 

iklädd krona och röd mantel, försöker styra upp en lek med tre andra flickor som då blir 

”överkörda” (Bergström, 2011 uppslag två höger sida). Denna röda mantel kan jämföras med 

den röda munktröjan karaktären Gittan har i Pija Lindenbaums bilderbok Gittan och 

gråvargarna. Där den, liksom vi uppfattar den i Snurran på dagis, är en uppdaterad variant av 

den röda luvan. En stark men samtidigt genusneutral klädsel (Österlund, 2008, s. 97 - 99). 

Färgen röd är också en typisk signalfärg som vi, i enlighet med Grettve (2008, s. 27 - 34), ser 

som en stark färg. En färg som representerar Snurran i mycket. Hon och Saltis tar mest plats 

av alla barnen på förskolan. Trots deras konflikter blir de dock snabbt sams. 

  

I boken kan vi få syn på olika typer av roller och gruppordningar. Genusordning är en sådan, 

som handlar om det system som kan tillskriva olika roller eller positioner baserat på vilket 
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kön man har. Därtill hör också överordning som en viktig aspekt, där makt blir ett ledord.  I 

boken skildras både en normativ och normkritisk genusordning. Saltis, Sussi, Pussi och Tussi 

som mer stereotypa och Snurran som banbrytare, hoppandes till den mer pojkkaraktäristiska 

rollen med innehav av stor makt i berättelsen och således också gentemot förskolan och 

karaktärerna som befinner sig där. Snurran kan vi också komma att se som det prövande 

barnet i bergströms bok. Föreställningar om Snurran som flicka krockar med vad som blir det 

performativa. Ett barn full av självsäkerhet, stort behov av att synas och höras förväntas inte 

på samma sätt komma från en flicka. Hennes karaktärs genusframställning utmanas och det 

görs inte heller enbart med hjälp av tekniken “a hero in drag”, som handlar om hur en karaktär 

beter sig i enlighet med vad som förväntas enligt normen, utan detta gör karaktären i boken 

genom att visa på sidor om att det är viktigt att “foga sig” när hon säger “jag är ALLTID 

snäll”, där snäll kan kopplas till det förväntade baserat på hennes kön (Bergström, 2011, 

uppslag åtta; Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Också Snurrans snabba känslovändningar och 

stora känsloregister, som exempelvis visas upp i bokens försättsblad är utvecklande för 

karaktären och genusframställningen. Snurran både förändrar och utmanar normerna genom 

sitt sätt att vara, tala och agera (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 68 - 71).  Snurran leker 

själv, i grupper och i par (Svaleryd, s. 34 - 35). Genom sitt sätt att tala och agera utmanar och 

förändrar hon normerna, det är också könsöverskridande och ger styrka åt hennes 

performativa agens (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196).  

  

Trots miljön i förskolan med alla dess rutiner och förhållningssätt, som visas på i boken, kan 

karaktärerna tolkas som egna och fria individer. Bilden av barndomen vi ser är alltså relativt 

fri. Trots att Snurran och Saltis blir tillsagda att sluta bråka, ligger ansvaret mycket på dem 

själva. pedagogerna ger barnen mycket ansvar och de blir trodda på. De får till exempel till 

stor del försöka lösa sina konflikter själva först innan en vuxen kommer och lägger sig i på 

riktigt, vilket också kan tolkas som typiskt agerande gentemot pojkar då förväntningar kring 

beteenden i mycket kan kopplas till just kön (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 68 - 71). 

Något som det tydligt visas på uppslag elva ” – Är ni vänner nu? Frågar fröken förvånat. – Så 

klart. Det har vi alltid varit, säger jag.” (Bergström, 2011 uppslag elva höger sida). Snurran 

förstår inte alls pedagogens undran och inte heller pedagogen hänger med i de snabba 

svängningarna mellan Snurran och Saltis. 

  

De två pedagogerna i boken är tecknade med bröst och tolkas som kvinnor. Det är de enda 

vuxna som skildras och endast en av dem har utskrivet namn, Majsan, vilket också kan spegla 
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Snurran och hennes världs viktiga personer. Eftersom boken utspelar sig ur Snurrans 

perspektiv tar de vuxna inte någon större plats, det skulle denna karaktär inte ha tid med. De 

vuxna är ständigt närvarande, dock i bakgrunden. Pedagogerna skildras som både trygga och 

omsorgsfulla vuxna, vilket återspeglar typiska karaktäristiska drag hos kvinnan (Nikolajeva, 

2017, s. 191 - 196). Bilderna gestaltar också de vuxna som trötta, irriterade och stressade över 

situationerna Snurran och Saltis bidrar till (se särskilt uppslag sju, åtta och elva). Detta, vilket 

i sin tur kan säga något om hur typiska beteenden hos pojkar som att ta stor plats, höras och 

synas mycket och bidrar till konsekvenser för de andra på förskolan (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005, s. 68 - 71). Andra katter bli ledsna, störda i sin lek, längtar hem, får inte ro till 

återhämtning och hinns inte heller på samma sätt få den omsorg de behöver beroende av den 

lilla tid som finns kvar till de katterna. Pedagogen Majsan som inledningsvis i boken ser pigg 

och glad ut är efter en arbetsdag istället både trött och svettig (se uppslag elva). 

  

Förutom Snurran och Saltis är det främst de tre tjejerna Sussi, Pussi och Tussi vi får läsa om. 

En vanligt förekommande gruppering av tjejer på en förskola illustreras, i vilket många läsare 

säkerligen kan känna igen sig i. De tre flickorna framställs också med de ”typiska dragen” 

som försiktiga, snälla och lågmälda (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Detta till skillnad från 

Snurran. Hon är olik de andra flickorna på många sätt. När Snurran blir arg blir de andra 

kattflickorna ledsna, men också i det att hennes bästis är en pojke och inte en flicka. Hon bryr 

sig tvärtemot inte alls om huruvida någon annan uppfattar henne. I anarkistisk anda kör hon 

sitt eget race och passerar gränserna som ”borde” gälla en flicka (Kåreland, 2009, s. 155 - 

156). 

  

Dessa gränser om tankar om hur flickor respektive pojkar bör bete sig baserat på vilken kön 

de har debatteras ständigt i media och denna bok som exempel är inget undantag (Kåreland, 

2009, s. 155 - 156). Boken fick möta kritik i medierna såsom att beteenden karaktären har inte 

alls överensstämmer med de rådande idealen och att ”Snurran borde få någon form av 

tillrättavisning” (Kåreland, 2009 s. 156). Om karaktären Snurran hade varit en pojke hade 

denna katt kunnat uppfattas på ett annat sätt. Barnboken skulle då troligtvis inte få möta 

samma kritik. Det komiska i böckerna skulle då istället kunna väga över tankarna om hur 

Snurran borde tillrättavisas. Beteenden skulle också kunna komma att handla mer om en 

åldersfråga än könsfråga, då med ett tankesätt om barn i den naturliga trotsåldern med dess 

handlingar och konsekvenser. 
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Precis som Kåreland (2009, s. 155 - 156) också skriver, visar kritiken mot Snurran att det 

verkligen behövs barnböcker som denna. Alla de djupt rotade tankarna om hur flickor 

respektive pojkar bör bete sig visar att alternativa roller för respektive kön behövs. 

 

 6.7 Bo blir lucia  
  

Boken handlar om när Bo och hans förskola övar på luciasånger till luciatåget de ska framföra 

på lucia inför deras föräldrar. Det ska väljas vad barnen ska klä ut sig till och när Bos kompis 

Sarah frågar Bo om han vill vara lucia tillsammans med henne svarar han “Men det är ju bara 

tjejer som är lucia!” (Pedersen, 2016, uppslag tre). Detta följs av ambivalenta tankar och 

känslor hos flertalet karaktärer i boken. Efter mycket tankar slutar boken med att Bo, utklädd 

till lucia, går i tåget med sina vänner på lucia. 

 

Titeln på boken säger något om innehållet då det kommer att handla om just Bo och hans 

utklädnad till lucia. Titeln indikerar på Bo som något blivande. Detta kan tolkas som att Bo 

inte fullt ut kommer vara lucia på luciatåget men att han, som pojke, kan arbeta i process mot 

detta mål, mot att bliva någonting och i detta fall bliva någonting flickkodat.  

  

Bokens framsida illustrerar en bild på Bo utklädd till lucia. Bilden är lik uppslaget elvas bild, 

då Bo går bredvid Sarah i luciatåget, men här står Bo för sig själv ihållande ett lucialjus med 

blå ljuslåga. Kronan på huvudet har också den blåa ljus. Titeln och bilden indikerar att en till 

det yttre stereotypt ritad pojke med sitt korta hår tar sig an en könsöverskridande, historiskt 

sett stereotyp roll, men detta också med några undantag (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

Varav färgen på ljusens låga är ett exempel på detta. Flickor bryter oftare mot könsmönster 

och agerar oftare könsöverskridande än pojkar i litteraturen, liksom i samhället, gör. Detta är 

också något som utvecklats under de senaste decennierna än mer och [A1] bidragit till att det är 

mer okej och mer framskrivet att som flicka tillskrivas egenskaper liknande en pojke, också 

kallat för pojkflicka (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, 68 - 71, 133 - 136). Med detta i 

åtanke blir karaktären Bo som ska träda in på något traditionellt mer kategoriserat för flickor 

tillskrivna könsmarkörer. Ljusens blåa färg i luciakronan är exempel på just dessa markörer. 

Att vända på begreppet pojkflicka till flickpojke är inget som i samma utsträckning som 

flickpojke existerar. Genom författarens val att med hjälp av olika markörer tillskriva Bo som 

fortfarande pojke fastän han klätt ut sig till lucia är också det något som visar på hur det 
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fortfarande inte är okej på samma sätt för en pojke att träda in i traditionella arenor för flickor 

(Hellman, 2010, s. 177, 181, 184 - 186).  

  

Titelsidan i Bo blir lucia visar en bild där kompisarna Sarah och Bo står bredvid varandra 

utklädda till lucia. Sarah tecknat med långt hår, med band omkring klänningen som formar till 

lucialinnet i midjan och gult lysande ljus, både i huvudet på kronan och i hennes hand. Bo, 

med sitt kortklippta hår, har samma lucialinne som Sarah men utan snörning i midjan. Barnen 

bär samma klänning men blir ändock särhållna illustrerade då Sarah med samma 

kroppsbyggnad som Bo ändock illustreras med mer vuxna kvinnliga former och markering av 

midja. Kroppsformerna och konturerna blir med detta mer feminint illustrerade på Sarah 

gentemot Bos gestaltning, vilket visar ytterligare ett sätt att markera könen de är tillskrivna. 

Även här är det blåa och könsmarkerade ljuset hos Bo med i bilden (Hellman, 2010, s. 177, 

181, 184 - 186).  

  

Första uppslaget i boken visar en bild av förskolans utegård. Marken är snötäckt och kvar 

syns två lämnade föremål, en cykel och en boll. Dessa föremål kan tolkas ha blivit kvar efter 

senaste utevistelsen och kan båda två kategoriseras som leksaker med aktiva ändamål i 

huvudfokus. Det aktiva barnet, som kanske inte heller håller samma ordning och plockar upp 

efter sig, kan kopplas till den stereotypa pojken. Beteenden hos pojkar kan typiskt skildrat 

handla om hur de har spring i benen och ständigt i rörelse (Lenz Taguchi, 2004, s. 144 - 145; 

Svaleryd, 2002, s.17). Likaså uppslaget därefter (Pedersen, 2016, uppslag två) där barn som 

överröstar varandra och många vill tala samtidigt, visar på agerande gentemot könen på ett 

stereotypt sätt. Sex pojkar och sex flickor kan vi få syn på i bilden. Pedagogen illustrerad på 

bilden uttrycker sig om att barnen är duktiga. Alla barnen, flicka som pojke, ropar i mun på 

varandra enligt texten. Av bilden kan vi dock urskilja två av pojkarna sittandes med stängda 

miner. Trots alla som ropar och vill svara är det ändå en av pojkarna som först blir tillfrågad 

(inte någon av de två pojkarna som satt med stängd mun). Detta kan vi utläsa genom att 

pojken Leon som svarar att han vill vara stjärngosse, är den enda stjärngossen i det slutgiltiga 

luciatåget (Pedersen, 2016, uppslag elva). 

  

Bilden visar senare när pedagogen frågar om det är “någon som vill vara lucia då?” (Pedersen, 

2016, uppslag två) på fyra uppsträckta händer och detta enbart av flickorna. Detta kan tolkas 

typiskt för flickor att vilja vara till lags, följa reglerna och vara den där “duktiga” flickan som 

kan tänkas förväntas. I början ropar alla barnen rakt ut när en mer öppen fråga ställs av 
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pedagogen om barnen bestämt sig för vad de ska vara för något i luciatåget. När en mer 

stängd fråga ställs, med fokus på lucia och något specifikt typiskt kodat för flickor i 

traditionen sätt, är det enbart flickor som räcker upp handen och inte heller ropas det då rakt 

ut. Det kan tolkas som något som inte heller förväntas av flickorna att göra (Svaleryd, 2002, s. 

20 - 22). En fråga riktad till en mer specifik könsgrupp svaras med vad som också stereotypt 

förväntas av denna grupp (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196).  

  

På uppslag tre får vi reda på att Bo och Sarah är bästa vänner. Det mest förekommande är att 

flickor allt som oftast leker med flickor och pojkar med pojkar (Svaleryd, 2002, s. 16). Här 

bryter boken mot normerna, både med lek över könsgränserna, men också i och med att Sarah 

på detta uppslag uttrycker en säkerhet och bestämdhet i att hon minsann vet vad hon vill vara 

på lucia. Hon vill vara lucia och frågar om Bo också vill det då de brukar göra allt 

tillsammans (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Bo visar på en mer osäkerhet genom att bland 

annat klia sig på hakan, vilket också följs med “- Men det är ju bara tjejer som är lucia!” 

(Pedersen, 2016, uppslag tre). Här är det inget frågetecken utskrivet utan utropstecken, vilket 

indikerar på hur detta enligt Bo är något han konstaterar. Lucia, en enligt tradition kvinnligt 

domän, lyfter Sarah som det “/.../bästa man kan vara! Med ljuskrona och allt möjligt.” 

(Pedersen, 2016, uppslag tre). Ljuskronan blir, som vi också tidigare sett på bokens omslag 

och titelsida, något som Bo tar sig an i sin utklädnad. Vad Sarah menar med förutom 

ljuskronan att man har när man klär ut sig till lucia, det om “allt möjligt”, står inte utskrivet 

mer i texten. Bilderna på omslag, titelsida, uppslag tio och elva, visar dock på att detta “allt 

möjligt” kan komma att handla om ljuset i handen och band eller glitter i midjan på 

klänningen. Detta, som kan ses som könsmarkörer, väljer Bo också bort. Om det sker av Bos 

egen vilja, hans egna förslag, eller ett beslut baserat på vad någon vuxen, andra barn på 

förskolan eller rådande normer anser och trycker på kan vi av texten inte utläsa exakt. 

Illustrationerna med hjälp av texten, bokens ikonotext, kan däremot ge oss bilder och 

tolkningsmöjlighet till att se hur Bos pappa kommer att ha en stor inverkan på Bo. 

  

När Sarah och Bo övar på sånger till luciatåget gåendes genom förskolan får vi syn på barnet 

Peter alldeles förvånad, mitt i sin lek med en röd bil. Peter är illustrerad med tröja och byxa i 

blått och gult, han har kortklippt hår och visas lekandes med en stereotyp och könskodad 

leksak (Pedersen, 2016, uppslag fyra). Sarah går först i ledet när de övar med händerna 

knäppta mot varandra, ögonen slutna och fullt fokuserad på att öva och visa hur man är lucia. 

Bo har, till skillnad från vad det verkar som med Sarah, inte varit detta förut och verkar 
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behöva, på grund av ovana eller möjligen också en kombination av det och hans 

könstillhörighet, stöttning. Bo har till skillnad från Sarah ögonen öppna, munnen ännu 

öppnare och armarna helt utsträckta. Bo kan tolkas öva på en egen version av lucia, han 

härmar inte flickan Sarah i sin presentation utan går bakom men lägger in egen tolkning av 

uppdraget i luciatåget. Han närmar sig en flikkodad domän men, liksom med de blålysande 

ljusen i kronan och avsaknaden av band i midjan, ger sig inte tillfullo hän. Detta kan tolkas 

som Bos behov av att också få visa sin pojkdomän här dominerar. Att Bo inom sig möter 

uppdraget med en komplexitet och genom detta också visar på ett behov att yttra sig som 

pojke, att inte komma alldeles för nära och överskrida könsnormerna helt (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005, 68 - 71, 133 - 136). 

  

Detta följs av ett uppslag där Peter inte bara visar sin förvåning till det, enligt Peters möjliga 

synvinkel, spektakel, utan också ilsket yttrar att “Killar kan inte vara lucia!” (Pedersen, 2016, 

uppslag fem). Peter och Sarah är vid denna konfrontation båda ilskna och illustrerade med ett 

upprört och bestämt kroppsuttryck. Bo står bakom de bägge med huvudet på sned, kroppen 

mer böjd och händerna försiktigt ihop. Ett osäkert uttryck visas här igen, som det också gjorde 

vid uppslag tre då det först kommer på tal om att pojkar också kan vara lucia. “Jag kanske vill 

vara pepparkaksgubbe ändå/.../” följs strax därpå med “/.../nu vill jag hellre vara 

pepparkaksgubbe/.../” av Bo, varpå Bo och Sarah blir ovänner. Sarah visar på bilden hur hon 

vrålar och hur ilsken hon blir över Bos beslutande (Pedersen, 2016, uppslag fem). Hennes 

agerande är inte likt det typiskt könsstereotypa beteende som kan utläsas i gestaltningar av 

flickor (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Hon blir tydligt besviken på sin kompis och kanske 

särskilt med tanke på att han som pojke beslutande, genom att lyssna på en annan pojke på 

förskolan, att han inte längre ville vara något flickkodat. Att vara lucia, och också kanske att 

vara tjej enligt Sarah, är “det bästa som finns” (Pedersen, 2016, uppslag tre). Detta motsätter 

sig Bo i denna del av boken vilket också kan förklara denna kraftiga reaktion från Sarahs sida. 

Likväl hos Bos osäkerhet visas detta kopplat till honom som pojke och hans identitet 

(Kåreland, 2005, s. 27). 

  

Tankar kring hur könsnormer kan överskridas, på vilket sätt och med vilken omfattning, visas 

vidare i boken då Bo blir hämtad av sin pappa och svarar Bo med att vara lucia tror han inte är 

något enbart för tjejer. Pappan visar genom detta yttrande en tveksam inställning till 

fenomenet samtidigt som hans kroppsspråk yttrar uppmuntring och glädje till det. Pappan 

själv var “jätteavundsjuk” på lucians ljuskrona som liten och ansåg att den är “hur tuff som 
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helst” (Pedersen, 2016, uppslag sex). Bo förklarar för sin pappa sin osäkerhet kring om han 

ska klä ut sig till lucia med att det bara är tjejer som är det, pappan kontrar och kommer också 

med förtydligande om att det kan vara tufft att vara lucia. Att vara tuff skulle i detta fall kunna 

tolkas som något som genom det möjliggör för en pojke att träda in i flickdomänen. Om den 

på något sätt “pojkifieras”, görs lite mer med stereotypa pojkattribut, då är det en okej gräns 

att överskrida. Pappan förstärker i detta fall Bos osäkerhet kring domäner avsedda, av 

tradition, för de olika könen (Kåreland, 2005, s. 27; Kåreland & Lindh-Munther, 2005, 68 - 

71, 133 - 136). 

  

Boken skildrar i flera fall Bos inre och yttre känsloliv. Detta genom bilder med uppvisad 

osäkerhet och fundersamhet och genom text bland annat med beskrivningar om att han känner 

sig ledsen, skäms och inte vågar något (Pedersen, 2016, uppslag sju). Detta visar på en 

nyanserad bild av Bo. Bo är osäker på hur han som pojke kan klä ut sig till något som är 

vanligt för flickor, vilket styrks av hans pappa med att få in något tufft i utklädnaden. När Bo i 

drömmen då han för natten ligger i sin säng skäms och alla skrattar åt honom, handlar det 

däremot inte om huruvida han har tagit för sig något med en mer flickig könsroll utan mer om 

nervositet kring hur han kan komma att snubbla eller glömma texten till låten. Dessa 

osäkerheter och funderingar har i sin tur inget med just utklädnaden till lucia att göra, vad Bo 

än hade klätt ut sig till finns det risk att snubbla och glömma text. Under dagen visar sig 

osäkerhet kring kön, på natten i drömmen mer om själva prestationen. Här frågar vi oss om 

osäkerheten egentligen inte handlar om det ena respektive det andre, utan snarare en 

kombination. Rädsla för att göra bort sig, att andra skrattar och den osäkerhet Bo visar på 

kring prestationer kan kopplas till mer typiskt för flickor. Här kan exempel om att vara en så 

kallad “duktig” flicka passa in, som handlar mycket om just prestationer och att inte göra bort 

sig (Svaleryd, 2002, s. 21). När Bo, med detta i åtanke, är osäker kring utklädnad kan det i sin 

tur ligga till grund för att han redan känner sig närmare de mer stereotypa sätten att vara som 

flicka och att Bo genom denna utklädnad på något sätt inte bara närmar sig gränser utan också 

slutligen blir någon annan, vilket i detta fall skulle bli en flicka. Drömmen avslutas med att 

han gråtandes ropar efter sina föräldrar, varpå pappan kommer och tröstar, kramar och stannar 

tills Bo somnat. Pappan på uppslaget visar på kärlek och omvårdnad för Bo och även då Bo 

ropade på både sin mamma och pappa var det pappan som kom inrusande i sovrummet. En 

närvarande pappa, med nära till kärlek och känslor illustreras och kan också det kopplas till 

mer kvinnligt befästa könsroller (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). Svaleryd (2002, s. 34 - 35) 

listar olika innebörder kring att vara pojke och flicka på 2000-talet i Sverige. Detta är något 
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hon sammanställt genom en punktlista med flera olika hänvisningar varpå en av dessa punkter 

handlar om just pojkar och deras gråt. När pojkar gråter blir en vanligt förekommande 

reaktion att barnet påvisar en känsla av att vara arg. Bo i detta fall gråter men tas direkt av 

pappan i tolkning som att vara på grund av någon rädsla av något slag, vilket också ofta 

framträder vid flickors yttrande av gråt. Både Bos och pappans könsöverskridande beteenden 

kan tolkas ligga till grund för varför det ska kompenseras när något går åt det mer flickiga 

hållet. De beter sig båda inte typiskt för deras kön och istället för att vara okej med det, att ha 

en acceptans för det, behövs något annat tillföras för att stärka dem och deras könsidentitet, 

exempelvis könsmarkörer (Hellman, 2010, s. 177, 181, 184 - 186). 

  

Efter natten av tröst från sin pappa beslutar sig Bo tillslut, slutligen, för att vara lucia. Detta 

berättar han för Sarah på förskolan med förklaringen att hans pappa ska ordna en luciakrona 

som är tuff åt honom (Pedersen, 2016, uppslag nio). Betoningen och tillskrivningen om 

kronan som tuff verkar Sarah inte lägga märke till utan blir till synes enbart väldigt glad för 

Bos beslut. Inte heller är ordet tuff något som från början yttrades och poängterades av Bo 

själv, utan av hans pappa. När de därefter övar, likt de gjorde och som vi skrev om ovan på 

uppslag fyra, går Sarah sakta ledandes, medans Bo är i fullt språng. Bägge agerande likt 

traditionella könsnormer (Nikolajeva, 2017, s. 191 - 196). 

  

När det slutligen blir dagen för luciatåget står bo där med sin blålysande krona och benämner 

den med att den är “lite som en polisbil” (Pedersen, 2016, uppslag tio). Ytterligare en 

könsmarkör läggs här på, förutom färg också en leksak. Denna polisbil kan tolkas som 

förknippat till pojkars lek och också något högt rangordnat i kategorier om populära leksaker 

hos pojkar. I detta uppslag får vi också reda på att Peter, pojken som inte tyckte att Bo kunde 

vara lucia, tycker att Bo ser riktigt tuff ut med ljuskronan lysande som en polisbil. 

  

Nervositeten ligger kvar hos Bo men Sarah, med sitt empatiska och omvårdande typiska 

flickdrag, är den som då väljer att ta Bo i handen. På bilden ser vi att de håller i handen men i 

texten poängteras initiativtagaren som i detta fall var Sarah. Den som var nervös var Bo, 

pojken, men flickan kommer och räddar pojken från ängslan och finns där med en trygg och 

lugnande hand. Han är inte ensam i vad som komma skall utan har sin vän där och “alla de 

andra i tåget också” (Pedersen, 2016, uppslag tio). Efter Peters erkännande av Bos utklädnad 

upplever Bo att alla nu är med honom på tåget, i tåget. Att Peter tycker att utklädnaden är okej 

tolkar vi det som viktigt för Bo. När han själv tvivlade på sitt beslut vägde Peters åsikt som 
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pojke över, till och med över vad hans bästa vän Sarah tyckte. Sarah som flicka, trots 

rangordningen om bästa vän, kan ett annat barn av annat kön och samma som Bo komma att 

betyda så mycket för val i Bos liv. I detta fallet handlar det om att klä ut sig som lucia men 

speglar de normer som så hårt befäster könsroller i vårt samhälle. Människor bryr sig om vad 

andra tycker och tänker, vi utvecklar ständigt vår identitet och den kopplat till vårt kön är en 

livslång process. I Bo blir lucia får vi se exempel från detta i redan ung ålder i förskolan. Det 

börjar tidigt och är, som vi också tidigare nämnt, en livslång process.   

  

Bos dröm om att snubbla befästs inte i luciatåget. Detta sker istället hos kompisen Sarah, som 

också drar med sig flera andra, bland annat Bo, med ned i fallet (Pedersen, 2016, uppslag 

tolv). Alla skrattar, barn som vuxna och i slutändan skäms inte Bo alls över vad som skedde 

utan skratten var med alla inblandade, inte åt honom eller dem. Hur Bo kunde vända sina 

känslor kring detta kan förklaras med erkännandet han tidigare fått av pojken Peter. Det var 

redan okej från både männen, sin pappa, och pojkarnas, bland annat Peters, sida att vara lucia. 

Att ramla i luciatåget bredvid Sarah kom istället snarare att handla om något oturligt som med 

säkerheten i sig själva och tryggheten i slutändan kunde bli till något komiskt. Med denna 

porträttering av Bo både bryter och befäster Bo existerande normer kopplat till kön. 
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7. Diskussion 

Tankar råder idag, liksom på 1900-talet, om förskolan som en passning för barn, en typ av 

förvaring som möjliggör annat för föräldrarna.  Att begrepp som dagis i den bemärkelsen 

lever kvar än idag kan således också hänga ihop med den syn som finns på verksamheten. 

Synen kan spegla hur den väljs att namnges och också använda sig utav verksamheten. 

Boken Snurran på dagis utkom först 2011 och kom senare i nytryck 2016 med ändring av 

titeln till Snurran på förskolan istället. Även då läroplanen för förskolan första gången kom 

1998 lever begreppet dagis i många fall kvar. Andra böcker vi analyserat som använder sig av 

begreppet dagis efter förskolan fått en läroplan är Pyret, Håkan Bråkan och roboten Rex och 

Fia och djuren på dagis som samtliga utgivits efter 1998. Gunilla Woldes bok Emmas första 

dag på dagis utkom första gången på 1970-talet och använder inne i boken också begreppet 

daghem, vilket också ligger i linje med tiden då boken kom till tryck. Begreppet dagis 

används även i boken Flickan som inte ville gå till dagis vilket även ligger i tiden då boken 

utgavs 1986.  

  

I boken Emmas första dag på dagis inleds historien med att skildra förskolan som en plats där 

“tanter och farbröder” passar barn medans föräldrarna (detta i plural) arbetar (Wolde, 

1976/1998, uppslag ett). Även i boken Flickan som inte ville gå till dagis illustreras en 

stressig morgon och i texten förklaras det att mamman och pappan ska till jobbet och då måste 

flickan till förskolan (Widerberg & Torudd, 1986, uppslag fem). Syn på verksamheten som 

kan tydas här är att barnen behöver börja förskola för deras föräldrar ska kunna arbeta. Båda 

föräldrarna i Emmas första dag på dagis och Flickan som inte ville gå till dagis arbetar, i detta 

fall mamman och pappan. Förskolan kan i analys av boken tolkas som en institution som finns 

där när föräldrar inte kan ta hand om sina barn, som en förlängning av hemmet. I böckerna 

lyfts lek och vänskap i verksamheten men ändock betonas inte något syfte i sig för förskolan, 

utan kan tolkas som en form av ordnad lekplats och barnpassningsverksamhet. 

   

Under 1970-talet började många kvinnor arbeta i en tid med politisk anda om hur kvinnor inte 

längre skulle vara “/…”bundna i sin könsroll” (Hirdman, 2001, s. 168). Daghemmen, som 

verksamheten då hette, byggdes ut som en del för att möjliggöra båda föräldrarnas möjligheter 

till arbete. Tack vare förskolan som institution var det möjligt för kvinnor att bryta det 

stereotypa genuskontraktet innebärandes, i denna tids era, exempelvis att mannen i familjen 

skulle vara den ständiga försörjaren. Det kan tolkas som kvinnan då uppsa sitt jobb i hemmet 
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som den omsorgsfulla och omhändertagna modern för att lämna över till någon annan form av 

“moderlig” omsorg, således daghemmet (Hirdman, 2001, s. 168 - 173). Detta är också något 

som utläses i Emmas första dag på dagis, då mycket fokus ligger på omsorgsbiten. Den 

manliga pedagogen Olle står i centrum och utmärker sig medan de medverkande kvinnorna 

inte får samma utrymme, nämns inte vid namn och kan i bakgrunden ses stå för omsorgsbiten 

såsom att “vara bland de andra bebisarna” (Wolde, 1976/1998, uppslag fyra). Att det i boken 

lyfts en manlig pedagog speglar också tiden den gavs ut i med feminismens andra våg igång. 

Institutionen skulle vara jämställd och spegla tiden och tankarna i genuspolitiken (Hirdman, 

2001, s. 168 - 173). Som socialstyrelsen nämner 1987, elva år innan första läroplanen, skulle 

verksamheten då företräda med fokus på att vara förebilder för barnen och detta i åtanke med 

den ojämna könsfördelningen personal emellan (Socialstyrelsen, 1987, s. 31). Detta kan också 

i Woldes bok ses då mannen kan tolkas komma in som en kompensatorisk tillgång för de mer 

“moderliga” och omsorgsfokuserade kvinnorna. Om en institution ska byggas ut och 

utvecklas, då får mannen som norm en given plats. Av de sju böcker som analyserats i studien 

är det endast en av de böckerna som skildrar en man som arbetar i förskolan, resten har 

kvinnliga pedagoger. Detta stämmer överens med det som Elvin-Novak & Thomsson (2003, 

s. 199) beskriver om hur könsuppdelad arbetsmarknaden är, och att kvinnor ofta jobbar inom 

vård och omsorg. Män och kvinnor jobbar på olika stadier även om de arbetar inom samma 

sektion, vilket benämns som horisontell segregering.   

I Liljeströms studie för över 50 år sedan yttrades skillnader på känslouttryck pojkar och 

flickor emellan där pojkarna kom att stå för de mer aggressiva och flickornas för en mer mild 

framtoning (refererad till i Toijer-Nilsson, 1978, s. 12 - 17). Detta har också i studiens 

analysdel uppkommit exempelvis i skildringar om pojkar och då särskilt i boken Håkan 

Bråkan och roboten Rex från 1999. I den boken framställs huvudpersonen Håkan som en 

bråkig, upprorisk och hård pojke som vill döda och leka krig med sin robot. Däremot ses 

bipersoner, i samma bok, överskrida sin könstillhörighet, där pojkar leker med leksaker som 

anses typiskt flickiga och flickor ses utöva typiskt pojkiga handlingar. Huvudpersonen Fia i 

boken Fia och djuren på dagis upplevs som en omsorgsfull och försynt flicka i sitt beteende, 

och detta med hjälp av miljöskildringen av hennes rum som talar om omhändertagande och 

vårdande lekar. Till det yttre har Fia gestaltats med tofsar vilket blir en könsmarkör som 

berättar att hon är flicka (Hellman, 2010, s. 177, 181, 184 - 186). Vissa bipersoner, i samma 

bok, kan ses överskrida könsmönster och några framställs som stereotypiska. Karaktärer som 

ses överskrida sitt könsmönster är pojkar som leker omsorgs- och kärleksfulla lekar och 
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flickor som leker lekar som innehåller spring och klättring. Däremot har två flickor illustrerats 

med rosa färger och hårspännen i håret vilket markerar att de är flickor. I boken Pyret 

framställs pojkarna i leken som vilda och äventyrliga där de ses springa runt och jaga 

varandra. En av pojkarna söker uppmärksamhet genom att vara frågvis och retas. Flickorna 

skildras i lugna aktiviteter där de oftast sitter ner och ses måla eller pyssla. Huvudpersonen 

Pyret har till sitt yttre illustrerats i neutrala färger som röd, gul och blå. Även här kan 

miljöskildringen av Pyrets rum antyda att hon gillar att leka omhändertagande lekar då en 

dockvagn syns. En flicka har i uppslag tre till fem illustrerats med en lila klänning vilket kan 

ses som en könsmarkör då lila anses vara en flickfärg resten av karaktärerna bär relativt 

könsneutrala kläder (Hellman, 2010, s. 177, 181, 184 - 186). Personerna i boken har däremot 

givits olika mönster på kläderna i randigt och prickigt, där pojkarna ses i randigt och flickorna 

i prickigt. Detta blir en uppdelning och kan ses som en könsmarkör, där randigt symboliserar 

pojkar och prickigt relateras till flickor. I boken Flickan som inte ville gå till dagis gestaltas 

en flicka med ett beteende likt en pojkes stereotypiska sätt, där hon vägrar att gå till dagis 

genom att göra motstånd. Hon springer ifrån föräldrarna, är busig och är allmänt aktiv i allt 

hon gör. Hennes beteende går inte ihop med det performativa genuset, då hon ses överskrida 

sin könstillhörighet. Även flickans föräldrar, i detta fall mamman och pappan, ses som 

jämställda där de delar mellan vardagssysslorna. 

Studiens analyser av bilderböcker kan också sättas i sammanhang med expressiviteten och 

legitimeringen i åtanke. I studiens analyser har ett smalt fokus riktats till just genus och hur 

kön och förskola representeras. Detta medför, som också tidigare nämnts, att något annat får 

stå åt sidan. En bok är aldrig enbart det ena eller det andra, men utifrån en motivstudie som 

denna kan det komma att visa på diverse olika tendenser. Alla böcker i studiens analyser 

presenterar normer. Flertalet av bilderböckerna visar på traditionella och stereotypa sätt att 

agera och skildra förskola, mycket via särhållning av kön. Detta kunde ses utifrån ett 

genusperspektiv och kan i sin tur visa på att genuskontrakten fortsätter att bestå, i samhället 

likväl som i litteraturen. Ett annat perspektiv hade kunnat sätta analyserna i ett annat 

sammanhang och visat än mer nyanser i böckerna.  

 

De böcker vi valt läses i förskolan och kan också fortsätta att läsas i verksamheten. En 

medvetenhet kring hur läsning och samtal kan komma att äga rum kan vidga representationer 

och bidra till barns utveckling och lärande. Studiens analyser kan därav alltså vidga 

repertoarerna kring användandet av litteratur sker i den pedagogiska verksamheten, detta då 
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medvetenheten om framställningar utgör grunden till det fortsatta arbetet med hur de kan 

motverkas och utvecklas. Bilderböckerna kan användas i boksamtal med barnen och utmana 

text, bild och också barnens tankar och erfarenheter kring genus och normer.  

  

Svaleryd (2002, s. 25, 44) skriver att barnen i förskolan kommer i kontakt med den 

genussocialiserande processen där de testar och experimenterar sig fram i olika beteenden och 

sätt att vara på. Tysta överenskommelser skapas av omgivningens gensvar och reaktioner om 

vilka placeringar barnet kan inta. Därigenom formas vilka placeringar som lämpar sig bäst för 

pojkar respektive flickor. Det blir här betydande hur pedagoger bemöter barnen och Svaleryd 

förklarar att det behövs mer kunskap om jämställdhet bland förskolans personal, men också 

mer kunskap kring pedagogers egna roller och handlingsutrymme som könad deltagare inom 

förskolans genusordning. Detta stämmer överens med förskolans styrdokument där det står att 

personalen ska motverka traditionella könsmönster och vara förebilder för barnen (Skolverket, 

2016, s. 4, 5).         
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8. Avslutning 
 

Studien har flera olika utvecklingsmöjligheter. Ytterligare ett sätt att ta sig an en studie med 

analys av bilderböcker hade varit att använda ett intersektionellt perspektiv för att kunna se än 

mer och i ett vidare perspektiv. Genus hade då kunnat sättas i relation till makt, etnicitet, 

sexualitet, klass med mera. Skärningspunkterna mellan ordningarna som lyfts i studien kan 

med detta perspektiv utvecklas mer och i sin tur sättas i andra kontexter. Det skulle också vara 

av intresse att studera hur barnen uppfattar dessa böcker och eventuellt kunna få genomföra 

boksamtal kring dem med barn.  

Med denna studie hoppas vi vara ett av flera bidrag till att lyfta vikten av att arbeta med 

genusarbete i förskolan. Barn formar sin identitet redan i tidig ålder där förskolan är en viktig 

arena. Detta vill vi sprida kunskap om genom att betona hur barn och förskola representeras, 

men också genom hur rådande normer kan komma att utmanas och arbetas vidare med. 
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