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Abstract 

By analysing family structure this study aims to examine how the heteronorm is expressed in 

pitcure books which have recieved state aid for distribution to Swedish preschools in 2019. 

Previous research within the field shows that although queer families are represented in pitcu-

rebooks books, it is often a certain type of queer being made visible. It also shows that the queer 

families, despite being queer, can be seen as upright - holding heteronormative patterns. After 

a categorization, based upon family structures, of the 45 selected books listed by Kulturrådet as 

book gifts, it became clear that the families portrayed both maintained and broke the hetero-

norm. The heteronorm is maintained by the fact that several books only represent heterosexual 

families, whilst no book depicted merely queer families. Thus it can be suggested that the 

heterosexual families are more normalized and made more visible than the queer families. Ho-

wever in contrast, the heteronorm is broken by the fact that most books do not depict any hete-

ronormative togetherness of two.  It was also broken when the books which depict several dif-

ferent family constellations did not make the monogamous heterosexual core family the norm. 

In the depth analysis of three of these 45 books, the general result was the same,with the hetero-

norm being both maintained and broken. It was maintained by depicting monogamous nuclear 

families, both homosexual and heterosexual, and was broken by, depictions of polygamous bi-

sexual families, as well as single families that did not maintain any heteronormative together-

ness of two 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att, genom att analysera familjekonstellationer, undersöka hur 

heteronormen tar sig uttryck i bilderböcker som fått statligt stöd för att distribueras till svenska 

förskolor under 2019. Tidigare forskning inom området visar att queera familjer finns repre-

senterade i de böcker forskarna undersökt men att det ofta är en viss typ av queer som synlig-

görs, och att de queera familjerna, trots att de är queera, kan ses upprätthålla heteronormativa 

mönster. Efter en kategorisering, av de utvalda 45 böckerna som Kulturrådet listat som bokgå-

vor, baserat på familjekonstellationer framgick det att familjerna som skildrades såväl upprätt-

höll som bröt heteronormen. Heteronormen upprätthålls genom att flera böcker enbart gestaltar 

heterosexuella familjer medan ingen bok enbart gestaltar queera familjer. På så vis kan man se 

att de heterosexuella familjerna i större utsträckning normaliseras och synliggörs än vad de 

queera familjerna gör. Heteronormen bryts däremot genom att flertalet böcker inte skildrar nå-

gon heteronormativ tvåsamhet och att böckerna som skildrar flera olika familjekonstellationer 

inte gör den monogama heterosexuella kärnfamiljen till norm. I djupanalysen av tre av dessa 

45 böcker var det generella resultatet detsamma, heteronormen såväl upprätthölls som bröts. 

Den upprätthölls genom att bland annat skildra monogama kärnfamiljer, såväl homosexuella 

som heterosexuella, och den bröts genom att till exempel skildra polygama bisexuella familjer 

samt ensamstående familjer som inte upprätthöll någon heteronormativ tvåsamhet.  

 

Nyckelord  

Heteronormativitet, heterosexuell matris, kön, genus, bilderböcker, familjekonstellationer, 

queerteori. 
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1. Inledning  

Litteratur är något som präglar den dagliga verksamheten i förskolan, vilket också avspeglas i 

läroplanen. Där kan man läsa att barn ska ges möjlighet att samtala om litteratur och att försko-

lan ska sträva efter att utveckla ett intresse hos barnen för text och bild samt deras förmåga att 

tolka litteratur (Skolverket, 2018 s. 14). Enligt läroplanen ska förskolan även vara en plats som 

präglas av öppenhet och respekt för olika levnadsätt (Skolverket, 2018, s. 5). 

Utbildningsprofessor Jennifer Esposito (2009, s. 65) beskriver att barnlitteratur bör ses som en 

del av samhällets populärkultur. Populärkultur, menar hon i sin tur, är en arena för olika sam-

hällsfrågor där bland annat värderingar kring sexualitet kan skildras och skapas. Hon skriver 

vidare att barnböcker på så vis dels är något som kan skapa mening och en känsla av inkludering 

om man finner sig själv representerad i dessa och dels att barnböcker kan bidra till att skapa en 

förståelse för omvärlden och leda till nya insikter kring händelser eller ting som man själv inte 

upplevt eller erfarit.  

Psykologen Marja Onsjö (2017, s. 211) menar att förskolor med ett brett utbud av böcker som 

skildrar mer än bara heteronormativa relationer kan bidra till att barn får en bredare uppfattning 

om vad begreppet familj kan innebära och att förståelsen för olika könsidentiteter kan utvidgas 

och bli mer mångfacetterad. Jasmine Z. Lester (2014, s. 246) som forskat på området queer 

barnlitteratur, menar att om barn i tidig ålder skulle introduceras för litteratur, där olika typer 

av queera identiteter finns representerade, skulle det kunna leda till att mobbning på grund av 

homofobi, samt självmord i ung ålder, minskade. 

Medvetna litteraturval hos förskollärarna kan således leda till en uppsjö av möjligheter. Det kan 

skapa inkludering, motverka diskriminering och mobbing samt bidra till en utvecklad respekt 

och öppenhet för olika levnadsätt.  

Jag kommer i denna studie att undersöka en andel av de bokgåvor som Kulturrådet listat på 

sin hemsida under 2019 och som förskolor har haft möjlighet att konstandfritt beställa till sina 

verksamheter. 45 böcker kommer att kategoriseras utifrån de familjekonstellationer som 

skildras och tre av dessa böcker kommer sedan att närmare analyseras. Genom att undersöka 

böckernas familjekonstellationer, och hur heteronormen tar sig uttryck i dessa, hoppas jag 

därigenom att kunna uppmärksamma hur dessa böcker kan hjälpa eller stjälpa de möjligheter 

som nämnts ovan.    
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2. Syfte  

 

Syftet med detta arbete är att, genom att analysera familjekonstellationer, bidra med kunskap 

om hur heteronormen tar sig uttryck i bilderböcker som fått statligt stöd för att distribueras till 

svenska förskolor under 2019.  

För att undersöka denna fråga kommer jag, som tidigare nämnts, att kategorisera 45 böcker och 

närmare granska tre böcker som Kulturrådet listat som bokgåvor till förskolan år 2019. För att 

avgränsa studien kommer mitt fokus vara att undersöka de vuxna som skildras i familjekonstel-

lationerna. Jag kommer att använda mig av följande frågeställningar för att finna svar på mitt 

syfte: Vilka typer av familjekonstellationer synliggörs i undersökningsmaterialet och hur skild-

ras de? På vilket sätt bryter eller upprätthåller dessa skildringar av familjerna heteronormen? 
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3. Metod  

3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 

Denna studie kommer innehålla både kvalitativa och kvantitativa inslag. Dels kommer ett större 

antal böcker, 45 stycken, att kategoriseras utifrån vilka familjekonstellationer de gestaltar och 

dels kommer tre av dessa 45 böcker att kvalitativt analyseras utifrån en queerfeministisk ana-

lysmodell. Holme och Solvang (1997, s. 86) beskriver hur en kvalitativ undersökning kan fun-

gera som en uppföljning av den kvantitativa undersökningen. På så vis menar de att det blir 

möjligt att få såväl en generell överblick som en specifik inblick i fenomenet som undersöks 

vilket kan stärka analysresultatens tillförlitlighet. 

 

3.2 Analysmetod  
 

Då detta arbete är en litterär studie kommer jag att använda mig av text- och bildanalys som 

metod. Mia Österlund, docent i litteraturvetenskap, har utformat en typ av text- och bildanalys 

i form av en queerfeministisk analysmodell som jag i denna studie kommer att utgå ifrån. Jag 

kommer dock att anpassa analysmodellen efter mitt syfte och mina frågeställningar. Eftersom 

hetronormativiteten har sin grund i dels kön och dels sexualitet (Ambjörnsson, 2016, s. 53) 

kommer jag att undersöka båda dessa faktorer i familjekonstellationerna som skildras i den 

valda barnlitteraturen. 

Österlund (2012, s. 257) beskriver att man utifrån den queerfeministiska analysmodellen norm-

kritiskt granskar sexualitet och kön och att hetronormativiteten på så vis kan uppmärksammas. 

Det är en modell som erbjuder möjligheten att analysera hur ”sexuella normer uppstår, upprätt-

hålls och rubbas i bilderboken” (s. 258). Österlund menar också att denna analysmetod kan 

användas för analys på vilken litteratur som helst, det vill säga inte bara den som faller under 

kategorin queer. 

Hon menar vidare att den queerfeministiska analysen även kan appliceras på hur barnens 

heteronormativitet i den analyserade litteraturen tar sig uttryck (Österlund, 2012, s. 255). Detta 

är dock något jag kommer att avstå ifrån då mitt primära fokus och intresse ligger i att undersöka 

hur de vuxnas familjekonstellationer skildras utifrån heteronormen.  

Modellen Österlund (2012, s. 261) lyfter i Queera läsningar ser ut på följande vis:  
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1. Hur gestaltas pojkar och flickor? Hur avbildas avvikelser från köns- och sexuali-

tetsnormer i ord och bild? 

2. Vem berättar? Vem fokaliseras? Hur gestaltas ögonkontakt i bild? 

3. Hur skildras bipersoner? Vilka relationer skildras? 

4. På vilket sätt har miljöbeskrivningen med kön och sexualitet att göra? 

5. Hur utnyttjas berättelsens sanningshalt eller modalitet? 

6. Spelar heteronormativitet in i berättelsens uppbyggnad och upplösning? 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar har jag modifierat de sex frågor som Österlund 

beskriver. Istället för att undersöka hur pojkar och flickor gestaltas kommer jag istället att un-

dersöka hur män och kvinnor gestaltas. Detta då jag, för att avgränsa studien, valt att fokusera 

på hur de vuxna i familjekonstellationerna skildras. Jag har även på grund av tids- och omfångs-

begränsningar valt att välja bort några frågor och fokusera på dem som har störst relevans uti-

från mitt syfte och mina frågeställningar. Således kommer mina analysfrågor att se ut på föl-

jande vis: 

1. Hur gestaltas män och kvinnor?   

2. Hur avbildas avvikelser från köns- och sexualitetsnormen i ord och bild? 

3. Hur skildras bipersoner? Vilka relationer skildras? 

4. På vilket sätt har miljöbeskrivningarna med kön/sexualitet att göra? 

För att systematiskt och på ett kontinuerligt likvärdigt sätt kunna analysera hur män och kvinnor 

gestaltas, hur avbildningar avviker från könsnormen, och hur miljöbeskrivningarna kan sam-

mankopplas med kön kommer jag att använda mig av barnlitteraturforskaren Maria Nikolajevas 

abstrakta schema över kvinnlighet och manlighet (se tabell 1) (Nikolajeva, 2017, s. 192). Niko-

lajeva (2017, s. 193) menar att detta schema kan användas för att synliggöra genusmönster och 

normbrytande beteende hos karaktärerna i litteraturen. 

 

Tabell 1. Nikolajevas (2017, s,192) abstrakta schema för ”manligt” respektive ”kvinnligt”  

Kvinnor/flickor Män/pojkar 

Vackra Starka 

Aggressionshämmade Våldsamma 

Emotionella/milda Känslokalla/hårda 

Lydiga Aggressiva 

Självuppoffrande Tävlande 



8 

 

Omtänksamma/omsorgsfulla Rovgiriga 

Sårbara Skyddande 

Beroende Självständiga 

Passiva Aktiva 

Syntetiserande Analyserande 

Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt 

Intuitiva Rationella 

 

 

3.3 Urval och primärlitteratur 

 

När det kommer till urval har jag utgått ifrån de titlar som Kulturrådet år 2019 har listat som 

bokgåvor till förskolans verksamhet. Fortsättningsvis kommer dessa listade bokgåvor att be-

nämnas som Kulturrådets litteraturlista i denna studie.  Förskolor runt om i landet har givits 

möjlighet att konstandsfritt beställa hem de böcker som Kulturrådets litteraturlista från 2019 

innehåller. Totalt rör det sig om 128 listade titlar. Kulturrådet (2019) beskriver att urvalet för 

titlarna de har gjort är baserat på sakkunnigas åsikter och kunskaper och med syfte att erbjuda 

många olika genrer med hög kvalité som är anpassade efter olika barns olika förutsättningar. 

Jag har valt att utgå från Kulturrådets litteraturlista från 2019 då förskolor runt om i landet har 

haft möjlighet att kostnadsfritt beställa dessa böcker vilket borde betyda att de är väl represen-

terade vid landets förskolor och att de därmed når flera läsare bland förskolebarn och personal. 

Därigenom blir detta urval särskilt intressant att undersöka.  

Utifrån de 128 böckerna (se bilaga 1:A) på Kulturrådets litteraturlista har jag sedan genomfört 

ytterligare tre urvalsprocesser. För att avgränsa studien sållades de böcker som var riktade till 

åldersgrupperna ett till tre år samt sex till nio år bort, liksom faktaböcker, böcker på andra språk 

än svenska och antologier. Kvar blev då 45 skönlitterära böcker skrivna på svenska som riktade 

sig till åldersgruppen tre till sex år (se bilaga 1:B). Den andra urvalsprocessen genomfördes 

efter en genomläsning av de 45 böckerna som sedan sorterades i kategorier (se bilaga 1:C). 

Kategorierna var följande: 

Kärnfamilj: Enbart familjekonstellationer bestående av mamma, pappa och barn skildras 

Queer familj: Enbart vuxna homo-/bisexuella och/eller transpersoner med barn skildras 
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Ensamstående familj: Enbart en förälder med barn skildras 

Ombildad familj: Enbart familjer som ombildats, det vill säga en mamma eller pappa som inte 

lever med barnets andra vårdnadshavare utan med en ny partner, skildras. 

Flera olika familjekonstellationer skildras: Boken skildrar många olika familjer, till exempel 

ensamstående och queera familjer, kärnfamilj och ensamstående familj, eller kärnfamilj och 

queera familjer och så vidare. 

Inga familjekonstellationer skildras: Boken skildrar inga familjekonstellationer utan enbart 

till exempel barnet självt, kompisrelationer, syskonrelationer, eller relationer med djur. 

Far/mor föräldrar: Endast barn med dess mor/farföräldrar skildras.  

I ett avslutande steg av undersökningen valde jag att närmare granska tre av de fem böcker som 

skildrar mer än enbart en typ av familjekonstellation. Kategorin ”Olika familjekonstellationer” 

valde jag för att få en variationsbredd i min analys och med förhoppningen att kunna visa hur 

olika familjekonstellationer på olika vis kan upprätthålla eller bryta heteronormen. Hundpro-

menaden och I huset där jag bor var de två böcker i kategorin ”Olika familjekonstellationer” 

som inte analyserades. Hundpromenaden är en bok utan text som skildrar myriader av männi-

skor och varelser och I huset där jag bor skildras karaktärerna enbart som svarta siluetter. De 

tre böcker som valdes ut var de som mest konkret skildrar olika typer av familjekonstellationer 

i såväl text som bild och de som jag därav anser vara mest intressanta att analysera utifrån mitt 

syfte och mina frågeställningar. Således blev mitt urval av böcker som vidare ska behandlas 

följande; Jag vaktar Allan (2018) skriven av Johanna von Horn och illustrerad av Charlotta 

Ramel, Ägget (2018) skriven av Sanna Sofia Vuori och illustrerad av Linda Bondestam samt 

Jag och alla (2019) skriven av Ylva Karlson och illustrerad av Sara Lundberg. 

 

 

3.4 Metoddiskussion 

 

Här nedan kommer jag att förklara begreppen reliabilitet och validitet samt diskutera dessa i 

förhållande till min studie. 
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Christoffersen & Johannessen (2015, s. 21) beskriver att begreppet reliabilitet innebär tillförlit-

lighet. I studier kan denna tillförlitlighet röra sig om vilken data som används, hur exakt denna 

data är samt hur datan har samlats in och behandlats. 

När det kommer till vilken data som har samlats in, alltså mitt urval, kan det argumenteras för 

att det hade varit gynnsamt för studiens reliabilitet om jag undersökt alla de böcker som gick 

att återfinna på Kulturrådets litteraturlista. Detta hade gett en tydligare och mer pålitlig helhets-

bild över hur heteronormen tar sig uttryck i böckerna på denna lista. Dock har jag på grund av 

studiens omfångs och tidsbegränsningar varit tvungen att avgränsa omfånget på antalet analy-

serade böcker och även på vad som ska analyseras i dessa böcker.  

När det kommer till hur datan har behandlats så har den analyserats och tolkats av mig, en 

subjektiv person med subjektiva erfarenheter och tankar. Detta är något som kan anses påverka 

reliabiliteten. En annan människa med andra erfarenheter hade kanske kommit fram till andra 

tolkningar eller kategoriseringar. Jag har under processen gång varit medveten om min egen 

subjektivitet och haft som ambition att förhålla mig så objektivt som möjligt till datamaterialet. 

Jag har också återupprepat läst igenom mitt datamaterial för att undersöka om mina tolkningar 

är rimliga och rationella. Bjereld, Demker och Hinnfors (2018, s. 105) beskriver att ett sätt att 

öka den intrasubjektiva reliabilitetn är att forskaren själv läser igenom datamaterialet mer än en 

gång för att se om hen kommer fram till samma tolkningar som tidigare.   

Validitet är ett begrepp som kan likställas med ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker 

det som vi avser att undersöka” (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2018, s. 102). Det jag avsåg 

att undersöka i denna studie var vilka typer av familjekonstellationer som synliggörs, hur dessa 

skildras samt på vilket sätt skildringarna bryter eller upprätthåller heteronormen. Genom att 

under analysens gång konsekvent fokusera på Österlunds analysfrågor samt Nikolajevas ab-

strakta schema som beskrivs under rubriken Analysmetod , anser jag att jag genom hela proces-

sen kunnat bibehålla ett fokus på vad som ska undersökas och vad som ska besvaras. 
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4. Teoretiska utgångspunkter och begrepp  

 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för queerteorin och dess historik. Jag kommer 

även att lyfta begreppen queer, heteronormativitet och heterosexuell matris som alla, dels har 

en stor betydelse inom queerteorin samt är begrepp som kommer ligga till grund för min studie.  

 

 

4.1 Queerteori och dess historik 
 

Ambjörnsson (2016, s. 37) hävdar att för att förstå queerteorin behöver man först förstå dess 

historia och rötter. Queerteorin växte fram i början på 1990-talet strax efter att queerrörelsen 

börjat ta form. Det började då efterfrågas en teori som gav en bredare och mer komplex analys 

gällande samhället, sexualitet, identitet och utanförskap. Tidigare forskning hade mestadels fo-

kuserat på enskilda homosexuella individer och deras levnadsätt men under denna tid börjar 

man med inspiration från sociologen Jeffery Weeks och idéhistorikern Michel Foucault lägga 

fokus på hur sexuella normer skapas och upprätthålls (Ambjörnsson 2016, s. 33). Queerteorin 

har sitt ursprung i poststrukturalismen som ställer sig kritiskt till den tidigare vedertagna tanken 

om vetenskap som en objektiv sanning. Istället betonas det i poststrukturalismen att allting 

skapas i förhållande till något annat och för att urskilja något måste vi veta dess motsatskategori 

eller kontrast, skillnaderna gör att vi kan skapa mening. Språket inom det poststrukturalistiska 

perspektivet ses som något ständig föränderlig med skiftande innebörd. Språket är därför inte 

en sann statisk avspegling av vår omvärld utan istället något som är verklighets- och identitets-

skapande och vars innebörd skiftar utifrån var, när och av vem det sägs (Ambjörnsson, 2016, s. 

37–40). 

Ambjörnsson (2016, s. 41) beskriver Michel Foucaults tankar och teorier om identitet och ka-

tegorisering och förklarar varför dessa har kommit att bli betydelsefulla inom det queerteore-

tiska perspektivet. Foucault menade att det i det moderna samhället växt fram en ökad discipli-

nering och övervakning av medborgarna som i sin tur resulterat i att människan har blivit mer 

angelägen om att passa in i samhällets normsystem och inte hamna utanför. Att passa in i norm-

systemet är således att ha makt, vilket är en av queerteorins grundläggande utgångspunkter.  
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Ambjörnsson (2016, s. 43) menar att queerteori inte kan ses som en homogen teori utan en teori 

som består av en rad olika perspektiv på samhälle, kultur och identitet. Gemensamt för dem alla 

är dock att de fokuserar på hur normalitet (och i och med det även avvikelser) skapas och upp-

rätthålls.  

Således är queerteorin en bred teori men med ett fokus på hur språk, samhälle och kultur skapar 

identitet och normer, samt hur dessa normer bibehålls och bryts. 

 

4.2 Queer 
 

Rosenberg (2002, s. 11) menar att queer är ett brett och utmanande ord att sammanfatta, samt 

att man bör undvika att precisera begreppet alltför mycket. Dock kommer jag i denna uppsats, 

på grund av praktiska skäl att göra en sådan avgränsning av begreppet. Rosenberg (2002, s. 11) 

beskriver några vanliga betydelser av ordet queer. En av dessa är queer som ett paraplybegrepp 

för lesbisk, gay, bisexuell och transidentitet. Det är denna begreppsförklaring jag kommer att 

utgå ifrån i denna studie.  

 

4.3 Heteronormativitet och den heterosexuella matrisen 
 

Ett centralt område inom queerteorin är hur normalitet kring genus och sexualitet skapas. Sex-

ualitet ses inom teorin som något socialt, kulturellt och historiskt konstruerat, och här blir be-

greppet heteronormativitet ett relevant begrepp då det åsyftar den norm som framställer det 

heterosexuella levnadsättet som det naturliga och åtråvärda att leva (Ambjörnsson 2016, s. 47).  

Ambjörnsson (2016, s. 53) beskriver hur hetronormativiteten upprätthålls och förklarar att det 

dels beror på gränsdragningen mellan homo- och heterosexualitet och dels på grund av gräns-

dragningen mellan könen, man och kvinna. När det kommer till den sexuella gränsdragningen 

beskriver Ambjörnsson (2016, s. 54) det faktum att när en människa definierar sig som homo-

sexuell kommer omgivningen att reagera med tydliga, men helt andra, förväntningar och upp-

fattningar om personen i fråga än om denne vore heterosexuell.  

Utöver gränsdragningen mellan homo- och heterosexualitet beskriver Ambjörnsson (2016, s. 

55) hierarkin som finns emellan dessa. Historiskt kan man tydligt se denna hierarki då homo-

sexualitet under lång tid klassades först som ett brott och sedan som en sjukdom. Även fast 
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detta förändrats finns hierarkierna kvar om än något mer subtila i dagens samhälle. Alltifrån 

rynkade ögonbryn till hatbrott baserade på en människas sexualitet till statlig reglering gällande 

familjebildning till att känna sig tvingad att stå tyst kvar i garderoben är exempel på att hierar-

kierna mellan homo- och heterosexualitet lever kvar än idag.  

Ambjörnsson (2016, s. 58) menar, som tidigare påpekats, att ett tydligt exempel på hetronor-

mativiteten i dagens samhälle är hur den reglerar vad som kan klassas som en familj. Lagar om 

hur många vårdnadshavare ett barn kan ha är ett exempel på detta som innebär att en familj rent 

juridiskt enbart kan utgöras av två vårdnadshavare. Ambjörnson menar att denna tvåsamhets-

norm privilegieras så pass mycket att den till och med, i vissa fall, kan ses som starkare än den 

heterosexuella normen i samhället. Hon lyfter här begreppet kärnfamiljshomo (mamma, 

mamma och barn/ pappa, pappa och barn) och förklarar att denna familj i många fall kommit 

att accepteras i högre utsträckning än familjer som bryter mot tvåsamhetsnormen.  Ambjörnsson 

lyfter vidare kulturvetaren Lisa Duggans tankar om homosexuellas strävan efter rätten till re-

glerad tvåsamhet, något Duggan menar bidrar till, vad hon kallar, en homonormativitet som 

upprätthåller heteronormen. 

 

Istället för att på allvar utmana normer kring samlevnad och sexualitet, menar hon att ett 

fokus på det gifta, samkönade paret med ett eller två barn snarare understryker hetero-

normativa idéer om vad som är ett normalt och riktigt liv (Ambjörnsson, 2016, s. 59). 

 

Wasshede (2010, s.299) menar att begreppet familj håller på att utvidgas men att det trots detta 

fortfarande är starkt präglat av heteronormen och att normen om en heterosexuell kärnfamilj 

fortfarande har ett starkt fotfäste i samhället. 

 

Den andra gränsdragningen som upprätthåller hetronormativiteten är, som tidigare nämnts, den 

mellan könen (Ambjörnsson, 2016, s. 53). Ambjörnsson (2016, s. 94) lyfter filosofen Judith 

Butlers tankar om att synen på det biologiska könet är så starkt påverkat av samhällets före-

ställningar att man inte kan skilja begreppen kön och genus åt. Där av menar hon vidare att idén 

om ett naturligt kön bör ifrågasättas och istället ses som en del i ett normsystem som dels be-

skriver hur vi ska vara som man eller kvinna, samt att vi ska vara just man eller kvinna. Butler 

(1990, s. 55–57) menar att om genuskonstruktioner i samhället inte varit bundna till det fysiska 

könet på det sätt som det är idag så hade det könsliga begreppet man och genusbegreppet mas-

kulin likväl kunnat användas för att beskriva en kvinnokropp. Så är dock inte fallet. 

lyfter vidare  
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Ambjörnsson (2016, s. 94) lyfter vidare Butlers teorier som beskriver att när de två könen, man 

och kvinna, framställs som den enda valmöjligheten att identifiera sig med så skapas en hetero-

sexuell matris. I denna matris kategoriseras manliga och kvinnliga kroppar samt manligt och 

kvinnligt genus som motpoler som sedan ska förenas i den heterosexuella sexualiteten och det 

heterosexuella levnadsättet. För att samhället ska se dig som, till exempel, en ”riktig man” blir 

kravlistan därför lång.  Dels behöver personen besitta en manskropp, sen gäller det att personen 

enligt samhället krav och normer uppträder och beter sig som en man och på så vis positionerar 

sig mot det kvinnliga och feminina beteendet. Och till sist behöver personen åtrå och sexuellt 

attraheras av sin motpol, kvinnan.   

I Statens offentliga utredningar kan man läsa att heteronormativitet och genus är något 

som inte går att särskilja.  

Båda systemen grundar sig på ett könsdualistiskt synsätt – där det vi ser som ”kvinnligt” 

och ”manligt” hålls isär och ställs i ett direkt motsatsförhållande till varandra. Genussyste-

met bygger på normer och värderingar om vad som är bra och dåligt, normalt och onormalt, 

vilket i många fall betyder olika saker för flickor och pojkar. Det som anses vara normalt 

för flickor anses inte normalt för pojkar och vice versa. Inbäddat i dessa normer finns också 

en förväntad heterosexualitet. (2006:75, s. 160) 

 

Skolverket (2006, s. 26) beskriver vidare att människor utifrån heteronormen, och dess 

uppdelning av män och kvinnor samt maskulint och feminint, också kategoriserar och 

skapar motpoler när det kommer till egenskaper, kläder och yrken. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att heteronormativitet bygger på såväl gräns-

dragningen mellan sexualitet som gränsdragningen mellan kön (Ambjörnsson, 2016, s. 

53).  Bryter man mot den heterosexuella normen, eller könsnormerna gällande egen-

skaper och/eller utseende för sitt kön upprätthålls inte den heterosexuella matrisen vilket 

i sin tur innebär att heteronormativa mönster rubbas (Ambjörnsson, 2016, s. 94). 
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5. Tidigare forskning  

 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för tidigare forskning gällande heteronormens 

uttryck, via sexualitet och kön, i barnböcker. Jag kommer också att lyfta tidigare forskning som 

visar på hur olika barnboksskildringar av familjekonstellationer kan upprätthålla eller bryta 

heteronormen. Den forskning som jag har återfunnit har framförallt visat på hur heteronormen 

upprätthålls och/eller bryts i barnböcker som kan kategoriseras som queera. Den tidigare forsk-

ningen och primärlitteratur som har analyserats i denna skiljer sig där med från den litteratur 

jag har valt att kategorisera och analysera i min studie. Dock anser jag det ändå vara relevant 

att analysera barnlitteratur som inte kategoriseras som queer då Österlund (2012, s. 258) menat 

att man med hjälp av den queerfeministiska analysmodellen kan upptäcka upprätthållanden och 

brytningar av heteronormen i all typ av litteratur.  

Litteraturvetaren Eva Heggestad har i sin studie Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn: 

Bilderbokens nya invånare analyserat queera svenska bilderböcker, publicerade mellan åren 1999 

och 2013, för att undersöka hur barn och föräldrar på olika sätt avviker från heteronormen. Heg-

gestad (2013, s. 223) beskriver att det länge funnits böcker som skildrar något annat än den 

klassiska kärnfamiljen, bestående av mamma, pappa och barn, och benämner Elsa Beskows tant 

Brun, tant Grön och Tant Gredelin som ett exempel på detta. Här skildras tre kvinnor som bor 

ihop och tillsammans uppfostrar två föräldralösa barn. Relationen mellan tanterna definieras 

aldrig och det är oklart om de bara är syskon, vänner eller någonting mer. Heggestad (2013, s. 

224) uppmärksammar vidare att det i Sverige under de senaste tio åren publicerats en rad barn-

böcker som kan kategoriseras som queera barnböcker. Dessa böcker menar hon har ett gemen-

samt tema då de ifrågasätter den heterosexuella normen och normer gällande kön. Exempel på 

detta är familjekonstellationer som bryter mot den normerande familjen, kärnfamiljen, men 

också karaktärer som bryter mot normerande genusmönster.  

Enligt Heggestads (2013, s. 236) studie finns det ett tydligt mönster i de böcker hon har analy-

serat då de queera barnböckerna från 1990-talet har ett fokus på förädlarnas sexuella läggning 

och att det är kring denna handling kretsar. Senare utgivna böcker med queertema har inte 

samma fokus då de vuxnas sexualitet är något som nämns mer i förbifarten än som ett hand-

lingsfokus. Här lyfter hon Pija Lindenbaums Lill-Zlatan och morbror raring som ett exempel 

och beskriver att det queera temat egentligen inte är framskrivet så tydligt i texten utan att det 

snarare kan avläsas främst av bilderna i boken.  
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Heggestad (2013, s. 246) uppmärksammar vidare att i de böcker hon har analyserat så ser man 

ofta att barnen i berättelserna tillåts trotsa och bryta traditionella genusmönster, dock är det få 

vuxna som gör det. Heggestad (2013, s. 246) beskriver också att såväl bisexuella som transper-

soner lyser med sin frånvaro i den granskning hon har genomfört. Denna slutsats är även något 

B.J Epstein kommer fram till i sin forskning. Epstein har i sin studie analyserat ett antal väster-

ländska böcker med queertema för barn och unga utifrån bland annat frågeställningar om vilka 

olika sexualiteter som skildras och hur de skildras. Epstein (2012, s. 292) kommer fram till att 

karaktärerna som skildras är framförallt lesbiska eller gay, vilket innebär att transpersoner och 

bisexuella, nästan utan undantag, inte skildras i dessa böcker. 

Jasmine Z. Lester har i sin studie ”Heteronormativity in childrens litrature: An intersectional 

analysis of queer-themed pitcure books” analyserat 68 västerländska bilderböcker med queer-

tema. Lester (2014, s. 245) beskriver att dessa skildrar queera människor men att det återkom-

mande är en viss typ av queer som skildras, nämligen den icke-hotande queeren. Den icke-

hotande queera beskriver Lester som den typ av queer som följer genusmönstret för sitt kön, 

som är investerad och insatt i sitt föräldraskap och som tillhör övre medelklass samt är vit. 

Utifrån de 68 granskade queera barnböckerna så menar hon också att dessa upprätthåller snarare 

än bryter heteronormen i samhället.  

Ett annat mönster Lester (2014, s. 250) upptäckt i barnböckerna är att lesbiska mammor ofta 

skildras, enligt rådande normer, feminint. Med smink, klänningar och långt hår. Men i de fall 

där en lesbisk mamma skildras på ett mer normtypiskt maskulint sätt så är dennes partner ofta 

skildrad på ett normtypiskt kvinnligt sätt. Lester menar att man kan se detta som ett försök att 

anpassa karaktärerna till det heteronormativa samhället genom att det blir en skildring av ett 

partnerskap mellan en maskulin och feminin motpol. Lester (2014, s. 251) menar också att det 

i sakfråga inte är ett dilemma att ett lesbiskt par skildras på detta sätt, ett dilemma blir det 

däremot på grund av att det är nästintill den enda representation av lesbiska par i böckerna. 

Lester (2014, s. 247–248) lyfter begreppet homonormativ och menar att det innebär att queera 

människor anpassas till de rådande normer inom det heterosexuella levnadsättet så som att följa 

genusmönstret för sitt kön samt att leva monogamt och i en kärnfamilj. På så sätt blir queera 

karaktärer i litteraturen mer ”normala” och mindre ”hotfulla”. Lester menar att framförallt 

vuxna lesbiska tenderar att i litteraturen skildras på detta homonormativa sätt.  

Även Heggestad (2013, s. 229) beskriver att när en familj består av föräldrar av samma kön så 

beskrivs de ofta som ”precis som alla andra” Hon menar vidare att detta innebär att böcker där 
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regnbågsfamiljer skildras sällan lyfter problem eller komplicerade situationer kopplade till fa-

miljen så som det gör i böcker med heterosexuella vårdnadshavare.  Istället tenderar den homo-

sexuella familjen i barnböcker att enbart vare glada och harmoniska familjer, långt ifrån gräl, 

skilsmässa, missbruk eller dylikt. 

Jennifer Esposito har i sin artikel ”We´re here we´re queer but we´re just like heterosexuals” 

granskat fem amerikanska bilderböcker som skildrar familjer med lesbiska mammor. Esposito 

(2009, s. 67) menar att de lesbiska familjernas avsaknad av en pappa skildras som problematiskt 

medan inget problematiserande görs gällande de heterosexuella familjekonstellationerna. Detta 

menar hon gör att homosexualiteten blir skildrad som onormal och avvikande. 

Esposito (2009, s. 62) beskriver att kärlekstemat i barnböcker med lesbiska mammor ofta skild-

ras på precis samma vis som heterosexuella föräldrar. De lesbiskas levnadsätt och kärlek skiljer 

sig således inte från det heterosexuella. Avsaknaden av skillnader och eftersträvan efter likheter 

benämner Esposito som de-queering. Esposito menar att eftersom vi lever i en värld där homo-

fobi existerar så blir det förminskande att påstå att det inte finns några skillnader. Hon menar 

också att faran med fenomenet de-queering är att det osynliggör de homosexuellas bristande 

privilegier och rättigheter och där av ifrågasätts inte heteronormen utan kan fortlöpa och upp-

rätthållas. (Esposito, 2009, s.64).  

Heggestad (2013, s. 45–46) menar att fenomenet de-queering även är något som syns i de 

svenska barnböcker med queertema som hon har analyserat.  Hon påvisar avsaknaden av repre-

sentation när det kommer till homosexuella ensamstående fäder och mödrar utan tvåsamhet 

som är en stark heterosexuell norm som återfinns även blad de homosexuella som skildras i 

barnböcker.  

Mia Österlund lyfter i boken Queera läsningar (2012, s. 264) begreppet queert läckage. Detta 

begrepp innebär att heteronormativa mönster som återfinns i litteratur alltid läcker. I de norme-

rande motpolerna manligt och kvinnligt menar hon att man kan upptäcka avvikande eller norm-

överskridande beteenden. Österlund (2012, s. 266) gör i boken Queera läsningar en queerfe-

ministiskt bilderboksanalys av Pija Lindenbaums bok Kenta och barbisarna. I sin analys finner 

hon att det inte framgår om Kentas pappa har någon partner vilket Österlund menar lämnar en 

lucka i texten. En lucka för tolkning om huruvida mannen är ensamstående eller kanske homo-

sexuell bara att partnern inte skildras. Österlund drar utifrån detta paralleller till Gunilla Berg-

ströms karaktär Alfons Åberg och hans pappa, där läsarna inte har någon vetskap om Alfons 

eventuella andra vårdnadshavare. Österlund beskriver att detta kan ses som en omformulering 
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av familjeskildringen genom att det uppstår ett moderligt faderskap. Detta moderliga faderskap 

menar Österlund att man kan tolka som en könsgrumling och beskriver att:” Alla sådana ele-

ment pekar i samma riktning vilket understryker könsförhandlingen inklusive dess sexuella im-

plikationer” (Österlund, 2012, s. 266). 

 

Österlund (2012, s. 267) beskriver vidare hur man kan se könsförhandlingar i bilderboken ge-

nom att analysera hur karaktärers kläder eller attribut bryter mot rådande könsnormer. I ana-

lysen av Kenta och barbisarna förklarar hon hur detta sker genom att Kenta tilldelats attribut 

så som barbiesar och att Kentas klädstil pendlar mellan rosa prinsessklänningar och kamou-

flagebyxor. Österlund (2012, s. 264) menar också att sexualitet i bilderboken sällan explicit 

uttrycks utan att den till stor del istället återfinns i metaforer och att bilderna i böckerna och 

associationerna de väcker där av bör tas i beaktning. Österlund skriver även att: ”kategorin kön 

inkluderar sexualitet, och då kön rubbas får detta även följder för hur sexualiteten uppfattas” 

(Österlund, 2012, s. 263) 

 

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther har i sin forskning analyserat 70 vanligt förekom-

mande böcker på förskolor utifrån huvudpersoners kön, flickors och pojkars agerande samt vil-

ken typ av familjer och relationer som kunde återfinnas i böckerna. Precis som Heggestad 

(2013, s. 236) drar även Kåreland & Lindh-Munther (2005, s. 138) slutsatsen att familjen van-

ligen skildras i skymundan och sällan är det fenomen som handlingen kretsar kring. Även Heg-

gestads (2013, s. 246) slutsats om att de vuxna i de granskade barnböckerna i låg utsträckning 

bryter schablonmässiga genusmönster för sitt kön är något som Kåreland & Lindh-Munther 

kommer fram till. I 20 av de totalt 70 böckerna beskriver de att hela familjer, (ett begrepp som 

inte förklaras närmare) skildras medan ensamstående familjer återfanns i tio utav böckerna 

(2005, s. 138). Vilka samlevnadsformer som skildras inom de hela familjerna är dock inte något 

som framgår i studien (SOU, 2005:75, s. 67). 

 

Som tidigare nämnts så skiljer sig min studie jämtemot tidigare forskning då den inte har ett 

fokus på enbart queera barnböcker. Till detta forskningsfält hoppas jag därför kunna bidra 

med att visa hur heteronormen kan upprätthållas och brytas i de utvalda böckerna ifrån Kul-

turrådets litteraturlista 2019, som inte alla kan kategoriseras som queera.  
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6. Analys  

 

6.1 Kvantitativ analys 
Jag kommer i denna del av studien att redogöra för den kvantitativa analysdelen där de 45 tit-

larna efter genomläsning har kategoriserats utefter skildrade familjekonstellationer.  

 

I de 45 genomlästa böckerna är den vanligaste förekommande familjekonstellationen de en-

samstående familjerna som står för 36% av utbudet. Därefter är det 27% som inte skildrar någon 

typ av familjekonstellation alls utan istället handlar om kompisrelationer eller syskonrelationer. 

13% av böckerna skildrar enbart kärnfamiljer bestående av mamma pappa och ett antal barn. 

11% av böckerna skildrar mer än en typ av familjekonstellationer det vill säga att de skildrar 

en kombination av olika familjekonstellationer, kärnfamiljer och queera familjer, ensamstående 

familjer och kärnfamiljer i en och samma bok. Skildringar av enbart mor- och farföräldrar med 

barnbarn återfanns i 9% av böckerna. Böcker som enbart skildrade ombildade familjer stod för 

4%. Böcker som enbart skildrade queera familjekonstellationer kunde inte återfinnas i materi-

alet, dock fanns de representerade i kategorin som skildrar mer än bara en typ av familjekon-

stellation.  

13%
0%

36%

4%
11%

27%

9%

(Tabell 2) Familjekonstellationer

Kärnfamilj

Queer familj

Ensamstående familj

Ombildad familj

Flera olika familjekonstellationer

Inga familjekonstellationer

Far/morförälder
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6.2 Kvalitativ analys 

 

I det följande avsnittet kommer jag att, titel för titel, analysera min primärlitteratur och under-

söka de vuxna i familjekonstellationerna som skildras. Jag utgår, som tidigare nämnt, utifrån 

Österlunds queerfeministiska analysmodell och Nikolajevs handlingsschema. Då heteronormen 

grundar sig i dels sexualitet och dels kön så är det dessa faktorer som kommer att undersökas i 

primärlitteraturens familjekonstellationer. 

 

6.2.1 Jag vaktar Allan (2018) Text: Johanna von Horn. Bild: Charlotta Ramel 

 

I denna bok skildras ett femårigt barn som ofta sitter ”barnvakt” åt grannfamiljens bebis som 

heter Allan.  Historien berättas i första person av det femåriga barnet och som läsare får man 

inte kännedom om vad det berättande barnet heter. Det berättande barnet redogör för sina upp-

levelser av att umgås med grannfamiljen och hur det brukar gå till när hen sitter barnvakt. 

Grannfamiljen består av två mammor och den sex månader gamla bebisen Allan. Utifrån Am-

björnssons (2016, s. 47) beskrivning om att hetronormativiteten dels bygger på antagandet om 

att alla är heterosexuella och att det är det naturliga kan man se att grannfamiljen i boken bryter 

mot denna norm. Mammorna är homosexuella och lever ihop och upprätthåller inte den norme-

rande heterosexualiteten som heteronormen förespråkar.  

Begreppet homonormativitet som Lester (2014, s. 247 - 248) lyfter är dock något som kan åter-

finnas i Jag vaktar Allan. De homosexuella mammorna i boken framställs som monogama, i ett 

klassiskt kärnfamiljsliv, om än ett queert sådant. Relationen mellan mammorna skildras som 

vilken som helst. De ger varandra kärleksfulla blickar, omfamningar och framförallt skildras 

det hur de gemensamt tar hand om sitt barn. Ett fokus på de två mammornas föräldraskap kan 

således återfinnas i boken. Det homosexuella paret i en tvåsamhet med barn, menar Ambjörns-

son (2016, s. 59) snarare upprätthåller än bryter det heteronormativa idealet då det fortfarande 

bygger på heteronormativa idéer om vad som är ett normalt levnadsätt, nämligen det monogama 

kärnfamiljslivet. 

Mammornas familjekonstellation beskrivs, som tidigare nämnts, som vilken familj som helst. 

Det berättande barnet framställer det som att den enda skillnaden mellan Allans familj, mamma, 

mamma, barn och hens familj, mamma, pappa, barn, är den lilla detaljen att de bor på olika 



21 

 

våningar. ”Jag är fem år och allan är sex, månader alltså. Allan bor med sina mammor i samma 

höghus som jag, fast jag bor på femman och Allan på ettan” 1(von Horn, 2018). 

Denna avsaknad av skillnader mellan den queera familjen och kärnfamiljen som skildras i Jag 

vaktar Allan beskriver också Esposito (2009, s. 64) som menar att avsaknaden av skillnad mel-

lan heterosexuella och homosexuella kärleksrelationer underminerar de förtryck som homosex-

uella får utså på grund av heteronormen och tillåter på så vis normen att fortlöpa. Således kan 

man tolka avsaknaden av skillnaden mellan de olika familjekonstellationer i Jag vaktar Allans 

som ett upprätthållande av heteronormen snarare än en brytning.  

Miljön i boken utspelar sig till största del i mammornas hem. Av vad som framgår är båda 

mammorna hemma med Allan och det skildras hur mammorna sköter hemmet, hänger upp tvätt, 

städar och framförallt hur de visar omsorg för sitt barn. Man får se mammorna när de gosar, 

badar, byter blöja, smörjer in, tröstar och går på barnvagnspromenader med bebisen Allan. De 

båda mammornas största karaktärsdrag som skildras är således de som Nikolajeva (2017, s. 

192) beskriver i sitt abstrakta schema som omsorgsfulla och självuppoffrande vilket faller under 

kategorin ”Kvinnliga egenskaper”. Där av kan man påstå att båda mammorna följer de norme-

rande genusmönstret för sitt köns egenskaper. 

Den ena mamman skildras genomgående med långt hår och klänning, vilket Lester (2014, s. 

250) kategoriseras som typiskt feminina attribut. Den andra mamman skildras genomgående i 

boken med kort hår, byxor och tröja, vilket kan ses som mer manligt kodade attribut.  En av 

mammorna skildras alltså utseendemässigt enligt rådande kvinnliga normer och den andra bry-

ter mot dessa normer. 

Hetronormativiteten är beroende av att vi dels tilldelas ett kön, upprätthåller ett kontrasterande 

genusmönster, handlingsmässigt och utseendemässigt, för det könet och sedan åtrår motsatsen. 

Alltså, att man förhåller sig till den heterosexuella matrisen (Ambjörnsson, 2016, s. 94). Utifrån 

den heterosexuella matrisen kan man därför tolka det som att Allans familj, de två mammorna, 

både upprätthåller och bryter mot heteronormen. De är två kvinnor som egenskapsmässigt följer 

genusmönstret för sitt kön, men de skildras inte som kompletterande motpoler till varandra. 

Den normerande kvinnligt skildrade mamman följer genusmönstret för sitt kön medan mamman 

med manligt kodade attribut och kläder kan ses bryta genusmönstret för sitt kön. Slutligen åtrår 

det inte en person av motsatt kön utan av samma.  

 
1 Observera att alla citat från primärlitteraturen i denna studie saknar sidhänvisning då de analyserade bilder-

böckerna saknar sidnumrering. 
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Det faktum att en av mammorna utseendemässigt skildras normativt manligt och den andra mer 

kvinnligt kodat menar dock Lester (2014, s. 250) kan tolkas som ett upprätthållande av hetero-

normen snarare än ett brytande av den. Lester menar att de vanligaste skildringarna av lesbiska 

mammor är att de båda utseendemässigt följer rådande kvinnliga normer med klänning, smink 

och långt hår. Den alternativa skildringen av lesbiska mammor är att en partner skildras norma-

tivt feminint och den andra partnern normativt maskulint. Lester menar att detta innebär att det 

homosexuella paret på så vis, utseendemässigt, bildar en manlig och en kvinnlig motpol, precis 

som i heterosexuella par. Lester anser att man kan tolka detta som ett försök att anpassa de 

litterära lesbiska karaktärerna till vårt heteronormativa samhälle. 

Det berättande barnets familj består som sagt av en mamma och en pappa. Alltså skildras en 

monogam kärnfamilj vilket Wasshede (2010, s. 299) menar är den typ av familj som har ett 

starkt heteronormativt fotfäste i samhället. Mamman och pappan syns på två uppslag i boken. 

På det ena uppslaget lagar de mat tillsammans, mamman har långt hår, en beige kjol och rosa 

tröja och pappan beigea byxor med en blå tröja. På det andra uppslaget firar de barnets födel-

sedag och de står i festkläder med ballonger tårta och paket. Pappan bär en grå/grön kostym 

och mamman en blommig rosa klänning med pärlhalsband och klackskor. Utseendemässigt 

följer de båda karaktärerna genusmönstret för sina kön. Egenskapsmässigt kan man dock se att 

föräldrarna förefaller att agera och handla likvärdigt när de tillsammans lagar middag och an-

ordnar kalas. De görs alltså inte egenskapsmässigt till manliga och kvinnliga motsatspooler. 

Detta skulle man kunna tolka som det Österlund (2012, s. 264) beskriver som ett queert läckage, 

det vill säga att de avviker från rådande könsroller genom att inte agera som motsatspoler vilket 

kan tolkas som ett normöverskridande beteende. 

Precis som Heggestad (2013, s. 246) och Kåreland & Lindh-Munther (2005, s. 126) skriver kan 

man se att de som allra mest bryter mot rådande könsnormer i boken är barnen. Bebisen Allan, 

med pojkkropp, skildras med rosett i håret och en pyjamas med rosa hjärtan och det berättande 

barnet förblir okönat genom hela historiens gång.  

 

Sammanfattningsvis kan man se att de familjer som skildras i Jag vaktar Allan är en homosex-

uell familj och en heteronormativ kärnfamilj. I skildringen av den homosexuella familjen kan 

man se att fenomen som de-queering och homonormativitet, som tidigare nämnd forskning me-

nar är vanligt förekommande i skildringar av queera familjer, även går att återfinna i skildringen 

av denna familj. Utseendemässigt bryter en av de skildrade homosexuella mammorna mot nor-

merna för sitt kön medan dessa upprätthålls av de övriga vuxna karaktärerna i boken.   
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6.2.2 Ägget (2018) Text: Sanna Sofia Vuori. Bild: Linda Bondestam 

 

Ägget handlar om de tre vännerna Brie, Maud och Lu som bor i samma trapphus. Alla vännerna 

och deras familjer gestaltas kroppsligen som djur, Brie skildras i bilderna som en mus, Maud 

som en blåräv och Lu som en fladdermus. Trots att alla karaktärer skildras som djur kan de, när 

det kommer till sociala relationer, boendesituation samt kläder och attribut, betraktas ha ett 

mänskligt leverne. En dag hittar de tre vännerna ett ägg utanför lägenheten där de bor. De be-

stämmer sig för att ta reda på vem ägget tillhör och tar hjälp av sina respektive familjer för att 

fråga dem om de kan tänkas veta var ägget hör hemma. Brie uttrycker följande två meningar 

om Lus familj: ”En av Lus mammor har sagt att man måste äta havregrynsgröt varje morgon 

för att växa och bli större.” (Vuori, 2018) samt ”Vi ringer på hos Lu först. Lus mormor öppnar, 

för alla Lus föräldrar råkar vara på resor.” (Vuori, 2018). 

Ovanstående meningar indikerar att Lu har minst två mammor och kanske fler. Läser man vi-

dare så går vännerna in Lus hem, där det finns ett veckoschema uppsatt på väggen där det bland 

annat går att läsa: ”simskola med mamma Må 18:15... Pappa hämtar alla dagar” (Vuori, 2018). 

Utifrån texten och bilden kan man därav avläsa att Lus familj består av minst två mammor och 

minst en pappa. Lus alla föräldrar får vi aldrig se men av texten framgår det att de inte lever i 

en tvåsamhet. Att familjen avviker från tvåsamheten, och verkar leva polygamt, kan ses som 

ett brytande av heteronormen då Heggestad (2013, s. 246) och Ambjörnsson (2016, s. 59) be-

skriver just tvåsamheten som en stark heterosexuell norm. Till skillnad från vad både Epstein 

(2012, s. 292) och Heggestad (2013, s. 246) skriver om avsaknaden av bisexualitet i barnböcker, 

så kan det i denna familjekonstellation tolkas som att just bisexualitet finns representerad. Som 

nyss nämnt får man aldrig se familjen skildras på bild och hur många vårdnadshavare som 

inkluderas, men om flera mammor lever ihop med en eller flera pappor så kan detta tolkas som 

en familj med ett bisexuellt levnadsätt.  I Lus hem kan man tydligt se ett regnbågsparaply stå 

framme. Detta skulle kunna ses som en metafor för en regnbågsfamilj, alltså en queer familj. 

Österlund (2012, s. 264) beskriver att sexualitet ofta speglas som just metaforer i bilder. Regn-

bågsfamiljer är idag ett paraplybegrepp för att beskriva olika typer av queera familjer. Kanske 

är detta en subtil indikator och bekräftelse på att Lus familj faller under just denna kategori.  

Härnäst så besöker vännerna Bries familj som består av en mamma en pappa och ett antal sys-

kon. Alltså skildras den klassiska heteronormativa kärnfamiljen. När det kommer till kläder och 
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attribut följer karaktärerna det normerande genusmönstret för sitt kön. Mamman skildras med 

klänning, handväska och långa ögonfransar medan pappan skildras med mustasch, jeans och t-

shirt. När det kommer till karaktärsskildringen av Bries pappa kan man upptäcka det som Ös-

terlund (2012, s. 264) beskriver som queert läckage. I Bries hem skildras pappan som den som 

har ansvar för hemmet. Han ser till barnen, han hänger tvätt och han letar efter barnens för-

svunna stövlar. Enligt Nikolajevas (2017, s. 192) abstrakta schema kan man på så vis utläsa 

pappan som omsorgsfull och självuppoffrande vilket bryter mot det normerande manliga hand-

lings-schemat.  

Mauds familj består av Maud själv och hennes mamma. Mauds mamma beskriver hur det gick 

till när dem blev en familj: ”Jag fick bli din mamma när jag äntligen hämtade hem dig från 

Granskogen där du bodde i ett varmt blårävsgryt. Då blev du min unge.” (Vuori, 2018). 

I familjen skildras ingen tvåsamhet, utan Mauds mamma skildras som ensam vårdnadshavare. 

Den heteronormativa tvåsamheten som Heggestad (2013, s. 246) och Ambjörnsson (2016, s. 

59) beskriver upprätthålls med andra ord inte.  

Citatet som nämns ovan, när Mauds mamma förklarar hur hon fick bli mamma, kan avläsas 

som ett emotionellt och milt yttrande. Mauds mamma skildras med en klarröd päls och långa 

ögonfransar. Hon sitter i soffan med en kopp kaffe på magen pratandes i telefon. Man kan tolka 

mamman som vacker, med sin färgglada pälsskrud och de långa ögonfransarna. Utifrån mam-

mans handlingar, att prata i telefon och dricka kaffe kan hon tolkas som passiv. Att vara vacker, 

mild och passiv är alla egenskaper som Nikolajevas (2017, s. 192) i sitt abstrakta schema be-

skriver som normativa skildringar av det kvinnliga könets egenskaper. 

Dock skildras Mauds mamma även på ytterligare ett uppslag där hon själv promenerar på in-

nergården bärandes på en tårta till ett kalas. Texten framhåller ingen ytterligare information om 

Mauds mamma utan hon kan enbart tolkas utifrån bilden.  Bilderna på detta uppslag gör att 

Mauds mamma utifrån Nikolajevas (2017, s. 192) abstrakta schema, till skillnad från det före-

gående uppslaget, istället kan uppfattas som aktiv och självständig, vilket är normativa manliga 

egenskaper.  Att hon bakat eller köpt en tårta som hon tar med till kalaset kan dock ses som en 

omtänksam och omsorgsfull handling vilket enligt Nikolajevas (2017, s. 192) är kvinnliga egen-

skaper.  

Mauds mamma beskrivs alltså som en kvinna och utseendemässigt följer hon även genusmönst-

ret för sitt kön. Egenskapsmässigt kan man dock se att hon tilldelas såväl normativt maskulina 

som feminina egenskaper. Utifrån Ambjörnssons (2016, s. 94) beskrivningar av Butlers 
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heterosexuella matris kan man därför se att hon såväl följer som bryter mot denna matris. Ut-

seendemässigt upprätthåller hon normerna för sitt kön och egenskapsmässigt både följer och 

bryter hon genusmönstret för sitt kön. 

I slutet av boken framkommer det till sist att det mystiska ägget tillhör två rosa flamingos som 

går under namnet Roseusarna. Det är deras ägg och de ska bli föräldrar. Andra karaktärer i 

boken benämns som ”herr ”och ”fru” eller mamma och pappa men Roseusarna förblir okönade. 

De båda flamingosana skildras likadant till utseendet, är lika stora och i samma kulör. De utför 

också snarlika handlingar, går på promenad, bjuder in till äggkläckarfest och tar hand om sitt 

nykläckta ägg.  

Då Roseusarna inte tilldelas en mans- eller kvinnokropp, inte benämns som man eller kvinna, 

och inte heller, varken egenskapsmässigt eller utseendemässigt, skildras som motpoler utifrån 

normerande maskulina eller feminina könsmönster så kan man se att de inte följer den hetero-

sexuella matrisen. Båda karaktärernas kön är okänt och på så vis även deras sexuella läggning. 

Då Butler enligt Ambjörnsson (2016, s. 94) menar att hetronormativiteten är beroende av att vi 

dels tilldelas ett kön, upprätthåller genusmönstret för det könet och sedan åtrår motsatsen, kan 

man se att skildringen av familjen Roseus bryter mot heteronormen. 

Sammanfattningsvis kan man se att Ägget skildrar många olika typer av familjer vilket innebär 

att fler familjer än den heteronormativa kärnfamiljen synliggörs och normaliseras. Boken skild-

rar en ensamstående- och en polygam bisexuell familj som inte någon av dem upprätthåller den 

heteronormativa tvåsamheten, samt en heteronormativ kärnfamilj och en okönad familj där ka-

raktärernas sexuella läggning förblir okänd. Egenskapsmässigt bryter många karaktärer mot det 

normativa för sitt kön, så är dock inte fallet när det kommer till utseende och yttre attribut.  

 

6.2.3 Jag och alla (2019) Text: Ylva Karlson. Bild: Sara Lundberg 

 

 

I boken Jag och alla får man möta en rad olika familjer, ensamstående fäder, mödrar, kärnfa-

milj, farmor och barnbarn och så vidare. På varje uppslag berättar ett barn om vem hen är och 

en kort historia om vad de gör just nu och vilka de är med. Bokens upplägg i sig kan tolkas som 

ett brytande av heteronormen då Ambjörnson (2016, s. 47) menar att heteronormen är den norm 

som framställer det heterosexuella levnadsättet som det naturliga och åtråvärda att leva.  
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Eftersom alla åtta uppslag i boken skildrar olika familjekonstellationer kan det inte tolkas som 

att den premierar den heteronormativa monogama kärnfamiljen. Istället synliggörs och norma-

liseras många olika levnadsätt som en familj kan ha. Jag kommer i analysen av Jag och alla att 

närmare undersöka tre av de åtta olika familjekonstellationer som skildras. Detta på grund av 

studiens omfångs- och tidsramar. 

På insidan av pärmen till boken får man se ett barn tillsammans med en vuxen i vad som skulle 

kunna vara deras trädgård. Ett gult hus, en sandlåda med leksaker, två delvis nedmonterade 

bilar, två husvagnar och en motorcykel syns på tomten. Barnet gungar och den vuxna står bred-

vid motorcykeln och tittar menande på barnet med en motorcykelhjälm utsträckt. Den vuxna 

har högklackade skor, en rosa blus, långt hår i en tofs och örhängen. I bokens första uppslag får 

man i texten reda på att barnet heter Olivia och att den vuxna är hennes mamma. Mamman kör 

motorcykel, och Oliva som är berättare på detta uppslag, förklarar att de är på väg till förskolan. 

Inga övriga familjemedlemmar nämns varken i text eller bild vilket innebär att mamman inte 

skildras i den, som Heggestad (2013, s. 246) och Ambjörnsson (2016, s. 59) beskriver det, 

heteronormativt betingade tvåsamheten. 

Mamman kan inte heller sägas följa klassiska feminina genusmönstret när det kommer till egen-

skaper och attribut. Utifrån bilderna, med många skildrade fordon, kan man anta att mamman 

har ett motorintresse. Ett klassiskt manligt kodat intresse och klassiska manliga attribut. Detta 

kan kopplas till Österlunds (2012, s. 267) resonemang om att maskulina attribut som används 

av det kvinnliga könet leder till könsförhandlingar. Österlund menar att dessa könsförhand-

lingar i sin tur påverkar hur karaktärens sexualitet uppfattas.  

Även utifrån Nikolajevas (2017, s. 192) abstrakta schema kan man se att mamman bryter mot 

de feminint kodade egenskaperna. Detta då lagandet av bilar och motorcykelkörandet snarar 

kan tolkas som manligt kodade, aktiva och självständiga handlingar, snarare än passiva och 

beroende handlingar som karakteriseras som kvinnliga.  

När det kommer till utseende kan man se att mamman skildras på ett normerande kvinnligt sätt. 

Således både följer och avviker mamman från den heterosexuella matrisen. Detta då hon utse-

endemässigt upprätthåller de normativt kvinnliga genusmönstret för sitt kön, men handlings-

mässigt bryter mot det. 

Det andra uppslaget jag analyserat i denna bok skildrar barnet John som åker traktor med Sara. 

John beskriver inte Sara som sin mamma utan bara vid namn, men man kan anta att Sara är en 

vårdnadshavare då det av texten framgår att de bor ihop och har regelbundna och gemensamma 
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vanor som att lyssna på musik ihop: ”När vi kommer hem ska vi lyssna båda två. Det gör vi 

alltid. Sara duschar med dörren på glänt och Nina lagar middag.” (Karlson, 2019). 

Nina som nämns ovan, nämns enbart i detta citat och varken text eller bild avslöjar något mer 

om varken Nina och Saras, eller Nina och Johns, relation. En tolkning är att Nina och Sara är 

Johns mammor som lever i ett homosexuellt förhållande men att John istället för att benämna 

dem som mammor kallar dem vid namn. En annan tolkning är att de båda kvinnorna lever i ett 

homosexuellt förhållande men att de inte är Johns biologiska familj, utan hans fosterföräldrar. 

En tredje tolkning är att en av kvinnorna är Johns vårdnadshavare och att den andra är en inne-

boende väninna.  

Kvinnornas odefinierade relation, men det faktum att de bor ihop kan kopplas till det Heggestad 

(2013, s. 223) beskriver om Elsa Beskows Tant Brun tant Grön och tant Gredelin. Precis som 

i Jag och alla är relationerna mellan de vuxna diffusa vilket öppnar upp för många olika tolk-

ningar, så även queera tolkningar. Den intimitet som citat ovan visar på, att kvinnorna duschar 

med öppen dörr i varandras närhet, gör att jag trots många tolkningsmöjligheter, tolkar denna 

familj som queer och att Sara och Nina lever ihop i en homosexuell relation och antigen är 

Johns biologiska familj, eller en fosterfamilj.  

Sara skildras på ett icke-normerande kvinnligt vis med väldigt kort hår t-shirt och byxor. Hon 

skildras ute på en åker, körandes traktor. Det framstår som att hon (bortsett från Johns närvaro) 

självständigt arbetar med att plöja åkern. Detta gör att hon kan tolkas som självständig och 

aktiv, något som Nikolajeva (2017, s. 192) beskriver som normerande manliga egenskaper. 

Då Butler enligt Ambjörnsson (2016, s. 94) menar att hetronormativiteten är beroende av att vi 

dels tilldelas ett kön, upprätthåller ett kontrasterande genusmönster, handlingsmässigt och ut-

seendemässigt, för det könet och sedan åtrår motsatsen. Alltså, att man förhåller sig till den 

heterosexuella matrisen. Utifrån den heterosexuella matrisen kan man tolka det som en del av 

Johns familj, Sara, avviker från denna. Sara avviker från det normerande kvinnliga genuset både 

i egenskaper och utseende. Utöver detta åtrår hon heller inte det motsatta könet utan kan tolkas 

som homosexuell. 

I det tredje analyserade uppslaget skildras det sjuka barnet Alex som ligger i sin säng och vilar. 

Alex pappa sitter vid hens sida och tittar oroligt på hen och i texten kan man avläsa följande: 

”Så, viskar pappa. Lilla skatten, sov nu så kanske febern går ner. Vill du dricka lite saft?” (Karl-

son, 2019). 
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Utifrån Nikolajevas (2017, s. 192) schema kan man se att pappan handlingsmässigt skildras på 

ett normerande kvinnligt sätt. Han är emotionell då han oroar sig för sitt barn samt mild själv-

uppoffrande och omtänksam då han ömt vårdar hen. Inga övriga familjemedlemmar nämns i 

vare sig text eller bild på detta uppslag. I denna familjekonstellation skildras således ingen två-

samhet, vilket Heggestad (2013, s. 246) och Ambjörnsson (2016, s. 59) menar är en heterosex-

uellt betingad norm. 

Den ensamstående pappan som tar hand om sitt barn kan även kopplas till de slutsatser Öster-

lund (2012, s. 266) drar om Gunilla Bergströms litterära karaktär Alfons Åberg och hans pappa. 

Precis som i fallet med Alfons Åberg och hans pappa uppstår det i detta uppslag i Jag och alla 

en omformulering i familjeskildringen och ett moderligt faderskap gestaltas. Detta kan ses som 

en könsförhandling vilket Österlund (2012, s. 266) i sin tur menar påverkar uppfattningen om 

karaktärens sexualitet. Pappan skildras utseendemässigt med manligt kodade attribut, i kort hår, 

skjorta och jeans. Utifrån Ambjörnssons (2016, s. 94) tolkning av Butlers teori om att, hetero-

normativitet existerar då vi tilldelas kön, samt utseendemässigt och egenskapsmässigt förhåller 

oss normativt korrekt till det könet, kan man påstå att Alex pappa såväl bryter som upprätthåller 

heteronormativa mönster. Utseendemässigt följer han de normativa genusmönster för sitt kön 

men egenskapsmässigt agerar han normativt kvinnligt och moderligt vilket bryter mot genus-

mönstret för det manliga könet.  

Sammanfattningsvis så kan man se att i de analyserade uppslagen i Jag och alla, så skildras två 

ensamstående familjer, som inte upprätthåller någon heteronormativ tvåsamhet, samt en homo-

sexuell familj som inte upprätthåller den heteronormativa heterosexualiteten. Egenskapsmäss-

igt bryter alla de vuxna skildrade karaktärerna genusmönstret för sitt kön medan enbart en ka-

raktär, Sara, kan sägas bryta mot normerna för sitt kön när det kommer till yttre attribut och 

utseende. 
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7. Resultat och diskussion  

 

Av de totalt 45 genomlästa böckerna var det flest, 36%, som skildrade enbart ensamstående 

familjer. Den tvåsamhet som såväl Heggestad (2013, s. 246) och Ambjörnsson (2016, s. 59) 

beskriver som en stark heterosexuell norm går således inte att återfinna i en stor andel av böck-

erna vilket kan tolkas som att den aspekten av heteronormen inte upprätthålls i dessa böckers 

familjeskildringar. 13% av böckerna skildrade kärnfamiljer vilket, enligt Lester (2014, s. 247 - 

248), är det klassiska heterosexuella levnadsättet med en monogam tvåsamhet och barn. Dessa 

familjekonstellationer kan på så vis sägas upprätthålla heteronormen. 27% av böckerna skild-

rade inga familjekonstellationer och 9% skildrade enbart mor- och farföräldrar med barn. 4% 

av böckerna skildrade enbart ombildade familjer. De nya ombildade familjerna skildrade dock 

i sin tur enbart heterosexuella relationer och tvåsamhet vilka Heggestad (2013, s. 246) och Am-

björnsson (2016, s. 59) menar är grundpelare i heteronormen. Inga av de analyserade böckerna 

skildrade enbart queera familjer, det vill säga, trans, homosexuella eller bisexuella föräldrar 

med barn. Dock återfanns de queera familjer i de 11% av böckerna som skildrade mer än en typ 

av familjekonstellation. Att queera familjer inte ensamt representeras i någon bok utan enbart 

synliggörs i de böcker som skildrar flertalet olika typer av familjekonstellationer kan tolkas som 

ett upprätthållande av heteronormen. 

Således kan man utifrån denna kvantitativa kategorisering av de 45 böckerna ifrån Kulturrådets 

litteraturlista från 2019 se att de vuxna som skildras i familjekonstellationerna både kan sägas 

upprätthålla och bryta mot heteronormen.  Heteronormen upprätthålls genom att flera böcker 

enbart gestaltar heterosexuella familjer medan ingen bok gestaltar enbart queera familjer. På så 

vis kan man se att heterosexuella familjerna i större utsträckning normaliseras och synliggörs 

än de queera familjerna då ingen bok enbart skildrade dessa. Heteronormen bryts däremot ge-

nom att flertalet böcker inte skildrar någon heteronormativ tvåsamhet och att böckerna som 

skildrar flera olika familjekonstellationer inte gör den monogama heterosexuella kärnfamiljen 

till norm. 

Även i de tre titlar som djupanalyserats kan man se att familjekonstellationerna, och de vuxna 

som skildras i dessa, såväl bryter som upprätthåller heteronormen.  I alla tre böcker finns skild-

ringar av monogama kärnfamiljer. Monogama kärnfamiljer kan enligt Heggestad (2013, s. 45–

46) sägas vara heteronormativa. Dock kan det faktum att det i alla böcker även finns andra 

familjer än kärnfamiljen representerade göra det tolkningsbart för att kärnfamiljen och dess 
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heterosexuella levnadsätt inte görs till det naturliga, normala eller enda alternativet att vara en 

familj på. På så vis kan man påstå att primärliteraturen synliggör flera olika familjekonstellat-

ioner och levnadsätt som normala vilket således gör att den kan sägas bryta mot heteronormen.  

Flertalet skildringar av ensamstående familjer kan återfinnas i den analyserade primärlitteratu-

ren. Bland annat Oliva och Alex familjer i boken Jag och alla och Mauds familj i Ägget, som 

alla utifrån text och bild kan avläsas som ensamstående. Dessa familjer skildrar alltså inte den 

tvåsamhet som Heggestad (2013, s. 246) och Ambjörnsson (2016, s. 59) menar är en hetero-

sexuell norm. Den heterosexuella tvåsamhetsnormen kan inte heller återfinnas i Lus polygama 

familj som skildras i Ägget. Lus föräldrar kan även tolkas som bisexuella då minst två mammor 

och minst en pappa lever ihop. Epstein (2012, s. 292) och Heggestads (2013, s. 246) forskning 

redovisar resultat som visar att homosexuella levnadsätt synliggörs medan bisexuella levnadsätt 

osynliggörs i queer barnlitteratur.  I denna studies primärlitteratur kan man i och med Lus familj 

dock påstå att även bisexuella familjer och levnadsätt synliggörs och på så vis normaliseras. 

Fenomenet homonormativitet som Lester (2014, s.247 - 248) i sin studie lyfter återfinns även i 

denna studie. I Jag vaktar Allan, lever Allans mammor i en homosexuell kärnfamilj och kan på 

så vis, trots sin homosexualitet, sägas upprätthålla heteronormativa mönster. Även det som Es-

posito (2009, s. 64) beskriver som de-queering, när queera karaktärer skildras precis som alla 

andra, återfinns i skildringen av de två homosexuella mammorna i boken Jag vaktar Allan. De 

homosexuellas bristande privilegier i samhället synliggörs på så sätt inte, och som Esposito 

(2009, s. 64) beskriver det, kan heteronormen då fortlöpa och upprätthållas utan att ifrågasättas.  

I Ägget skildras en okönad familj, familjen Roseus. Dessa tillskrivs inte något kön, och målas 

inte karaktärsmässigt eller utseendemässig ut som motpoler. Karaktärerna följer således inte 

den heterosexuella matris som Butler (Ambjörnsson, 2016, s. 94) beskriver kan ses som en 

förutsättning för upprätthållandet av heteronormen.   

Utifrån Nikolajevas (2017, s. 192) abstrakta schema kan man också se att många av de vuxna i 

familjerna inte besitter de egenskaper som är normativt knutna till deras kön. I Jag och Alla 

skildras en omsorgsfull emotionell pappa och två aktiva och självständiga mammor och i Ägget 

får man läsa om en omsorgsfull självuppoffrande pappa. Däremot var det färre vuxna i famil-

jerna som skildrades bryta mot genusmönster för sitt kön när det kommer till utseende och 

kläder. Enbart två vuxna karaktärer i primärlitteraturen, en av mammorna i Jag vaktar Allan 

och Johns ena vårdnadshavare, Nina, i Jag och alla, bröt mot de utseendemässiga normerna för 

sitt kön. Utifrån Ambjörnsson (2016, s. 94) beskrivningar av Butlers heterosexuella matris där 
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genus, så väl egenskapsmässigt som utseendemässigt, är en del av upprätthållandet av hetero-

normen, kan man tolka det som att de vuxna i familjerna både bryter och upprätthåller hetero-

normen. 
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8. Fortsatt forskning 

 

Ett förslag på fortsatt forskningsarbete inom detta område är att granska böcker ifrån kulturrå-

dets litteraturlista även ur ett intersektionellt perspektiv. Istället för att enbart undersöka kön 

och sexualitet, som jag har gjort, hade man då haft möjlighet att även räkna med en rad andra 

faktorer, som klass, etnicitet och funktionsvariationer. Det hade varit intressant att analysera då 

dessa böcker kan antas ha köpt in på många förskolor runt om i Sverige och således kan tänkas 

läsas av många förskolebarn. Skapar böckerna en inkludering gällande klass och finns det re-

presentation när det kommer till etnicitet och funktionsvariationer?  
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Bilaga 1:A 
 

Kulturrådets litteraturlista 2019 

1. Dom som bestämmer av Lisen Adbåge 

2. Dumma boken av Siri Ahmed Backström 

3. Bruno 3000. Rymden av Åsa Anderberg Strollo, Julia Thorell 

4. Lilla Spökboken av Kenneth Andersson 

5. Tågresan av Hannah Arnesen 

6. Barr är bäst av Anna Bengtsson 

7. Världens mesta Ester av Anton Bergman, Emma Adbåge 

8. Det är orättvist av Stephanie Blake 

9. Kedjan av Sanna Borell 

10. Klappa snällt av Sanna Borell 

11. Hemma hos Harald Henriksson av Uje Brandelius, Clara Dackenberg 

12. Ensamma i stan av Helena Bross, Christel Rönns 

13. Ada löser en tand av Malin Clausson, Cissi Welin 

14. Dagen då kriget kom av Nicola Davies, Rebecca Cobb 

15. Tack, Jackson av Niki Daly, Jude Daly 

16. De fula fem av Julia Donaldson, Axel Scheffler 

17. Akim Springer (svenska/arabiska) av Charles Dubois 

18. Ella och Noa: Glass på en onsdag av Mattias Edvardsson, Matilda Salmén 

19. Om natten av Wolf Erlbruch 

20. Fastrarna av Ebba Forslind 

21. Mulle och ponnyklubben av Lena Furberg 

22. Bosse och Bella och trumpna Donald av Måns Gahrton, Amanda Eriksson 

23. Syster plus och doktor minus av Lotta Geffenblad 

24. Tova exploderar av Katrine Marie Guldager, Charlotte Pardi 

25. Ninas sommarlov av Emi Gunér, Loka Karnarp 

26. Svante: festen kan börja av Pia Hagmar 

27. Stig av Annica Hedin, Per Gustavsson 

28. Det fina med Kerstin av Helena Hedlund, Katarina Strömsgård 

29. Regn av Anders Holmer 

30. Jag vaktar Allan av Johanna von Horn, Charlotte Ramel 

31. Titta skogen av Maja Hurme 

32. Titta parken av Maja Hurme 

33. Majken, Majken av Lisa Hyder, Louise Winblad 

34. Förvandlingen av Anna Höglund 

35. Jag ska bara säga gonatt av Rachel Isadora 

36. Eli har en storebror av Karin Jacov, Jenny Sjödin 

37. Arnes stora läskiga tänder av Jarvis 

38. Något litet och fluffigt av Tove Jonstoij, Tindra Jonsdotter 

39. Till morfar, om du blir hungrig av Nicolas Jändel, Helena Willis 

40. Valdemar i stora skogen av Maria Jönsson 

41. Jojje 5 år av Ellen Karlsson och Monika Forsberg 

42. Jag och alla av Ylva Karlsson, Sara Lundberg 

43. Jag vill också rida av Janina Kastevik, Sarah Utas, Matilda Salmén 
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44. Vilda grannar av Ulrika Kestere 

45. Jag heter Beata av Katarina Kieri, Anna Sandler 

46. Mina två filtar (svenska/arabiska) av Irena Kobald 

47. Mitt fönster mot rymden av Oskar Kroon, Josefin Sundqvist 

48. Pimpelfiske av Ann-Helen Laestadius, Jessika Berglund 

49. Mitt lyckliga liv av Rose Lagercrantz, Eva Eriksson 

50. Knuttes hus av Barbro Lindgren, Emma Adbåge 

51. Hilda och årets kalas av Christina Lindström, Annika Lundholm Moberg 

52. Kom hem Laila av Eva Lindström 

53. Allt av Marc Martin 

54. Monsterdeckarna: Mysteriet på muséet av Mårten Melin, Jimmy Wallin 

55. Spöksystrar av Mårten Melin, Hanna Granlund 

56. Hundpromenaden av Sven Nordqvist 

57. När vi blundar av Lotta Olsson, Olof Landström 

58. Ett sista brev av Anonis Papatheodoulou, Iris Samartzi 

59. Oväder av Tuvalisa Rangström, Clara Dackenberg 

60. Rut och djungelmössan av Anna Ribbing, Ida Asp Sundin 

61. En duktig hund av Meg Rosoff, Grace Easton 

62. Hariett och Charles av Helen Rundgren, Cecilia Torudd 

63. Nej! Av Ingrid Sandsborg 

64. I huset där jag bor av Lena Sjöberg 

65. Familjen Knyckertz och gulddiamanten av Per Gustavsson 

66. Elmer Djurdoktor av Ulf Stark, Lotta Geffenblad 

67. Åskan av Ulf Stark, Marcus-Gunnar Pettersson 

68. En tiger i trädgården av Lizzy Stewart 

69. En hemlig katt av Katarina Strömgård 

70. Boken om att gå på förskolan av Josefin Sundström, Mervi Lindman 

71. Dumma teckning av Johanna Thydell, Emma Adbåge 

72. Selma och pappa av Katja Thydén, Ingrid Flygare 

73. Grodprinsessan av Eugene Trivizas, Agis Agisilaou 

74. Rödjeansan och vargen av Eugene Trivizas, Stephen West 

75. Vi odlar smultron av Sarah Vegna, Astrid Tolke 

76. Mina bilder efter stormen av Eric Veille 

77. En sur citron av Emma Virke 

78. Sången från andra sidan havet av Emma Virke, Fumi Koike 

79. Ägget av Sanna Sofia Vuori, Linda Bondestam 

80. Professor Astrokatts solsystem av Dominic Waliman, Ben Newman 

81. Vems bajs av Sarah Watson, Emma Jansson 

82. Sommar av Cao Wenxun, Yu Rong 

83. Lassemaja Silvermysteriet av Martin Widmark, Helena Willlis 

84. Hjördis av Juijja Wieslander, Lotta Geffenblad 

85. Blinda rödluvan och vargen av Han Xu 

86. Vår skattkammare, antologi 

87. Morgans morgon av Maria Nilsson Thore 

88. Jag håller om trädet när det blåser av Inger Lindahl, Lillian Brögger 

89. Emma stannar hemma av Carl Johanson 

90. Vi går på babydisco av Moa Eriksson Sandberg, Erik Sandberg 
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91. varför är stora apan så arg? av Eva Petrén, Petra Westre Norgren 

92. På stranden av Helena Davisson Neppelberg 

93. Jakten av Sanna Borell 

94. Min skog av Katarina Wiehle 

 

Mångspråk 

95.    Då är jag glad av Hiyam Abdulas (arabiska/svenska) 

96.        Den vackraste och kungen av Razak Aboud (arabiska/svenska) 

97.        Den lilla röda hönan av Barkow (swahili/svenska) 

98.        Hubert - den rosa krokodilen av Fredrik Bergdahl (turkiska/svenska) 

99.        Pinoccio och de riktiga pojkarna av Magda Brol (somaliska/svenska) 

100. Guldlock av Kate Clynes (spanska, polska, ösassyriska, albanska, persiska) 

101. Akim springer av Claude K Dubois (arabiska/svenska) 

102. Rolf på fotboll av Rune Fleischer (engelska) 

103. När prinsessor vaknar om natten av Per Gustavsson (tigrinska) 

104. Pappa mörker av Mohammad Husain Mohammadi (dari/svenska) 

105. Varför ingen klappar igelkotten av Andrej Kurkov (ryska/svenska) 

106. Känner du Pippi Långstrump av Astrid Lindgren (dari) 

107. Ronja rövardotter av Astrid Lindgren (arabiska) 

108. Fröken spöke av Kerstin Lundbergh Hahn (pashto) 

109. Världens finaste torn av Kristina Murray Brodin/Petra Szabo (franska/svenska) 

110. Idrottsdag i djungeln av Jill Newton (svenska/somaliska) 

111. Kackel i grönsakslandet av Sven Nordqvist (tigrinja) 

112. Vem vinkar Ines till av Maria Petterson/Petra Szabo (amhariska) 

113. Är det morgon nu? av Maria Pettersson (tigrinska) 

114. Vasaskeppet av Mikael Rosengren (persiska/svenska) 

115. Om du skulle fråga Mischa av Viveca Sjögren (persiska) 

116. Fiffiga kroppen och finurliga knoppen av Josefin Sundström (somaliska) 

117. Mamy Wata och monstret av Tadjo (franska/svenska) 

118. Ökensagor av Oscar Trimbel (somaliska/svenska) 

119. Det är en gris på dagis av Johanna Thydell (arabiska) 

120. Dumma teckning av Johanna Thydell (persiska) 

121. Knacka på! av Anna-Clara Tidholm (arabiska) 

122. De små barnens bok av Siv Wideberg (arabiska/svenska/engelska) 

 

Nationella minoritetsspråk 

123. Malva i stallet av Malin Eriksson (resande romani 

124. Vår i Bullerbyn av Astrid Lindgren (meänkieli) 

125. Daniels dag av Gunilla Lundgren (kalderas/svenska) 

126. Der krolik der kosmonoyt av Niklas Olniansky (Jiddisch) 

127. Barnen på Tanto av Fred Taikon (romska/svenska) 

128. Totte städar av Gunilla Wolde (romani chib/kalderas) 
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Bilaga 1:B 

Skönlitterära böcker skrivna på svenska som riktar sig till åldersgruppen tre till sex år 

på Kulturrådets litteraturlista från 2019 

 

1. Dom som bestämmer av Lisen Adbåge  

2. Tågresan av Hannah Arnesen  

3. Barr är bäst av Anna Bengtsson 

4. Kedjan av Sanna Borell 

5. Klappa snällt av Sanna Borell 

6. Hemma hos Harald Henriksson av Uje Brandelius, Clara Dackenberg 

7. Dagen då kriget kom av Nicola Davies, Rebecca Cobb 

8. Tack, Jackson av Niki Daly, Jude Daly (ingen ålder angiven) 

9. De fula fem av Julia Donaldson, Axel Scheffler 

10. Ella och Noa: Glass på en onsdag av Mattias Edvardsson, Matilda Salmén 

11. Om natten av Wolf Erlbruch (ingen ålder angiven) 

12. Fastrarna av Ebba Forslind  

13. Bosse och Bella och trumpna Donald av Måns Gahrton, Amanda Eriksson 

14. Syster plus och doktor minus av Lotta Geffenblad 

15. Stig av Annica Hedin, Per Gustavsson 

16. Regn av Anders Holmer  

17. Jag vaktar Allan av Johanna von Horn, Charlotte Ramel  

18. Förvandlingen av Anna Höglund  

19. Jag ska bara säga gonatt av Rachel Isadora 

20. Eli har en storebror av Karin Jacov, Jenny Sjödin 

21. Arnes stora läskiga tänder av Jarvis (ingen ålder) 

22. Valdemar i stora skogen av Maria Jönsson 

23. Jojje 5 år av Ellen Karlsson och Monika Forsberg  

24. Jag och alla av Ylva Karlsson, Sara Lundberg  

25. Vilda grannar av Ulrika Kestere 

26. Pimpelfiske av Ann-Helen Laestadius, Jessika Berglund  

27. Knuttes hus av Barbro Lindgren, Emma Adbåge 

28. Kom hem Laila av Eva Lindström 

29. Hundpromenaden av Sven Nordqvist 

30. När vi blundar av Lotta Olsson, Olof Landström 

31. Ett sista brev av Anonis Papatheodoulou, Iris Samartzi 

32. Oväder av Tuvalisa Rangström, Clara Dackenberg 

33. I huset där jag bor av Lena Sjöberg  

34. Elmer Djurdoktor av Ulf Stark, Lotta Geffenblad 

35. En tiger i trädgården av Lizzy Stewart 

36. En hemlig katt av Katarina Strömgård 

37. Dumma teckning av Johanna Thydell, Emma Adbåge 

38. Grodprinsessan av Eugene Trivizas, Agis Agisilaou 

39. Rödjeansan och vargen av Eugene Trivizas, Stephen West 

40. Sången från andra sidan havet av Emma Virke, Fumi Koike 

41. Ägget av Sanna Sofia Vuori, Linda Bondestam 
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42. Sommar av Cao Wenxun, Yu Rong 

43. Blinda rödluvan och vargen av Han Xu 

44. Morgans morgon av Maria Nilsson Thore 

45. Jag håller om trädet när det blåser av Inger Lindahl, Lillian Brögger 
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Bilaga 1:C 

De kategoriserade 45 böckerna (se bilaga 1:B) från Kulturrådets lista 2019.  

 

Kategoriförklaring 

Kärnfamilj: Enbart familjekonstellationer bestående av mamma pappa och barn skildras 

Queer familj: Enbart vuxna homo-/bisexuella och/eller transpersoner med barn skildras 

Ensamstående familj: Enbart en förälder med barn skildras 

Ombildad familj: Enbart familjer som ombildats, det vill säga en mamma eller pappa som 

inte lever med barnets andra vårdnadshavare utan med en ny partner, skildras. 

Flera olika familjekonstellationer skildras: Boken skildrar många olika familjer, till exem-

pel ensamstående och queera familjer, kärnfamilj och ensamstående familj, eller kärnfamilj 

och queera familjer och så vidare. 

Inga familjekonstellationer skildras: Boken skildrar inga familjekonstellationer utan enbart 

till exempel barnet självt, kompisrelationer, syskonrelationer, eller relationer med djur. 

Far/mor föräldrar: Endast barn med dess mor/farföräldrar skildras.  

 

 


