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Abstrakt 
 

The Picture Book as a Conveyor of Norms  - A Study of Norms Conveyor in Preschool 

Picture Books  

 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur normer kommer till uttryck och jämföra 

barns identifikationsmöjligheter i bilderböcker på två förskolor. I samhället finns olika 

normer som kan ses som positioner eller sociala konstruktioner, som individer bygger 

upp sin identitet kring. Vår teoretiska utgångspunkt är det intersektionella perspektivet 

för att skapa förståelse för hur olika identitetspositioner samverkar med varandra och är 

sammanflätande. Undersökningen genomfördes med hjälp av två förskolors totala 

tillgängliga litteraturutbud. Sammanlagt analyserades 179 böcker. Resultatet visar att 

det finns tydliga gränser och hierarkier mellan olika sätt att vara, leva och se ut. 

Exempel på det är att en pojke med skandinaviskt utseende som lever i en kärnfamilj 

eller med någon av sina föräldrar och tillhör det socioekonomiska 

mellanskiktet befinner sig inom normen i alla identitetspositioner. Detta resulterar i att 

de synliggörs i stor omfattning. Är du däremot missgynnad i en eller flera positioner,     

t ex en flicka med annan etnicitet som lever i en regnbågsfamilj, är det stor risk att 

aldrig bli synliggjord genom litteraturen. 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om att synliggöra normer i förskolans barnlitteratur. 

Under vår utbildning till förskollärare fick vi möjligheten att läsa Barnlitteratur som 

valbar kurs. Vår lärare Eva Ebbelind brann för sitt ämne och med ett stort engagemang 

hjälpte hon oss in i barnlitteraturens värld och väckte många tankar. Eva introducerade 

oss för författaren Gunna Grähs och serietiteln “Hej Hej”. Denna serietitel visar på en 

annan samhällsskildring än den vi är vana att se. De detaljrika och tänkvärda 

illustrationerna speglar förorten, mångkulturen och även de marginaliserade grupperna i 

samhället som missbrukare, fattiga och gamla. Barnboksförfattare och barnbokskritiker 

har ofta ställt sig frågan vilken slags verklighet som ska skildras i barnboken, ska 

barnen skyddas eller informeras (Kåreland 2008)?  

 

Förskolan är en mångdimensionell verksamhet där barn, föräldrar och lärare möts med 

olika förutsättningar, bakgrund och levnadsvillkor. För barn från samhällets alla grupper 

blir detta den första gemensamma mötesplatsen, där olika kulturer och nationaliteter 

sammanstrålar på en offentlig arena med olika sociala erfarenheter (Kåreland och 

Lindh-Munther 2005). Att få sin familj och sin verklighet bekräftad i sociala 

sammanhang är viktigt för oss alla, både vuxna som barn (Lundin och Dahlin 2010). 

Barns möjligheter i livet påverkas av om de upplever att de tillhör samhället på ett 

likvärdigt sätt. Om man som barn alltid får en bild som inte stämmer överens med sin 

egna, får både barnet och andra ett underliggande budskap om ens roll i 

samhället (Salmson och Ivarsson 2015). Här har förskolan en viktig roll att fylla då det 

är här barnet lär sig livet, både kunskapsmässiga färdigheter men även sociala normer 

och koder om hur samhället fungerar (Lundin och Dahlin 2010). I tidig ålder utvecklas 

de känslor av tillhörighet som en individ känner. Barn lär sig med vad och vilka de hör 

ihop med, detta genom både medveten och omedveten påverkan. Sexualitet, 

socioekonomi/klass, kön och etnicitet utgör starka markörer för vilka identiteter som är 

tillgängliga för ett barn att identifiera sig med (Lunneblad 2013). Dessa markörer ligger 

även till grund för de identifikationskategorier man korsar när man gör intersektionella 

analyser. 

 

Det finns normer i samhället- normer om vad som är normalt och vad som är att 

betrakta som onormalt, om vem som utgör normen och vem som är “den andra”. 

Att arbeta med normer och synliggöra dem är en viktig del och handlar om att arbeta i 

enlighet med förskolans uppdrag, följa läroplanen och lagen. Enligt Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) ”ska alla som verkar i förskolan i den dagliga 

verksamheten tydliggöra de grundläggande värden, hålla dem levande i arbetet med 

barnen samt klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Med de 

grundläggande värdena menas:” människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med 

svaga och utsatta” (Lpfö 98, rev. 2010:4). Förskolan ska även ta hänsyn till ”att barn 

lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå 

sammanhang och mening. Verksamheten ska även bidra till ”att barnen utvecklar en 

förståelse för sig själva och sin omvärld” (Lpfö 98, rev. 2010:5). 

Förskolan förväntas även att ha en levande och årligen reviderad likabehandlingsplan, 

då det finns ett lagstadgat krav på att arbeta förebyggande mot diskriminering och 

kränkande behandling. 

 

Barnlitteraturen i förskolan kan presentera många sätt att vara, leva och se ut och på så 

vis erbjuda spegling till alla barn på förskolan. Den kan utmana stereotyper eller 
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förstärka dem. Litteraturen i förskolan kan användas som ett verktyg i förmedlandet av 

normer då det genom den ger barn tillgång till både språk och fantasi. 

Litteraturen utgör oftast första övningen i abstrakt tänkande som är viktigt för den 

empatiska förmågan (Salmson och Ivarsson 2015). Ett sätt att tänka abstrakt är att 

kunna sätta sig in i någon annans situation. Salmson och Ivarsson (2015) menar att barn 

kan identifiera sig i en bok trots diverse olikheter. Ett barn kan t ex. känna igen känslan 

av rädsla inför något, oavsett om barnet har samma hudfärg som barnet i boken eller 

inte. Salmson och Ivarsson (2015) menar samtidigt att det är viktigt för alla barn att få 

känna igen sig i såväl sin familjeform, som i sin hudfärg. De ställer sig frågan vad som 

händer med de barn som aldrig får känna igen sig med andra, då litteraturen fungerar 

som en spegel, där barnen ser sig själva och därmed får ett budskap om sin plats i 

samhället. De som kan spegla sig kan se sig som självklara och likvärdiga medborgare 

(a.a.). 

 

Att kunna identifiera sig med litteraturen kan vara avgörande för ett barn för att kunna 

leva sig in i litteraturens handling eller problemställning (Asplund Carlsson och 

Williams Graneld 1995). Genom barnlitteraturen kan barnet vidga sina vyer, möta olika 

typer av verkligheter och olika förebilder. Litteratur möjliggör att dörrar till nya världar 

öppnas (Kåreland 1994). Däremot om samma bild ständigt visas upp blir det så 

småningom till en allmän uppfattning att det är så här som världen ser ut. Genom att 

hela tiden repetera vissa föreställningar får dessa genom upprepning ny makt och näring 

(Kumashiro 2002). På så vis kan en förtryckande struktur bibehållas. 

Barnlitteratur är ett fantastiskt verktyg i det normkritiska arbetet genom det unika sätt 

den har att konkretisera på ett helt annat sätt än ord kan göra. ”Vi kan försöka förmedla 

alla möjliga lovvärda värderingar till barn via ord, men det är först i det konkreta som 

de kan få fäste” (Nordenmark och Rosén 2008:76). Litteraturen kan förstärka 

upplevelser som barnet redan har och ge igenkänning eller öppna upp för nya insikter 

vad gäller sexualitet/familj, genus, socioekonomi och etnisk bakgrund. Båda 

möjligheterna är fulla av positiv potential och det fina är att boken ger möjlighet att 

arbeta med alla typer av normer (a.a.). 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utifrån ett intersektionellt perspektiv synliggöra hur 

normer kommer till uttryck i bilderböcker på två förskolor.  Detta för att nå en förståelse 

för och jämföra barns identifikationsmöjligheter. 

 

 I vilken grad representeras olika sexualiteter/familjer, socioekonomiska 

bakgrunder/boendeformer, etniciteter och kön på huvudperson i den undersökta 

litteraturen?  

 

 Hur samverkar de olika identifikationskategorierna i bilderböckerna?  
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3. Begreppsförklaring 
 

Identifikationskategorier: I samhället finns olika normer som kan ses som positioner 

eller sociala konstruktioner, som individer bygger upp sin identitet kring. Dessa 

kategorier kopplas till kön, etnicitet, klass, sexualitet och funktion  Kategorier kan 

överlappa varandra och påverkar varandra i olika situationer i livet. 

 

Normer: Begreppet norm handlar om normalitet, att vara ”normal” innebär att vara 

godkänd i en viss social kontext (Nordenmark och Rosén 2008). Att tillhöra normen 

sammanfaller ofta med det som majoriteten är eller gör (Salmson och Ivarsson 2015). 

Genom att konstruera avvikelser går det att definiera vad normen inte är och indirekt 

vad den är. Normer blir tydliga främst när vi bryter mot dem. Normer är inte konstanta 

utan förändras över tid, byggs upp genom upprepning och ser olika ut på olika platser 

på jorden. De kan ofta leda till utanförskap och även diskriminering.  

 

Normgräns/normram: När vi delar upp saker i ”normala” och andra i ”onormala” 

skapas det både gränser och hierarkier mellan olika sätt att vara (Salmson och Ivarsson 

2015). För att kunna definiera sig själv eller någon annan innanför eller utanför en 

normgräns behöver dessa gränser upprätthållas. Tillhör du innanför den gräns, tillhör du 

normramen. Är du däremot utanför normramen, är du utanför gränsen. 

 

Marginaliserad grupp: Går hand i hand med utsatthet och utanförskap (Karlsson, 

Kuusela m.fl. 2013). Författarna beskriver hur utanförskap kan uppkomma av skilda 

orsaker och i olika sammanhang. I skola och förskola kan marginalisering grunda sig av 

föräldrars låga socioekonomiska bakgrund, funktionsnedsättningar och etnisk 

diskriminering. Denna marginalisering gör att individen inte kan förändra sin situation 

på egen hand till det bättre. 
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4. Tidigare forskning 
Forskning kring bilderboksanvändandet i förskolan är ett forskningsområde som har en 

relativt begränsad utbredning (Kåreland 2003). Det finns få undersökningar där små 

barns förhållande till barnlitteratur står i fokus och vi finner även att detta gäller vilken 

litteratur barnen möter i förskolan (a.a.). Detta kapitel kommer ta upp tidigare forskning 

som berör vårt ämne.  

 

 

4.1 Litteratur i förskolan 
I Maj Asplund Carlssons (1993) undersökning Från Max till Mio gjordes en 

enkätundersökning bland femtio förskolor i syfte att ta reda på vilka böcker som fanns 

och användes. Det som framkom var att det fanns en dold litterär kanon med en 

begränsad uppsättning av författarskap och titlar. Astrid Lindgren var den författare som 

toppade listan, följt av Gunilla Bergströms Alfons-böcker. Andra populära böcker var 

Sven Nordqvists böcker om Pettson och Findus och Margareth och H.A. Reys böcker 

om Nicke Nyfiken. Något Asplund Carlsson ansåg vara förvånande var att välkända och 

prisade författare som Anna-Clara Tidholm och Inger och Lasse Sandberg förekom 

mycket sparsamt (a.a.). 

 

Maria Simonssons (2004) studie Bilderboken i förskolan fokuserar på hur 3-5 åringar 

använder bilderböcker i den dagliga verksamheten i den svenska förskolan. Studien 

gjordes genom deltagande observationer, informella samtal samt studier av tillgängliga 

bilderböcker och fokusgruppsintervjuer med förskolepersonalen. Studien visar att 

pedagogerna ser det som sin uppgift att ta in ett slags ideal barnkultur i förskolan, och 

förmedla ett visst ”kulturellt kapital” till barnen. De ska förmedla något som varje barn 

bör känna till och ha erfarenhet av. Författare som nämns av pedagogerna är Elsa 

Beskow, Astrid Lindgren, bröderna Grimm, Sven Nordqvist, Gunilla Bergström, Inger 

och Lasse Sandberg, Lennart Hellsing, Anna-Clara Tidholm, Anna Bengtsson, Jan Lööf 

samt bokserier som Muminböckerna och Nisse-böckerna. Genom att välja bland dessa 

författare menar pedagogerna att de blir säkra på att det finns en kvalitet i litteraturen. 

Det framkommer även att det finns en oro bland pedagoger inför vilka bilderböcker som 

kommer in på förskolan, och att det finns en rad böcker som av olika skäl är olämpliga 

och därför bör barnen skyddas ifrån dem. Simonsson (2004) menar även att det blir 

tydligt att barnen genom litteraturen ska komma i kontakt med verkligheten men inte 

med den ”råa” och ”besvärliga” verkligheten, såsom död, separation, skilsmässor och 

allvarliga saker då man inte ska oroa barnen i onödan.  

”Till den ”goda barndomen” hör ”goda barnböcker” som sätter barnens fantasi i rörelse, 

och som är nyttiga för deras lärande" (Simonsson 2004:105). 

 

Annan forskning som gör koppling mellan yngre barn och litteratur är antologin Modig 

och stark - eller ligga lågt av Lena Kåreland (2005). I denna antologi finns bland annat 

Kåreland och Lindh- Munthers (2005) kapitel om Förskolan som litterär miljö där det 

beskrivs hur pedagoger, i deras urval, fann ett stort engagemang för böcker och att för 

barnen blev litteratur en integrerad del av vardagen. Det som även framkom var att 

tillgången till böcker på förskolorna var relativt omfattande.  

Utifrån förskollärarnas egna bedömningar visade det sig att barnen kunde välja på ett 

genomsnitt på 60-70 titlar på varje avdelning. Det vanligaste sättet att införskaffa 

litteratur var lån från bibliotek. Det var även vanligt med boklådor direkt från 

biblioteket där litteraturen valts ut av bibliotekspersonal. Det framkom även att man 
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ibland köpte in litteratur till förskolorna, ibland tog barnen med sig egen litteratur 

hemifrån och litteratur kunde även fås som gåvor från barn och föräldrar. Detta visar att 

bibliotekens roll är av stor betydelse för förskolebarns läsning. Det är i hög grad 

bibliotekarierna och bibliotekens inköpspolitik som blir avgörande för personalens 

bokurval. I de förskolor som studerades fanns böcker alltid till hands för barnen på lågt 

placerade hyllor eller lådor på golvet (a.a.). 

 

4.2 Normöverskridande barnlitteratur 
Ylva Odenbring (2015) har i sin artikel Kön, sexualitet och klass i bilderboken i 

exemplet Lill-Zlatan och morbror raring studerat hur intersektionella aspekter av kön, 

sexualitet och klass porträtteras och konstrueras i bilderboken Lill-Zlatan och morbror 

raring av Pija Lindenbaum. Odenbring (2015) menar att under de senaste två 

decennierna har barnböcker med karaktärer som bryter mot gängse normer blivit allt 

vanligare inom svensk barnlitteratur där barns vardag porträtteras på ett allt mer 

mångfacetterat sätt.  I analyserna framträder det dock att författaren porträtterar 

huvudpersonerna utifrån normativa föreställningar om kön, sexualitet och klass, trots 

Lindenbaums progressiva ambitioner (a.a.).   

 

Maj Asplund Carlsson (2006) som är docent i litteraturvetenskap diskuterar i När 

Malins mamma gifte sig med Lisa - Om regnbågsfamiljen i bilderboken vad som är 

tillåtet och önskvärt och vad som är tabu att skildra när det gäller det alternativa 

familjelivet i barnböcker. Asplund Carlsson (2006) menar att de minsta barnens 

litteratur både skall skildra det vanliga trygga livet som barn kan känna igen sig i, men 

också något av det extraordinära som vidgar barnets värld och som gör att barnet lär sig 

något. Barn i olika slags familjer, liksom barn med funktionshinder och deras syskon, 

vill kunna känna igen sig i barnböcker. Barn uppskattar när böcker handlar om olika 

barn och inte bara om vissa barn. Författarens bidrag består av en presentation och en 

diskussion av några bilderböcker som alla strävar efter att göra det annorlunda vanligt 

och på detta sätt visar barn att det som kan uppfattas som annorlunda och avvikande 

egentligen är ganska normalt. Ändå menar Asplund Carlsson (2006) att normen hela 

tiden är närvarande som den spegel som det avvikande speglas mot, något som alltså 

som helhet förstärker avvikelsen snarare än neutraliserar den. Hon konstaterar att själva 

kärleken mellan föräldrarna i böckerna blir underordnad ansträngningen att göra 

familjerna så vanliga. Det särskilda med föräldrarna tas för givet och undertrycks och 

icke-heterosexualiteten görs därmed osynlig. Asplund Carlsson (2006) menar vidare att 

det som verkligen är underordnat i dessa böcker är de estetiska kvaliteterna. 

Eftersom böckerna så uppenbarligen har ett syfte och är klart didaktiska i sitt tilltal går 

detta ibland ut över både text och bild (a.a.). 

 

4.3 Sexualitet och familjer i barnlitteratur 
Elizabeth H Rowell (2007) ger i artikeln ’Missing!: Picture Books Reflecting Gay and 

Lesbian Families’ en amerikansk syn på just homosexualitet i bilderböcker. Författaren 

beskriver hur det länge varit känt att litteratur har befogenheten att beröra både hjärta 

och själ för både gamla som unga läsare. Däremot menar Rowell (2007) att det finns 

miljontals barn i USA som saknar tillgång till böcker som är karakteristiska för dem, 

deras familjer och vänner. Litteratur där hushållet består av karaktärer som är 

homosexuella saknas i både förskolor, skolor och bibliotek. Denna brist innebär att 

vissa barn inte kan se sina egna liv eller hela mångfalden av familjelivet återspeglat i 

bilderböcker. Antalet barn i familjer med föräldrar som är homosexuella ökar. 

Uppskattningsvis finns mellan 6 till 14 miljoner barn i USA med homosexuella, 
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bisexuella eller transsexuella föräldrar. Rowell (2007) beskriver hur homosexuella 

historiskt sett varit bland de mest baktalade undergrupperna i det amerikanska 

samhället. De har fått och får fortfarande utstå både våldshandlingar och fördomar samt 

negativa skildringar. Detta leder till att barn till homosexuella kan känna rädsla att 

berätta om sin familjekonstellation. Det innebär också att det finns få publicerade 

bilderböcker som är just gayvänliga som hon uttrycker det. Rowell (2007) beskriver om 

oron bland pedagoger att böcker som beskriver homosexualitet handlar om sex. Även 

oron som florerar om hur föräldrar skulle reagera ifall gayvänliga böcker användes i 

verksamheten. Detta visas även i undersökningen En utmaning för heteronormen av 

Sahlström (2006) som menar att i både förskola och skola behöver kunskapen om 

sexualitet och heteronormen ökas. Det är fortfarande i stor utsträckning en fråga som 

inte dryftas varken där eller inom lärarutbildningen. Rowell (2007) påpekar dock att 

karaktärernas homosexualitet inte ska ligga i fokus av berättelsen utan precis som 

böcker som beskriver heterosexualitet ska böckerna skildra det vardagliga familjelivet, 

deras husdjur, olika högtider och familjer som uppskattar varandras sällskap. Bronwyn 

Davies (2003) menar att barnlitteratur och andra berättelser påverkar barnen på 

förskolan. Genom dessa förses de med metaforer, egenskaper och skisser som de kan ta 

till hjälp när de tolkar sina positioner i den sociala världen. Davies (2003:66) menar 

vidare att "kärnfamiljen framställs som en äckligt, ljuv norm precis som den lydiga, 

tankelösa och husliga kvinnan kontra den resonerande, utåtriktade och aktiva mannen". 

Barn behöver friheten att kunna positionera sig på en mångfald olika sätt genom en bred 

variation av uppdelningen inte är så tvär där man inte behöver vara det ena eller det 

andra. 

 

4.4 Socioekonomi och boendeform i barnlitteratur 
I bilderbokens historia visas hur samhället har genomgått stora förändringar, detta kan 

även avläsas i bilderböckerna. De förmedlar även som all annan litteratur ideologier 

som har påverkan på vår uppfattning om verkligheten. Kåreland (2008) beskriver hur 

Elsa Beskows miljöskildringar runt sekelskiftet, låter barnen möta en trygg miljö med 

glada äventyr och farligheter i en lantlig idyll. I böckerna kan man se värderingar och 

rådande samhällssyn som influerades av nationalromantik och familjekultur. Beskows 

böcker har kritiserats för den borgerliga ideologi och de traditionella könsmönster som 

de ansågs förmedla. Furuland och Orvig (1996) menar att kvinnliga karaktärer 

skildrades mer inomhus i hemmet än utomhus och pojkar skildrades mer varierat som 

exempelvis i affären, i skolan eller på väg mot äventyr. Efter denna period av idyll sker 

en brytningstid då staden står för det nya och landet det förflutna (a.a.). Staden 

symboliserade civilisationen och motsatsen till detta var landet som framstod som 

naturligt och äkta (Kåreland och Werkmäster 1987). Det vanliga barnet och dess 

vardagsvärld, gärna i stadsmiljö, fick större utrymme än tidigare under 1930- talet. 

Under 1970-talet dominerade den realistiska vardagsskildringen barnboksutbudet (a.a.). 

 

Jones (2008) beskriver i artikeln Grass houses: Representations and reinventions of 

social class through children’s literature om social klass i barnlitteraturen. 

Hon beskriver hur boende och identifikationsmöjligheter i litteraturen uteblir om du 

tillhör den marginaliserade gruppen. Jones (2008) menar att hur vi lever och var vi lever 

har betydelse. Författaren beskriver hur det var att växa upp i en husvagn i en 

husvagnspark i USA och hur hon fantiserade, designade och utformade drömhem som 

var betydligt lyxigare än hennes eget boende. Jones (2008) menar vidare att hon 

upplevde att hennes vardag aldrig syntes i bilderböckerna och hur det påverkade henne 

att aldrig bli synliggjord. Hon beskriver vidare hur det kändes att vara osynlig i 
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böckerna hon läst och hur det ansågs vara oviktigt i hur de marginaliserade grupperna 

levde så att det inte ens syntes i böcker skrivna för barn, familjer och skolor. 

 

4.5 Etnicitet i barnlitteratur 
Samhällets globalisering har påverkat barnlitteraturen. Kåreland (2008) belyser hur det 

mångkulturella Sverige även speglas och de kulturella motsättningarna ofta belyses. 

Svenska Barnboks Institutet (SBI) gjorde 2015 en analys av huvudpersoner sett till 

hudfärg i bilderböcker. I sin analys utgick de från tre kriterier.  

 Bilderboken skulle avbilda minst en mörkhyad person. 
 Den mörkhyade personen skulle vara ett aktivt subjekt i berättelsen och inte ett 

objekt som bara förekom på en bild utan relevans för handlingen.  
 Personen skulle inte bara finnas där som bifigur i en ljushyad persons berättelse. 

Det som framkom var att endast 5 %, som motsvarade 15 titlar av de 300 analyserade 

böckerna, klarade ”testet”. Av de 15 titlarna handlade en om att vara adopterad, två 

utspelade sig i Afrika och åtta hade flera huvudpersoner - det var inte en person i fokus 

som hade just mörk hy. Endast fem av böckerna speglade ett eller flera barn i 

huvudrollen som hade mörk hy och befann sig i en svensk vardag.  

För alla de barn i Sverige som har mörkare hud ges det ganska få möjligheter till 

spegling. Nikolajeva (2000) menar att genom att porträttera karaktärer som djur behöver 

författaren eller läsaren inte ta ställning till etnisk tillhörighet. 

 

Frågan om etnisk mångfald i bilderböcker har fått lite uppmärksamhet om man jämför 

med ett internationellt perspektiv. 

Melanie Koss (2015) beskriver i artikeln Diversity in contemporary picture books: a 

content analysis hur bilderböcker kan ge barn olika kulturella möten och på så vis lära 

sig om världen och bredda deras kulturella perspektiv. Koss (2015) menar vidare att 

litteraturen kan fungera som en spegel där igenkänning hjälper barn till att skapa en 

positiv självbild.  

Litteraturen kan också fungera som ett fönster där man upptäcker nya perspektiv och 

nya kulturmöten. Artikeln beskriver en amerikansk undersökning som pågick under tre 

år där över 5000 böcker granskades och resultatet visade att 6,7 % av personerna hade 

mörk hy. Majoriteten av dessa beskrevs även som stereotypa. Slutsatsen Koss (2015) 

drar är att när barn inte kan identifiera sig med en bok eller se sina liv uppmärksammas 

genom berättelser, kan det ha en negativ inverkan på deras självbild. Budskapet de får är 

att deras liv och deras berättelser inte är viktiga. Att bilderböcker bara belyser vita barn 

menar författaren kan ge samhällsproblem. 

 

Yuko Iwai (2015) professor vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid University of 

Wisconsin-La Crosse beskriver i artikeln Using Multicultural Children's Literature to 

Teach Diverse Perspectives vikten av att lärare omfattar mångfald i undervisningen. 

God kvalitet på litteraturen t ex. genom rika illustrationer kan resultera i att karaktärerna 

porträtteras som mindre stereotypa individer.  

Detta gör att barnen lättare kan ta till sig både vad karaktärerna bor, hur de klär sig, 

integrerar med andra samt hur de känner i olika situationer. Iwai (2015) menar vidare att 

genom undervisningen främjas olika perspektiv som hjälper barnen att bli 

världsmedborgare. Även Kåreland (2009) beskriver hur kulturella olikheter är viktigt i 

barnlitteraturen. 

 
 



  
 

11 

Att redan i barndomen få erfarenheter (positiva eller traumatiserade, lyckliga eller 

sorgliga) av kulturella olikheter är något som har ett avgörande inflytande på individen. 

Det får betydelse för hur man senare skaffar sig kunskap om den egna kulturen och om 

andra kulturer. Inte minst inverkar det på hur öppen man blir för oliktänkande, hur 

tolerant eller intolerant man blir förhållande till andra. Barnlitteraturen har haft, och har 

en viktig roll vad gäller barnets kulturella socialisation. Den har bidragit till att utveckla 

tolerans och öppenhet, men den kan också ha fungerat exkluderande (2009:139). 

 

4.6 Kön/genus i barnlitteratur 
Under 1800-talet delades barnböcker in i olika genrer och typer av berättelser (Kåreland 

2008). Kategoriseringen byggde mestadels på barnets kön, ålder och samhällsklass. Det 

var här den klassiska pojk- och flickboken uppstod. Pojkboken kan ses som synonyma 

med äventyrsskildringar. Pojkboken var inriktad på yttre handling, skildrade bedrifter 

och spännande kraftprov samt hade hela världen som scen för berättandet. Den klassiska 

flickboken har sina rötter dels i äldre tiders rådgivningslitteratur för unga kvinnor och 

dels i 1800-talets familjeroman. Flickorna rörde sig inom hemmets fyra väggar, där 

vardagslivet, känslor och relationer stod i centrum. Flick- och pojkböckerna speglade 

tydligt de förväntningar som samhället hade på de unga där de visade deras framtida 

livsroller. Redan i slutet av 1800-talet kritiserades flickboken för sin ytlighet och 

verklighetsförfalskning. Pojkboken, som visserligen ofta prisades för sin friskhet och 

för fart och fläkt i berättandet, kunde ibland kritiseras för sin ”råhet”. Det hindrade dock 

inte att både flick- och pojkboken fortsatte att följa det traditionella mönstret långt in på 

1900-talet. Det var först i och med feminismens framväxt på 1960-talet och den 

könsrollsdebatt som då fördes då ungdomsboken kom att lanseras för att nå läsare av 

båda könen (a.a.). 

 

Kåreland & Lindh-Munther (2005b) menar att det ofta betonats i studier gällandes de 

äldre barnen att huvudpersonens kön har betydelse för upplevelse och intresse för 

boken. De menar vidare att det finns skäl att förmoda att även yngre barn reagerar på 

liknande sätt. Forskaren Appleyard (1991) har liknande åsikter och menar att små barn 

vill läsa böcker där huvudrollen har samma kön som de själva. Kåreland & Lindh-

Munther (2005b) menar vidare att det under senare år har debatterats och hävdats att 

barn i betydligt större utsträckning möter manliga gestalter och detta framför allt i 

bilderböcker som är riktade för de yngre barnen. Författarnas resultat av studien visar på 

att de manliga huvudpersonerna dominerar, men även att det är förhållandevis många 

författare som väljer att ha med karaktärer av båda kön för att locka fler läsare och ge 

möjligheten till identifikation till bokens gestalter oavsett kön på läsaren. Där pojke och 

flicka består av syskon är det mest troligt att pojken får vara storebror och flickan 

lillasyster som på så vis skapar ett manligt dominansförhållande. 

 

Om vi ser till barnboksutbudet idag så kommer det fortfarande ut fler bilderböcker med 

pojkar i huvudrollen än med flickor. Så har det sett ut i många år, så gapet blir större för 

varje år. SBI (2014) har fört statistik på detta sedan 2002. Deras siffror visar på att det 

2014 var det 41 % av den totala utgivningen där flickor hade huvudrollen, 52 % där 

pojkar hade huvudrollen och 7 % där det fanns flera huvudroller med olika kön. Dock 

lär det numera finnas en större medvetenhet bland svenska förlag, som leder till att det i 

svenska förstautgåvor blir allt mer jämt fördelat (Salmson och Ivarsson 2015). 
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5. Teorianknytning – ett intersektionellt perspektiv 

Då vi utifrån vårt syfte vill se hur olika identifikationskategorier samverkar, och inte 

bara konstatera att vissa grupper är inkluderade eller exkluderade i barnlitteraturen, 

väljer vi att analysera vårt empiriska material utifrån ett intersektionellt perspektiv.  

 

Intersektionalitet kan beskrivas som den försvenskade varianten av intersectionality som 

betyder korsning på svenska. Det intersektionella perspektivet väger inte de olika 

identifikationskategorierna mot varandra utan ser de istället beroende av varandra och 

sammanflätade. Med hjälp av det intersektionella perspektivet går det att synliggöra hur 

identitetspositioner, makt och möjligheter i samhället utgör ett slags nätvärk. Beroende 

av vilken punkt i nätverket man befinner sig i, påverkas en människas möjligheter och 

begränsningar, då vi är inbäddade i såväl en klasstruktur som ett genussystem och i 

etniska relationer (Ahrne 2010).  

 

När man börjar ifrågasätta det för givet tagna kan detta resultera i att reflektera kring det 

som ständigt upprepas och för det som kallas för det ”normala”. Ju fler människor som 

tillägnar sig en norm, desto större legitimitet får den. Det kan få till följd att normer 

även fungerar som ett samhällskitt inom en grupp (Elmeroth 2012). ”Vi” som är i 

normen och ”de andra” som avviker på något sätt. 

I förskolans verksamhet kan blicken riktas mot normen genom att ställa frågor kring och 

synliggöra de normer som ses som självklara (Salmson och Ivarsson 2015). Genom att 

kritiskt granska den egna verksamheten kan man få upp ögonen för de strukturer som 

skapar olika positioner. Det som ständigt upprepas i verksamheten avslöjar vilka normer 

som råder och kan ses som en upprepad önskvärdhet (Elmeroth 2012). När vi delar upp 

saker i ”normala” och andra i ”onormala” skapas det både gränser och hierarkier mellan 

olika sätt att vara (Salmson och Ivarsson 2015). För att kunna definiera sig själv eller 

någon annan innanför eller utanför en normgräns behöver dessa gränser upprätthållas. 

 

Genom att kombinera och se till effekter av olika identifikationskategorier samtidigt kan 

man se hur de överlappar varandra och påverkar människor i olika situationer (Elmeroth 

2012). Människor både förhåller sig till och påverkas av olika normer samtidigt. Det 

finns hela tiden flera aktiva normer. Dessa normer kan ses som positioner i samhället 

som vi individer bygger upp vår identitet kring. Varje individ kan på detta sätt tolkas 

och beskrivas utifrån en mångfald av olikheter.  

Då man väljer att betrakta en identifikationskategori som icke isolerad från övriga, så 

innebär det att kategorierna ömsesidigt skapar och förstärker varandra och producerar 

unika effekter (Elmeroth 2012).  
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Som bilden visar tillhör vi många olika identifikationskategorier och lever därför i 

skärningspunkten mellan dessa. Att analysera intersektionellt innebär att undersöka vad 

som händer och vilka konsekvenser det blir när man korsar dessa kategorier. För en 

persons möjligheter och begränsningar i samhället spelar flera aspekter in. 

Ur ett intersektionellt perspektiv tar vi hänsyn till att barn befinner sig i flera aktiva 

normer ett exempel på det kan vara att en flicka kan vara etnisk svensk och bo med en 

ensamstående förälder eller att ett barn kan ha annat etniskt ursprung, leva i en 

regnbågsfamilj och komma från en resursstark familj.  

Genom att vara medveten om att barnet kan befinna sig innanför normgränsen i en 

kategori men bli avvikande i en annan, tar man hänsyn till flera delar av livet samtidigt 

och att barnet har flera olika sidor (Salmson och Ivarsson 2015).  

 

Att utmana rådande normer har vuxit sig allt starkare under 2000-talet. Arbetet har gått 

från att ha problematiserat ”den andre/ den annorlunda” som lika bra som ”oss andra” 

till att skifta fokus och istället synliggöra och ifrågasätta ”det normala”. Så här förklarar 

Lundgren: 

 
Om t ex våra barnböcker bara har bilder med vita barn, om hjälten alltid är en pojke, om familjer 

vi pratar om och berättar om alltid är heterosexuella kärnfamiljer, så kommer detta att skapa 

idéer om normalitet (vem som är normal/"självklar" och inte ifrågasätts) och avvikelse (vem som 

är "annorlunda"/konstig). Dessa idéer ligger sedan till grund för samhällets diskriminerande 

strukturer som gör vissa människor privilegierade och andra underordnade. Det 

"normbevarande" (ofta omedvetna) arbetet vi gör i vardagen bäddar med andra ord både för 

kränkningar och trakasserier i förskola och skola och för hela samhällets (Lundgren 2014:7). 
 

Eek Karlsson och Elmeroth (2012) menar att med hjälp av det intersektionella 

perspektivet går det att synliggöra hur identifikationskategorier, makt och möjligheter i 

samhället utgör ett slags nätvärk. Beroende av vilken punkt i nätverket man befinner sig 

i påverkas en människas möjligheter och begränsningar. Författarna (2012) menar 

vidare att man kan se det som att majoriteten av mänskligheten är avvikare på något 

plan om du inte är man, vit, heterosexuell, västerländsk och icke funktionshindrad vilket 

utgör normen i alla plan.  
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Ur ett intersektionellt perspektiv kan vi ringa in de positioner som missgynnas i flera 

områden. Resonemanget visar den sociala konstruktionen av normalitet som skapar 

olika förutsättningar för vårt varande i världen. 

 

Kevin Kumashiro (2002), som är forskare och lärarutbildare i USA, tar i sin 

bok Troubling education–Queer activism and Antioppressive pedagogy upp om varför 

det är viktigt att i arbetet för lika villkor, fokusera på normen och vad som händer när vi 

inte gör det. Kumashiro diskuterar fyra pedagogiska strategier som kan tillämpas i 

svensk förskole- och skolpraktik. 

Strategi 1: Utbildning för ”den andre” 

Ett förändringsarbete med utgångspunkt i strategin att utbilda för ”den andre” handlar 

om insatser speciellt riktade mot en marginaliserad grupp, i syfte att stärka gruppen 

utifrån det som anses vara gruppens specifika behov. Syftet är oftast att stärka de barn 

som faller utanför ramen. Dock finns det både för- och nackdelar med detta. Om det 

görs på fel sätt kan barnen bli utpekade och särbehandlade då det avvikande läggs i 

förgrunden. 

Utifrån Kumashiros första strategi kommer vi att granska litteraturutbudet för att kunna 

se om vi kan urskilja någon marginaliserad grupp som utmärker sig och om litteraturen 

används till att stärka enskilda barn. 

 

Strategi 2: Utbildning om ”den andre” 

Grunden för konflikt och ojämlikhet är just att sortera in människor i olika grupper. Om 

vissa grupper har osynliggjorts genom historien menar Kumashiro (2002) att om jag blir 

medveten om hur privilegierad jag är i ett visst sammanhang kanske jag inte längre tar 

det för självklart att det är likadant för andra. Det som tycks självklart för mig kanske 

inte är det för någon annan.  

I den andra strategin framhåller Kumashiro (2002) för att kunna motverka förtryck 

måste vi ha kunskap om makt och diskriminering. Tanken är att kunskap om ”den 

andre” bidrar till att bli mindre främmande och mindre hotfull för normgruppen. Ju 

mindre främmande, desto mer som ”oss” eller som normgruppen. På det viset ska 

empati och tolerans för minoritetsgruppen öka. Det handlar om att inkludera annan 

kunskap och andra perspektiv - ett slags tillägg. Kumashiro (2002) menar vidare att en 

inkluderande pedagogik kan utformas så att grupper som tidigare uteslutits tas med i 

innehållet i undervisningen på ett naturligt sätt. Det kan göras just genom att inkludera 

olika familjekonstellationer och etniciteter i exempelvis matematik exempel eller genom 

att välja sagoböcker i förskolan, vilka tar upp andra perspektiv än de traditionella. Syftet 

är att spegla olika livsstilar och livsvillkor genom vardagliga exempel. 

Dock menar Kumashiro (2002) att det finns några faror man bör vara uppmärksam på 

med den här strategin. Ett problem är att kunskap som handlar om minoriteten tenderar 

att bli beskriven utifrån den dominerade gruppens perspektiv. Beskrivningen av ”den 

andre” riskerar då att bli stereotyp och förenklad. 

 

Stabilisering av normberättelsen 

Beskriver hur förtryck skapas genom den dominerande berättelsen om verkligheten, det 

vill säga de stereotypa bilder som ständigt upprepas och som så småningom blir till 

allmänna uppfattningar om hur världen ser ut. Genom att hela tiden upprepa vissa 

föreställningar får dessa ny makt och näring. På så vis behålls en förtryckande struktur 

Utifrån Kumashiros andra strategi väljer vi att granska litteraturutbudet för att se om 

vi kan urskilja ett brett normvidgande litteraturutbud, som inkluderar olika 

familjekonstellationer, etniciteter, kön och boendeformer. 
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Strategi 3: Utbildning som kritiserar andrafiering och privilegiering     

Den här strategin innebär enligt författaren att läraren och eleverna kritiskt granskar hur 

privilegier skapas och upprätthålls i samhällsstrukturen och i skolan. Tyngdpunkten 

ligger på kunskap och handling. Att arbeta utifrån ett kritiskt förhållningssätt innebär att 

lära sig om förtryck och vad det innebär att motverka förtryck, men också på vilket sätt 

man kan arbeta för en förändring.  

 

Strategi 4: Utbildning som förändrar      

Den fjärde och sista strategin är den som Kumashiro (2002) själv förespråkar. Strategin 

syftar till att förändra den dominerande berättelsen och utmana de förgivettagna 

”sanningarna”. Som till exempel att heterosexualitet är inte normalt det är bara vanligt. 

Utifrån Kumashiros tredje och fjärde strategi granskar vi resultatet för att se om vi kan 

urskilja en brett normvidgande litteraturutbud där den dominerande berättelsen och det 

förgivettagna är vidgat för att motverka förtryck och arbeta för en förändring. 

 

5.1 Identifikationskategorier  
Genom att vi kombinerar kön, etnicitet, sexualitet/familj och socioekonomi som urskiljs 

av boendeformer får vi fyra begrepp som tydligt visar hur skilda positioner formar den 

individuella identiteten (Elmeroth 2012).  

 

Sexualitet och familjekonstellationer: Under 1960- och 70-talet började ensamstående 

föräldrar dyka upp allt oftare i barnlitteraturen (Kåreland 2008). Beträffande skildringen 

av föräldrarna kan en utvecklingslinje iakttas från den auktoritäre uppfostrande 

föräldern till ett mer jämbördigt kamratskap mellan föräldrar och barn till föräldrar som 

sviker och mer eller mindre lämnar barnet åt sitt öde (a.a.).  

Familjelivet i dagens Sverige karaktäriseras av en mångfald konstellationer och 

familjemönster (Ahlberg 2008). Det är långt ifrån en självklarhet att människor lever i 

det vi brukar kalla kärnfamilj bestående av en mamma, en pappa och gemensamma 

barn. Många barn lever till exempel största delen av sin uppväxt med 

en förälder. Fortfarande utgör emellertid kärnfamiljen den vanligaste familjeformen, om 

vi ser till barnfamiljer, eftersom drygt 70 procent av alla barn bor med båda sina 

ursprungliga föräldrar (a.a.). Den starkaste normen i vårt samhälle när det gäller 

familj är att vara biologisk kärnfamilj (Salmson och Ivarsson 2015). 

Statistik från Statistiska Central Byrån (SCB 2014 a) visar att det är vanligare nu än förr 

att som barn ha varit med om att föräldrar separerar. Fram till mitten av 1900-talet var 

det ovanligt att barn var med om att föräldrarna gick skilda vägar. Därefter är det allt 

fler barn som har upplevt detta. Ökningen var särskilt stor från 1970-talet fram till slutet 

av 1990-talet. På 2000-talet har emellertid trenden med fler föräldraseparationer 

stagnerat eller till och med vänt. År 2012 var andelen barn med särlevande föräldrar  

25 % och barn i ombildade familjer 7-8 % (SCB 2012).  

 

Under 1970-talet så överskreds många tabugränser, särskilt i ungdomsböckerna, där den 

sexuella öppenheten var stor (Kåreland 2008). I samhället finns en stark heteronorm, det 

vill säga att vi förväntar oss att människor blir attraherade och kära i någon av det 

motsatta könet. Heteronormen kommer till uttryck på en massa olika sätt. Det upprepas 

till exempel ständigt i filmer och böcker (Salmson och Ivarsson 2015). När en bok visar 

en annan bild av kärlek än den mellan kvinna och man, blir den ofta ifrågasatt på ett sätt 

som en ”traditionell” bok inte blir. Salmson & Ivarsson (2015) menar att många 

resonerar som så att barn inte ska behöva ta del av homosexuell kärlek utan det kan 

komma senare när barnet kan förhålla sig till sex och sexualitet. Kärlek kan väcka 
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frågor och då är det viktigt att den som ska svara på frågan är beredd och inte med sitt 

svar förstärker heteronormen och idén om den avvikande (a.a.). Salmson och Ivarsson 

(2015) menar vidare att det kan finnas motstånd mot att böcker som visar en annan 

sexualitet än den heterosexuella ska finnas framme. Detta motstånd kan finnas både 

bland personal och föräldrar. De menar att detta måste hanteras då det inte är en 

förhandlingsfråga utan krävs av lagen (a.a.). Heteronorm kommer till uttryck på olika 

vis. Att utmana heteronormen kan innebära att utmana idén om att alla är 

heterosexuella. Den innebär också att utmana föreställningen om traditionellt manligt 

respektive kvinnligt. Heteronormen är inte bara av betydelse för icke heterosexuella. 

Den har betydelse för oss alla, när vi befinner oss i situationer då vi bryter mot någon av 

de föreställningar och förväntningar vi har på det traditionellt manliga och kvinnliga 

(Lundin 2012).  

 
Berättelser om heterosexuell parrelation och ”familjebildning” framställs inte bara som en 

berättelse om ett sätt att leva utan som det bästa sättet att leva andra relationer och 

familjekonstellationer framställs ofta som ”icke fullständiga” (t ex en förälder med barn) eller 

som kopior, nästan lika bra (homosexuella par med barn). Detta innebär att normen 

kommunicerar en hierarki med koppling till sexuell läggning, där heterosexualitet utgör det 

”naturliga” och också det bästa och/eller rätta sättet att leva (Lundgren 2014:27-28). 
 

När vi granskat barnlitteraturen utifrån sexualitet och familjekonstellation har vi enbart 

utgått från vilken typ av familj som går att utläsas i boken. När enbart en pappa 

synliggörs blir tolkningen att familjen utgörs av en ensamstående pappa.  

 

Socioekonomi/boende: Socioekonomi innebär att människor har olika ekonomiska 

förutsättningar. Beroende på vilken socioekonomisk grupp familjen tillhör tillges 

barnen samma grupp. Detta ger barnen förutsättningar som är till fördel och/eller 

nackdel i olika situationer i livet. Väl medvetna om att socioekonomi kan ses ur olika 

perspektiv har vi specifikt valt att granska boendeformer i barnlitteraturen, då 

socioekonomi och klass är snarlika och båda handlar om grupperingar som är kopplade 

till resurser, makt och inflytande. Då vi väljer att granska boendeformer i 

barnlitteraturen är det tänkt att spegla den socioekonomiska grupp huvudpersonen 

befinner sig i.  

Vi tolkar att lägenhet ses som det lägre skiktet, hus ses som mellanskiktet och slott det 

övre skiktet. Precis som andra normer så finns det en hierarki bland de socioekonomiska 

grupperna (Svallfors 2010). Det övre skiktet tillskrivs mer makt än det lägre skiktet, 

som i och med det intar den missgynnade positionen. Det finns även ett mellanskikt som 

utgör normen (a.a.). Kontentan av detta kan bli att barn från skilda socioekonomiska 

bakgrunder ser olika på sina möjligheter i livet (Salmsson och Ivarsson 2015).  Statistik 

från SCB (2014b) visar att hälften av Sveriges befolkning bor i ett småhus de själva 

äger. I familjer med barn i skolåldern så bor 70 % i småhus. Hur vi bor styrs av 

hushållets storlek och ekonomi men även av ålder och geografi. Barns boende varierar 

beroende på barnets ålder. I alla åldrar är det vanligast att bo i småhus, men det är 

relativt många som i småbarnsåren bor i bostadsrätt eller hyresrätt i flerbostadshus. 

Under de första fem åren flyttar många barn från flerbostadshus till just småhus. 

Beroende på om du bor med en eller två föräldrar skiljer sig boendet markant. Av de 

cirka 1,7 miljoner barn som har föräldrar som bor tillsammans bor 70 % i ägt småhus. 

Däremot är det bara 15 % av de barn som bor med ensamstående föräldrar som bor i 

småhus. 
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Etnicitet: 2011 var vart femte barn i Sverige fött utomlands eller födda i Sverige med 

utrikes födda föräldrar, visar SCB. Då det under de sista åren varit historiskt höga 

nivåer av antalet personer som sökt asyl i Sverige så kan vi anta att dessa siffror har 

ökat sedan 2011. 

Samhällsnormerna kring etnicitet i Sverige kretsar kring svenskhet och ”vithet”, d.v.s. 

vithyade etniskt svenska personer och svenska kulturella företeelser framstår som det 

naturliga (Lundgren 2014). I Sverige intar de etniska svenskarna den förgivettagna 

positionen, medan de som har annat etniskt ursprung ses som avvikare, som ”de andra”. 

Elmeroth (2012) menar dock att etnicitet följaktligen bör betraktas som en social 

konstruktion utan biologiskt ursprung. Etniskt svensk är en position som en del 

människor tillskriver sig själva och identifierar sig med, medan andra individer inte ges 

denna möjlighet då de avvisas en sådan identitet. (Lunneblad 2014).  Makten att 

definiera vem som är svensk eller icke svensk blir då oklar. 

När vi granskar barnlitteraturen utifrån etnicitet har vi särskiljt huvudperson och 

biperson i boken. När vi tolkat om en karaktär har skandinaviskt utseende har vi utgått 

från färg på hyn, hår och ögon men även utifrån namn.   

 

Kön/genus: De samhällsnormer som är kopplade till kön har i Sverige ändrats med hjälp 

av olika jämställdhetspolitiska insatser och genusmedvetenhet inom olika 

samhällsinstitutioner (Lundgren 2014). Trots detta kvarstår många traditionella 

könsmönster. Flickor förväntas i större utsträckning bry sig om sitt utseende och sin 

femininitet och pojkar förväntas vara aktiva, utåtriktade och sportintresserade (a.a.). 

Femininitet ses generellt underordnat maskulinitet. Detta kan innebära att en 

kvinna/flicka kan närma sig maskulina beteenden och fortfarande ha kvar, rent av 

höja sin ”status”. Till skillnad från en man/pojke som närmar sig feminina beteenden 

eller intresseområden i högre grad riskerar att ses som ”udda” och ”omanliga” och på så 

sätt sänks deras status. De traditionella värdena kopplade till kön lever kvar trots att 

Sverige medvetet har arbetat mot begränsande könsmönster.  

Det finns även en stark norm kring könsuttryck där vi förväntar oss könsmässig 

åtskillnad och tydlig polär könsidentitet, där det enkelt går att avgöra genom utseende 

om man ser ”kvinnlig” eller ”manlig” ut. I samhället finns även en social skiktning efter 

kön, det vill säga en systematisk ojämlikhet mellan kvinnor och män. Mannen ses 

fortfarande som norm och kvinnan ses som en avvikelse från normen (Evertsson 2012). 

Lundgren (2014) beskriver det som polär könsidentitet, att det finns två åtskilda kön, 

som är varandras motsatser.  

När det gäller kön på huvudperson har vi inte bara utgått från titel och framsida. Vissa 

böcker har titlar som symboliserar en flicka eller pojke men vi har tolkat huvudroll 

utifrån hur mycket personen agerar själv eller är tillsammans med någon. Har en pojke i 

huvudrollen skildrats med en flicka i hela berättelsen, har vi tolkat de båda som 

huvudrollsinnehavare. Vi menar att identifikationsmöjlighet då ges till båda könen.  Vi 

har även sätt att det är vanligt att djur har huvudrollen i bilderböcker detta gör att de kan 

bli svårtolkade. Nikolajeva (2000) menar att klädkoder, namn och frisyrer hos 

karaktärer i bilderböcker förstärker deras genus tillhörighet. Gestaltas karaktärerna som 

djur blir genustillhörigheterna mer centrala. När vi inte kunnat utläsa genustillhörighet 

genom illustrationer har vi utgått från personliga pronomen som ”hon” och ”han” i 

texten (Nikolajeva 2000). I de fall inte detta gått att utläsa har de blivit kodade som 

könsneutrala.  
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6. Metod 
I kapitlet kommer vi att presentera val av metoder. Hur vår datainsamling genomförts, 

vilka ställningstaganden som tagits i samband med genomförandet och hur vi bearbetat 

vår data. Hur urvalet skett samt studiens tillförlitlighet och övervägandet av de etiska 

forskningskraven. 

 

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv och metodansats 
Studiens syfte är att synliggöra hur normer kommer till uttryck och jämföra barns 

identifikationsmöjligheter i bilderböcker  

Vi har inspirerats av ett hermeneutistiskt synsätt då hermeneutik är ett sätt att kunna 

förstå och skapa mening och är avgörande i litteraturvetenskap (Allwood & Erikson 

2010). Patel & Davidsson (2003) utvecklar detta och menar ”att det går att förstå andra 

människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, 

kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar och i 

mänskliga livsyttringar” (a.a.). I hermeneutiken används begreppet den hermeneutiska 

cirkeln. Det betyder att först tolkas helheten, sedan delarna för att slutligen tolka 

helheten igen med ny förståelse (Allwood och Eriksson 2010).  

Nikolajevas (2000) beskrivning av den hermeneutiska cirkeln: 
         

Läsandet av en bilderbok kan jämföras med hermeneutisk cirkel. Vare sig vi startar med bild 

eller med text skapas det förväntningar om den andra delen, vilket i sin tur skapar nya 

erfarenheter och nya förväntningar. Läsaren pendlar mellan det verbala och det visuella, medan 

förståelsen blir bredare och djupare. Varje ny omläsning av ord eller bilder skapar bättre 

förutsättningar för en fullständig och adekvat tolkning av helheten (2000:13). 

 

I vår studie har vi använt oss av text- och bildanalys där bilderboken varit helheten och 

delarna har varit de olika identifikationskategorierna vi har tittat efter utifrån vårt 

kodschema. 

Tolkning ingår i praktiskt taget varje textanalys, både när texten är skriftlig eller när den 

är en bild som ska tolkas. Oavsett vilken sorts analys man väljer för att närma sig den 

måste den tolkas (Bergström och Boréus 2012). Det är ofta den tillhörande texten som 

styr vår tolkning av en bild på samma vis som text kan fungera som ett komplement till 

bilden eller vice versa (Eriksson 2009). Det finns inte några garantier för hur vi som 

läsare uppfattar text och bild, inte heller om det är på samma vis som författaren och 

illustratören avsett oss att göra (a.a.). Bergström & Boreus (2012) menar att det är 

viktigt att använda sig av en strategi där man vet vad man vill tolka. Därför har vi valt 

en mottagarinriktad tolkning där mottagarens förförståelse uppmärksammas (a.a.). 

 

 

6.2 Val av metod 
Enligt Kåreland & Werkmäster (1985) krävs inga särskilda analysmetoder för 

barnböcker utan kan behandlas på samma sätt som litteratur för vuxna eller bilder i 

allmänhet. Vi har valt en kvantitativ innehållsanalys då denna metod innebär att man 

tittar på det omedelbart tillgängliga och gör statiska sammanställningar utifrån de 

kategorier vi valt ut (Furuland 1997). 

I våra frågeställningar vill vi täcka in flera områden i vår undersökning för att kunna 

kvantifiera förekomsten av olika identifikationskategorier. Genom att vi själva har 

utformat ett kodschema baserat på studiens frågeställningar har vi kunnat skapa en 

generell bild av vilka sexualitet/familjekonstellationer, socioekonomi/boendeformer, 
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etniciteter och kön på huvudperson som finns representerade i hög grad, vilka som är 

mindre förekommande och vilka som helt utesluts och på så vis osynliggörs. 

 

6.3 Urval 
Utifrån vårt syfte som riktar in sig på de bilderböcker som förskolebarn möter valde vi 

att undersöka hela litteraturutbudet på två utvalda förskolor. Ett annat alternativ hade 

varit att utgå från bibliotekets statistik över de mest utlånade bilderböcker av förskolor, 

men då flertalet även köper in egen litteratur menar vi att det inte var något alternativ 

för oss. 

 

Vi har avgränsat oss till två förskolor då tidsramen varit en faktor. Förskolorna valdes ut 

genom ett bekvämlighetsurval då det inte finns någon anledning att välja förskolor som 

ligger långt ifrån oss (Denscombe 2016).  Dock har vi valt att inte genomföra våra 

studier i våra egna städer utan på en ort där vi inte har någon personlig relation till 

stadens förskolor, något som Stukát (2011) framhåller är av betydelse för stickprovens 

representativitet. Något man kan ha som ambition även i studier som denna som görs i 

mindre skala (a.a.). Dessa två förskolor blir våra stickprov som får representera den 

litteratur som finns ute i verksamheten.  

Den första förskolan som vi benämner Hallonet är en relativt nybyggd förskola, i ett 

villaområde, med tre avdelningar med 110 barn i åldern 1-5 år. På Hallonet arbetar 7 

förskollärare, 13 barnskötare/outbildade och 4 resurspersoner. Varje avdelning på 

Hallonet hade inlånade böcker från biblioteket och ett gemensamt ”bibliotek” med egen 

litteratur som alla barn hade tillgång till. Antal böcker som vi analyserade från Hallonet 

var 128 stycken. 

Den andra förskolan som vi benämner Lingonet är en betydligt äldre förskola som 

ligger i ett hyreshusområde men där även villor finns i området. På Lingonet finns två 

avdelningar med 30 barn i åldern 1-4 år. Här arbetar 3 förskollärare och 3 

barnskötare/outbildade. De båda avdelningarna hade både inlånade böcker från 

biblioteket och egna böcker. Antal böcker som vi analyserade från Lingonet var 51 

stycken. Dessa två förskolors resultat kommer vi, i ett första läge, att redovisa var för 

sig och jämföra dess likheter och skillnader. I ett andra läge kommer vi slå samman 

resultaten för en intersektionell analys.   

 

Avgränsningar har gjorts till bilderböcker. Bilderboken använder sig av en kombination 

av två kommunikationsnivåer, både den verbala och den visuella och blir på så vis 

radikalt annorlunda i sitt sätt att förmedla information än en roman eller berättelse 

(Nikolajeva 2000). Vi har uteslutit vissa pekböcker då de i sin enkelhet inte har någon 

handling utan innehåller mest föremål och fåtal ord.  

Pekbokens kommunikativa funktion är enkel och entydig (Nikolajeva 2000). Vi har 

även uteslutit faktaböcker, ABC-böcker och räkneböcker då de inte är relevanta för vår 

studie. 

 

Vi har valt att studera de bilderböcker som både finns på avdelningarna för de äldre 

barnen (3-5 år) och även prioriterat att undersöka litteraturen som finns på avdelningar 

med de yngre barnen (1-3 år). Vi synliggör i kapitlet tidigare forskning att de yngre 

barnens litteratur ofta utesluts att studeras och menar därför att det finns lite forskning 

om detta. Den litteratur vi valt att studera är de bilderböcker som finns tillgängliga för 

barnen på förskolorna. Med tillgänglighet menar vi de böcker som finns framme för 

barnen, både förskolans egen litteratur och inlånad litteratur från bibliotek. Däremot har 

vi valt att inte ta del av den litteratur som är undanlagd i exempelvis förråd och skåp, då 

dessa inte är tillgängliga för barnen något som är ett kriterium för oss. 
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6.4 Genomförande 
Utifrån studiens frågeställning utformade vi ett kodschema med relevanta variabler, 

dessa var sexualitet/familjekonstellationer, socioekonomi/boendeformer, etnicitet och 

kön på huvudperson. För att kunna synliggöra fel och brister utförde vi en pilotstudie på 

en öppen förskola i samma ort. Vi valde att studera 25 stycken slumpmässigt utvalda 

böcker för att säkerställa vårt mätinstrument och kunna modifiera och komplettera 

kodschemat och kodinstruktioner. För att kunna genomföra vår studie tog vi kontakt 

med förskolechefen på respektive förskola för att kunna vidarebefordra våra brev i form 

av mejl. Där förklarade vi vårt syfte med studien och de etiska principerna. När vi väl 

fått kontakt bokades tid för besök. Vid besöket noterades och fotograferades de titlar 

som ingick i vårt urval och var tillgängliga för barnen. Då det inte fanns möjlighet att 

koda böckerna på förskolorna så lånades litteraturen från biblioteket för att analyseras 

hemma. 

 
6.5 Bearbetning av data 
I detta kapitel kommer vi beskriva hur vi gått tillväga när vi bearbetat vår data. 

Vi har tagit hjälp av ett dataprogram som heter Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Med hjälp av detta program har vi lättare kunnat få in variabelvärden i 

kodschemat och sedan fått ut ett tydligt resultat. Genom programmet har vi även fått 

hjälp att kunna koppla samman de olika variablerna med varandra för att få svar på våra 

frågeställningar. 

 

Kvantitativ innehållsanalys 

Genom att noggrant studera bokens innehåll, det vill säga både text och bild enskilt och 

i relation till varandra flera gånger, har vi sedan kunnat kategorisera innehållet med 

hjälp av vårt kodschema. När man som vi är två som arbetar tillsammans är det viktigt 

att kontrollera att båda kodarna gör likartade bedömningar d.v.s. intersubjektiviteten är 

tillfredställande (Bergström och Boréus 2012). För att kontrollera samstämmigheten har 

vi därför valt att välja ut en del av materialet där vi båda kodar innehållet för att 

diskutera eventuella skillnader. På samma vis har vi gjort i den litteratur som funnits 

svårtolkad. 

 

Kodschema 

 

Vårt insamlade material fördes in under dessa rubriker. 

 

Titel Författare Utgivningsår Övrigt 

 

I vår bilaga finns variabelvärdena med, det vill säga de olika svar vi kunde utläsa. Vi har 

utgått från ett antal variabelvärden från början. Under analysens gång har vi varit 

tvungna att lägga till vissa variabelvärden medan andra har tagits bort, då de inte hade 

någon relevans. 

 

1. Sexualitet/familjekonstellationer 

2. Socioekonomi/boendeformer 

3. Etniciteter 

4. Kön på huvudpersonen 
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Bortfall 

Vi valde att i vår studie dokumentera böckernas titlar med hjälp av foto eller 

anteckningar. Detta för att sedan kunna låna dessa böcker på biblioteken och i lugn och 

ro koda dem. På så sätt blev det ett mått av bortfall. På Lingonets förskola fanns det 62 

böcker och bortfallet blev 18 % (11 stycken böcker). På Hallonets förskola fanns det 

174 böcker och där blev bortfallet 26 % (46 stycken). Bortfallet berodde på att vissa 

böcker inte gått att finna på biblioteken och att vi även stått i kö för de utlånade 

böckerna, men då tiden varit begränsad har vi fått inse att dessa ej har kunnat få vara en 

del i vår studie. 

 

 
6.6 Metoddiskussion 
Syftet från början med detta arbete var att göra både en kvantitativ och kvalitativ studie. 

Vi ville i ett första läge granska utbudet av tillgängliga bilderböcker på två förskolor för 

att studera vilka sexualitet/familjekonstellationer, socioekonomi/boende, etnicitet och 

kön som synliggjordes i böckerna. I denna empiri ville vi även plocka ut tre böcker som 

på något sätt låg utanför normramen för att göra en djupare kvalitativ analys. Under 

arbetets gång visade det sig att tiden var en faktor som omöjliggjorde vår kvalitativa 

studie. Ytterligare en anledning var att det tog längre tid än vi trott att koda alla böcker. 

Vi är även väl medvetna om att vi valt många identifikationskategorier, att vi kanske 

skulle nöjt oss med två kategorier. Det som står klart är att vid färre kategorier hade vi 

kunnat fördjupa oss mer teoretiskt men resultatet hade inte blivit lika stort. Det hade 

även varit svårt att använda sig av det intersektionella perspektivet vid färre kategorier, 

då vi ville sammanfläta flera skilda positioner som formar den individuella identiteten. 

Dock måste sägas att vårt syfte i första hand var att göra en empirisk studie, att 

statistiskt synliggöra de fyra kategorier vi valt att granska i bilderböcker. 

 

I enlighet med Bryman (2002) är vår reliabilitet god då vi har tagit hänsyn till 

objektivitet och systematik då vi i förväg tydligt specificerat hur de olika delarna av 

råmaterialet ska delas in i kategorier, detta då forskarens personliga värderingar i så 

liten utsträckning som möjligt ska påverka processen. Vi har även utfört en pilotstudie 

för att säkerställa vårt mätinstrument för att senare varit tvungna att modifiera och 

komplettera kodschemat under analysens gång, då vissa kategorier inte funnits med eller 

varit irrelevanta. Det ska vara i princip möjligt för någon annan forskare att komma 

fram till samma resultat utifrån vår insamlade empiri då kodschemat tillämpats på ett 

konsekvent sätt (Bergström och Boréus 2012). Däremot är vi medvetna om att våra två 

stickprov visade vad barnen hade för tillgång till litteratur just där och då. Detta utbud 

ändrar sig beroende på den inlånade litteraturen från bibliotek men även beroende på 

personalens intresse och medvetenhet kring litteratur. Svagheten i denna metod är dock 

att det är väldigt svårt att utforma ett kodschema och kodmanual där vi i exakthet visat 

hur vi resonerat när vi tolkat och kodat litteraturen. Dock har vi i så stor utsträckning 

som möjligt visat hur vår detaljerade granskning av texter och bilder gått till.  Detta ger 

en solid grund för de slutsatser vi gjort och bidrar till forskningens validitet. Vi har 

även, för att skapa god validitet, undersökt det vi skulle utifrån vårt syfte och 

frågeställningar och har även vid inmatning av data försäkrat oss om, i den mån vi 

kunnat, att inga misstag har skett (Denscombe 2016).  

 

I diskussionen i vilken mån våra fynd är generaliserbara menar vi utifrån att vi har 

motiverat vårt urval utifrån en statistisk analys, argumenterat för innehållsanalysen som 

metod och anlägger ett perspektiv utifrån vårt syfte, rimligtvis kommer fram till 

relevanta slutsatser.  
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Vår empiri består av 179 bilderböcker, där målsättningen var att granska två förskolors 

tillgängliga litteraturutbud. Även om vi bara inhämtat vår empiri på två förskolor anser 

vi att vi har relativt bred grund att kunna dra slutsatser om de normer som presenteras 

och den mångfald/enfald som finns. Dessa slutsatser kan även till viss del spegla den 

barnlitteratur, och de normer, barnen möter i förskolorna i stort. Vi är medvetna om att 

vårt urval har haft betydelse för studien. Vi är även medvetna om att en kvalitativ del, 

där vi t.ex. intervjuat pedagoger om deras tankar kring litteratur som normbyggare, hade 

kunnat ge oss en större förståelse kring bokutbudet. 

 
6.7 Etiska överväganden 
Vi har i vår studie tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002).    

Informationskravet: Handlar om att de berörda skall bli informerade om studiens syfte 

och dess upplägg. Inför besöken har vi därför delgett förskolorna ett brev som vi skickat 

ut via mail (se bilaga A). Vi har i brevet informerat de deltagande förskolorna om 

studiens syfte och hur den skall genomföras.  

Samtyckeskravet: Betyder att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma 

om de vill delta i studien. De skall när som helst kunna avbryta sin medverkan utan att 

detta skall leda till någon form av negativ följd för dem. 

Vi har inhämtat förskolornas samtycke och informerat om att deras medverkan var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande (se bilaga B). 

Konfidentialitetskravet: Innebär att uppgifter i en studie som på något sätt kan 

identifieras skall bevaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Förskolornas namn 

kommer därför inte att nämnas eller publiceras i studiens undersökning då vi valt att i 

studien byta ut namnen. 

Nyttjandekravet: Handlar om att insamlat material inte får användas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk. All data som vi samlat in kommer därför endast att användas till 

denna studies syfte.  
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7. Resultat och analys  
Vi kommer i detta avsnitt presentera resultat och analys av vår kvantitativa 

litteraturstudie. Vi ämnar att under 7.1 - 7.5 svara på frågeställningen som berör i vilken 

grad de olika identifikationskategorierna representeras. Under 7.6 ämnar vi svara på 

frågeställningen som berör hur de olika identifikationskategorierna samverkar. Dessa 

resultat granskas ur ett intersektionellt perspektiv. Vi har valt att presentera resultatet 

med hjälp av diagram indelat i identifikationskategorier.  

 
7.1 Sexualitet och familjekonstellationer 
Här redovisas de båda förskolornas resultat var och en för sig gällandes sexualitet och 

familjekonstellation. 

Hallonet, Diagram 1 

 
 

Lingonet, Diagram 2 
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Vårt resultat visar att bilderböcker där ingen familj finns med är mest representerat. 

Det framkommer även att av de familjer som finns beskrivna är det kärnfamiljen som 

toppar. I kategorin ensamstående föräldrar är fördelningen mellan ensamstående 

mamma eller pappa ganska jämn. Hade vi däremot lagt ihop dessa två variabelvärden i 

samma kategori hade stapeln blivit högre än kärnfamiljen. Vi kan även i resultatet 

urskilja att det finns grupper som är i minoritet. Till dessa hör ombildad familj (3 st.), 

syskon (5 st.), storfamilj (1 st.), adoption/fosterfamilj (4 st.), föräldrasubstitut (2 st.) som 

enbart representeras i någon/några enstaka böcker.  

 

Vad gäller sexualitet ser vi att kärleken mellan man och kvinna är den som tydligast 

visas upp i vårt resultat. Kärlek mellan två kvinnor eller två män går inte att utläsa 

någonstans i resultatet, vilket resulterar i att regnbågsfamiljer helt osynliggörs. Vi kan 

konstatera att det är den starka heteronormativiteten som synliggörs och upprepas 

(Salmson och Ivarsson 2015). Den heterosexuella läggningen utgör det ”naturliga” och 

visar på det rätta sättet att ha en relation (Lundgren 2014). För barn i regnbågsfamiljer 

resulterar detta i att de inte kan se sina egna liv återspeglas i litteraturen och deras 

familjeform kan indirekt bli utpekad som avvikande, annorlunda och konstig (Elmeroth 

2012).  

 

Den klassiska kärnfamiljen är den form av familjekonstellation som är mest frekvent i 

vårt resultat. Det är kopplat till en annan stark norm i vårt samhälle, just att vara 

biologisk kärnfamilj (Salmson och Ivarsson 2015). Däremot kan vi utläsa att 

ensamstående föräldrar där fördelningen mellan ensamstående mamma eller pappa är 

ganska jämn. Hade vi däremot lagt ihop dessa två variabelvärden i samma kategori hade 

stapeln blivit högre än kärnfamiljen. Dock utgör en del av empirin alternativa 

samlevnadsformer/familjeformer. De marginaliserade familjeformerna ombildad familj, 

familjen består enbart av syskon, storfamilj, adoption/fosterfamilj och föräldrasubstitut 

skildras enbart i någon/några enstaka böcker. Även om de utgör en liten del av det totala 

utbudet så finns de dock representerade och utgör en kontrast till den klassiska 

kärnfamiljen. Barn i kärnfamiljer ges stor möjlighet till identifikation i litteraturen. 

Detta gäller även de barn som bor med en förälder. Däremot har de barn som tillhör de 

marginaliserade grupperna inte lika stor möjlighet till identifikation.  

 

Utifrån Kumashiros (2002) första strategi har vi granskat litteraturutbudet för att kunna 

se om vi kan urskilja någon marginaliserad grupp som utmärker sig och om det finns 

tendenser att litteraturen används för att stärka enskilda barn. Det vi kan utläsa är att 

bland de marginaliserade grupperna så är familjekonstellation som består av barn som 

blivit adopterade till familjen, den grupp som är mest frekvent förekommande. De 

förekommer i fyra böcker, i tre böcker på Hallonet och i en bok på Lingonet. Om vi ser 

till det totala litteraturutbudet som fanns på förskolorna menar vi att detta är ett relativt 

litet antal böcker för att kunna stärka denna marginaliserade grupp. 

Utifrån Kumashiros (2002) andra strategi har vi granskat litteraturutbudet för att se om 

vi kan urskilja ett brett normvidgande litteraturutbud, som inkluderar olika 

familjekonstellationer. Vi konstaterar att heteronormativiteten i litteraturen är 

dominerande och att det finns en grupp som på så vis blir exkluderad. Däremot 

framkommer en något bredare normram när vi granskar de olika sätt en familj kan vara 

uppbyggd på. 
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7.2 Socioekonomi/ boendeformer 
Här redovisas de båda förskolornas resultat var och en för sig gällandes boendeform. 

 

Hallonet, Diagram 3 

 
 

Lingonet, Diagram 4 
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Resultatet visar att formen boende där det ej går att utläsa vilket, då handlingen oftast 

sker i en inomhusmiljö, är högt representerat. Dessa inomhusmiljöer kan både vara det 

egna hemmet, men även utspela sig hemma hos släktingar, vänner eller på institutioner. 

Den näst vanligaste kategorin är att det inte finns något boende med, då handlingen ofta 

utspelar sig utomhus. På tredje plats kommer kategorin hus/villa/radhus som är den 

boendeform som är vanligast där det tydligt går att utläsa ett boende i handlingen. Det 

boende som är näst vanligast i litteraturen är fantasibostaden, följt av slott och lägenhet. 

Vi kan även se en liten skillnad på våra två förskolor där Hallonets resultat visar att fler 

bor i lägenhet än slott men på Lingonet kommer slott före lägenhet.  

I den granskade litteraturen finns en bred variation av boendeformer. Kategorier som 

fantasibostad och boende som skildras inifrån har varit svåra att koppla till något 

socioekonomiskt skikt. När vi granskar resultatet för att urskilja socioekonomisk 

bakgrund, har vi utgått från den litteratur som tydligt uppvisar ett boende. Det som 

framkom var att majoriteten av karaktärerna skildras ur ett socioekonomiskt 

mellanskikt. Att leva i någon form av hus är det mest frekvent förekommande. För de 

barn som befinner sig i det socioekonomiska mellanskiktet finns en rad möjligheter att 

kunna identifiera sig med litteraturen. Litteraturen kan då skapa idéer om det 

socioekonomiska mellanskiktet som normalt och självklart och inte ifrågasätts 

(Lundgren 2014). Det blir även tydligt hur mellanskiktet utgör normen (Svallfors 2010). 

En liten del av litteraturutbudet skildrar slott som boendeform, som går att koppla till 

det socioekonomiska övre skiktet. Nästan lika stor del skildrar lägenhet som kan 

kopplas till det socioekonomiska lägre skiktet. Tillhör du dessa två skikt försvåras 

möjligheterna till identifikation och kan tänkas skapa idéer om att vara annorlunda och 

avvikande (Elmeroth 2012). Då det finns en bred variation av boendeformer i den 

granskade litteraturen är det svårtolkat att urskilja tydliga socioekonomiska skikt. Den 

hierarki som finns bland de socioekonomiska grupperna som Svallfors (2010) beskriver, 

där det övre skiktet tillskrivs mer makt än det lägre skiktet är därför svår att identifiera i 

vår studerade litteratur. 

 

Utifrån Kumashiros (2002) första strategi har vi granskat litteraturutbudet för att se om 

vi kan urskilja någon marginaliserad grupp som utmärker sig och om litteraturen har 

tendenser att användas till att stärka enskilda barn. Vi kan inte urskilja någon 

marginaliserad grupp som utmärker sig under denna kategori. Om vi ser till det 

socioekonomiska lägre skiktet kan vi i resultatet urskilja huvudperson som bor i 

lägenhet förekommer i sex böcker, fyra på Hallonet och två på Lingonet. Det resultatet 

utgör en så pass liten del av det totala litteraturutbudet för att kunna stärka denna 

marginaliserade grupp, även om de synliggörs. Utifrån Kumashiros (2002) andra 

strategi har vi granskat litteraturutbudet för att se om vi kan urskilja ett brett 

normvidgande litteraturutbud, som inkluderar olika boendeformer. Det som 

framkommer är att det i bilderböcker finns bred variation av boendeformer. Dock 

synliggörs de marginaliserade grupperna i så pass liten grad att utbudet inte kan ses som 

normvidgande. 
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7.3 Etnicitet 
Här redovisas de båda förskolornas resultat var och en för sig gällandes etnicitet. 

 

Hallonet, Diagram 5 

 

 
 

Lingonet, Diagram 6 
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Vårt resultat visar att de olika förskolornas resultat skiljer sig en aning. I bilderböckerna 

på Hallonet består den största delen av litteratur där huvudpersonen har det 

skandinaviska utseendet medan Lingonets bilderböcker mest består av etnicitet som ej 

går att utläsa.  I en bok utgjordes huvudrollen av en person med annan etnicitet än den 

skandinaviska. Bipersoner av annan etnicitet finns representerade i 15 böcker, 13 av 

dessa böcker tillhörde Hallonet och två böcker tillhörde Lingonet. 

 

Utifrån vårt resultat kan vi tydligt utläsa att det skandinaviska utseendet intar den för 

givet tagna positionen (Elmeroth 2012). Det är den som ständigt visas upp och upprepas 

i litteraturen. Av 179 analyserade böcker fanns endast en bok, det vill säga under 1 % av 

det totala utbudet där huvudpersonen var en aning mörkare än den skandinaviska, fast 

med vita föräldrar och hade dessutom ett svensk-klingande namn. Att vara ljushyad i 

litteraturen kan ge barn idéer om att vara normal och självklar (Nordenmark och Rosén 

2008). På så vis ges stora möjligheter till identifikation och spegling med litteraturen. 

Huvudperson av annan etnicitet är så gott som obefintlig på båda förskolors utbud. 

Dock synliggörs ett fåtal av annan etnicitet i litteraturen genom bipersoner. 

Bipersonerna av annan etnicitet skymtas bara på bild utan att benämnas i text, med 

undantag av en bok där biperson av annan etnicitet utgör en större roll av handlingen i 

boken. Detta resulterar i att barn med annan etnicitet på förskolan blir exkluderade och 

nästintill osynliggjorda och får minimala möjligheter till spegling och identifikation 

genom litteraturen.  Att exkluderas i barnlitteraturen kan ge en negativ inverkan på 

barns självbild och det kan även sända ett budskap om att deras liv och deras berättelser 

inte är viktiga att synliggöra och att de inte tillhör samhället på ett likvärdigt sätt 

(Salmson och Ivarsson 2015).  Genom att osynliggöra andra etniciteter än den vita kan 

man se det som Kumashiro (2002) beskriver att en förtryckande struktur behålls, både i 

verksamheten och i samhället i stort.   

 

Utifrån Kumashiros (2002) första strategi har vi granskat litteraturutbudet för att kunna 

urskilja någon marginaliserad grupp som utmärker sig och om litteraturen används till 

att stärka enskilda barn. Resultatet visar att den marginaliserade grupp som utgörs av 

andra etniciteter än den skandinaviska är nästintill osynliggjord. Då enbart en bok har en 

huvudroll med mörk hy har vi kunnat konstatera att det inte funnits några tendenser att 

denna grupp stärks genom litteraturen. I de 15 böcker där biroll har annan etnicitet utgör 

birollen ingen aktiv roll för handlingen och på så vis stärks inte denna marginaliserade 

grupp, även om de synliggörs i viss grad.  

 

Utifrån Kumashiros (2002) andra strategi har vi granskat litteraturutbudet för att kunna 

urskilja ett brett normvidgande litteraturutbud, som inkluderar olika etniciteter. Även 

här visar resultatet på en mycket snäv bild av normramen där den dominerande 

berättelsen upprepas. På detta sätt blir det stabilisering av normberättelsen som 

Kumashiro (2002) påtalar. 
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7.4 Kön på huvudperson 
Här redovisas de båda förskolornas resultat var och en för sig gällandes kön på 

huvudperson. 

 

 

Hallonet, Diagram 7 

 

 
 

 

Lingonet, Diagram 8 
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Resultatet på båda förskolor visar att pojke/man i huvudrollen är den kategori som 

dominerar. Av 179 böcker är det 86 av dessa där huvudrollen är en pojke/man, medan 

38 av dessa består av flicka/kvinna. I 41 böcker utgjordes huvudrollen både av en pojke 

och en flicka. Det finns även en kategori där vi inte kunnat utläsa kön på huvudperson 

och de var 14 till antalet, sex av dessa böcker tillhörde Hallonet och åtta tillhörde 

Lingonet.  

 

Det som framkommer och blir tydligt utifrån vårt resultat är att det främst är pojkar som 

skildras i bilderböckerna och flickor syns mer sällan. Detta speglar samhällssynen då 

mannen ses som norm och kvinnan som en avvikelse från normen (Evertsson 2012). 

Vårt resultat visar även att könsuttryck i litteraturen är tydlig. Det visar sig genom tydlig 

polär könsidentitet, där det är enkelt att avgöra om det är en flicka eller pojke genom 

utseendet (Lundgren 2014). I de fall då könsidentiteten varit svårtolkad har vi utgått 

ifrån personliga pronomen som ”hon” och ”han” i texten.  

I 8 % av det totala litteraturutbudet har en huvudpersons könsidentitet inte gått att 

identifiera, då huvudpersonen haft en icke polär könsidentitet.   

 

Utifrån Kumashiros (2002) första strategi har vi granskat litteraturutbudet för att kunna 

se om vi kan urskilja någon marginaliserad grupp som utmärker sig och om vi kan 

urskilja tendenser att litteraturen har används till att stärka enskilda barn. Då 17 % av 

Lingonets utbud utgjordes av huvudroll med icke polär könsidentitet, som representerar 

en större andel än i Hallonets 5 % av utbudet menar vi att det går att urskilja en tendens 

i Lingonets litteraturutbud att stärka denna marginaliserade grupp.  

 

Utifrån Kumashiros (2002) andra strategi har vi granskat litteraturutbudet för att se om 

vi kan urskilja ett brett normvidgande litteraturutbud, som inkluderar olika kön. Vi kan 

konstatera att pojkarna är överrepresenterade och förekommer i större omfattning än 

flickor. Vi kan likväl se att det finns litteratur där flickor har huvudrollen, där båda kön 

intar bokens huvudroll och att en del böcker har huvudpersonen med en icke polär 

könsidentitet. Huruvida de olika karaktärerna framställs i litteraturen kan vi inte genom 

vårt resultat utläsa. Det blir därför svårt att fastslå om litteraturen är normvidgande.  

 

 

7.5 Skillnader och likheter i Hallonets och Lingonets resultat 
Trots att Hallonets litteraturutbud var dubbelt så stor mot Lingonets kan vi ändå se ett 

liknande mönster hos de båda förskolorna. När vi granskar familjekonstellationer är 

resultaten på de båda förskolorna till en början lika. Kärnfamilj och ensamstående 

föräldrar är de som toppar. Bland de marginaliserade grupperna kunde vi se en viss 

skillnad. Dock fanns ingen regnbågsfamilj representerad på varken Hallonet eller 

Lingonet. När vi jämför boendet är de båda förskolornas resultat lika i samtliga 

boendeformer. När vi ser till de olika etniciteterna kan vi urskilja vissa skillnader. 

Hallonets resultat visar att det skandinaviska utseende är mest frekvent, tätt följt av 

etnicitet går ej att utläsa. Lingonets resultat är raka motsatsen, etnicitet går ej att utläsa 

och följs av skandinaviskt utseende. Bipersoner av annan etnicitet var förekommande i 

båda förskolornas resultat medan det bara fanns en bok med huvudperson av annan 

etnicitet och den tillhörde Lingonet. När vi ser till kategorin kön så är pojkar mest 

frekvent förekommande på båda förskolorna. Sedan skiljer sig resultatet något. 

Lingonet resultat följs av flicka i huvudrollen, går inte utläsa kön och pojke och flicka 

tillsammans i huvudrollen. 
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Hallonets resultat visar däremot att pojke i huvudrollen följs av pojke och flicka 

tillsammans i huvudrollen. Där efter kommer flickor i huvudrollen som följs av kön 

som icke går att utläsa.  

Utifrån Kumashiros (2002) tredje och fjärde strategi har vi granskat resultatet för att se 

om vi kan urskilja en medvetenhet i litteraturutbudet där den dominerande berättelsen 

och det för givet tagna är vidgat för att motverka förtryck och arbeta för en förändring. 

Det vi kan utläsa är att i stor utsträckning så är den dominerade berättelsen gällandes 

familjekonstellation som upprepas, på båda förskolorna, där mamma, pappa och barn 

står för normalitet. På grund av den starka heteronormativiteten som uppvisas i 

litteraturen går det inte att urskilja en medvetenhet kring litteraturen som normbyggare i 

syfte att arbeta mot en förändring och för att motverka förtryck. Det som framkommer 

när vi granskar de socioekonomiska skikten är att en viss medvetenhet kan urskiljas då 

litteraturen inte skildrar så tydliga skikt i någon av förskolornas litteraturutbud. 

Emellertid skulle utbudet kunna vara mer normvidgande och synliggöra de 

marginaliserade grupperna i större omfattning. När vi granskar resultatet, gällandes 

etnicitet, utifrån Kumashiros tredje och fjärde strategi talar resultatet sitt tydliga språk. 

Det går inte att urskilja en medvetenhet i litteraturutbudet i syfte att motverka förtryck 

eller arbeta för en förändring, då så få av karaktärerna har annan etnicitet. Utifrån vårt 

resultat kan vi se hur bokens huvudroll, på båda förskolor, utgörs av både flickor och 

pojkar, båda kön tillsammans och icke polär könsidentitet. Även om förekomsten av de 

olika kategorierna är mycket ojämn menar vi att den litteratur vi undersökt visar att en 

viss bredd är representerad. 
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7.6 Samvariation för de intersektionella kategorierna 
Här ämnar vi granska hur de intersektionella kategorierna samvarierar. Detta görs 

genom att vi lägger ihop de två förskolornas litteraturutbud och sammankorsar våra 

variabler och variabelvärden. Detta resultat presenterar vi med hjälp av krossdiagram. 

För att exemplifiera hur de intersektionella kategorierna samverkar väljer vi att utgå 

ifrån kön och huruvida könsidentiteten konstrueras i relation till sexualitet/familj, 

socioekonomi/boende och etnicitet i den litteratur vi undersökt. 

 

Diagram 9 visar vilka familjeformer som litteraturens huvudperson har. Staplarna visar 

antalet av en viss sexualitet/familjeform för respektive könskategori. 
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Diagram 10 visar socioekonomi/boendeformer som litteraturens huvudperson har. 

Staplarna visar antalet av en viss boendeform för respektive könskategori. 
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Diagram 11 visar vilken etnicitet som litteraturens huvudperson har. Staplarna visar 

antalet av en viss kategori för etnicitet för respektive könskategori. 

  

 
 
Könsidentitet pojke i relation till familj, boende och etnicitet.  

När vi granskar krossdiagrammet kan vi utläsa att pojkar mest frekvent skildras i 

litteraturen utan familj. När pojkar väl har en familj är det vanligast att de skildras med 

en ensamstående pappa. På tredje plats kommer kärnfamiljen och på fjärde plats att de 

skildras tillsammans med en ensamstående mamma. Pojkar i huvudrollen representeras i 

liten utsträckning där familjen består av föräldrasubstitut eller fosterfamilj/adoption. 

Vårt resultat visar att inga pojkar har huvudrollen i de böcker som skildrar ombildade 

familjer eller storfamiljer. När vi granskar hur pojkar skildras i olika boendeformer ser 

vi att en inomhusmiljö, där det inte går att urskilja vilken typ av boende är vanligast, 

som följs av att handlingen utspelas utomhus eller på någon annan plats. Syns något 

boende bor pojkar oftast i hus. På fjärde plats hamnar fantasibostad som följs av slott. 

Lägenhet som boende hamnar sist. När vi granskar etniciteterna hos pojkarna 

framkommer det att det är lika vanligt att en pojke har skandinaviskt utseende som att 

det inte går att utläsa etnicitet. I 5 % där pojkar har huvudrollen, finns det med en/flera 

bipersoner med annan färg på hyn. Dock finns det ingen bok där pojke har huvudrollen 

och har annan etnicitet. Utifrån vårt resultat blir det tydligt att pojkar i huvudrollen är 

vanligast förekommande.  

Detta ger dem en maktposition som innebär att de ges fler möjligheter till identifikation 

till huvudpersonen i litteraturen (Elmeroth 2012).  
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När vi nu väljer att undersöka vad som händer och vilka konsekvenser det blir när man 

korsar flera identitetspositioner med pojkar så framkommer följande: Är du pojke och 

bor i kärnfamilj eller med en ensamstående förälder är det högst troligt att du kommer 

synliggöras i litteraturen. Är du pojke och lever med föräldrasubstitut eller i 

fosterfamilj/blivit adopterad så har du sämre möjligheter att synliggöras, men det finns 

dock en chans. Är du däremot pojke som bor i en ombildad familj, en storfamilj eller 

regnbågsfamilj löper du stor risk att bli osynliggjord. 

Pojkar i det socioekonomiska mellanskiktet har stor sannolikhet att identifiera sig med 

litteraturen på förskolorna. Tillhör de det högre socioekonomiska skiktet har de sämre 

möjligheter till identifikation. Tillhör de däremot det socioekonomiska lägre skiktet 

löper de stor risk att bli osynliggjorda. Pojkar med skandinaviskt utseende ges stor 

möjlighet till identifikation i litteraturen. Mörkhyad pojke löper extremt stor risk att bli 

osynliggjord. Däremot finns det en mycket liten chans att i en bok med pojke i 

huvudrollen skildra en biperson med annan etnicitet. Här blir det tydligt hur en 

utgångspunkt i en gynnad position likväl löper stor risk att osynliggöras genom 

litteraturen, då en annan identitetsposition är markant missgynnad (Elmeroth 2012).  

 

Slutsatsen av detta är att om du är en pojke med skandinaviskt utseende som lever i en 

kärnfamilj eller med någon av dina föräldrar och tillhör det socioekonomiska 

mellanskiktet så befinner du dig i normramen i alla identitetspositioner. På grund av 

dessa aspekter befinner du dig i en skärningspunkt i ditt nätverk som påverkar dina 

möjligheter i livet (Lundgren 2014). Det blir på så vis högst troligt att du, människor 

runt omkring dig, din familj och andra blir synliga i böcker. Däremot kan barn befinna 

sig inom normramen i en kategori men bli avvikande i en annan, på så vis kan 

möjligheterna försämras (Salmson och Ivarsson 2015). Är du däremot pojke som 

hamnar utanför normramen i flera positioner, som till exempel om du är en pojke, med 

annan etnicitet som lever i en regnbågsfamilj och tillhör det socioekonomiska lägre 

skiktet har du en underordnad position i flera identitetsaspekter som resulterar i 

begränsade möjligheter till identifikation i litteraturen och extremt stor risk att 

osynliggöras.  

 

Könsidentitet flicka i relation till familj, boende och etnicitet.  

När vi granskar krossdiagrammet blir det tydligt att den vanligaste formen av 

familjekonstellation för flickor är kärnfamilj. Näst vanligast är att ingen familj skildras. 

På tredje plats är flickor i huvudrollen tillsammans med ensamstående mamma. På 

delad fjärde plats består familjen av en ombildad familj och ensamstående pappa. Bland 

de marginaliserade grupperna storfamilj och fosterfamilj/adoption finns flickor 

representerade fast i liten utsträckning. Dock finns ingen flicka i huvudrollen där 

familjen består av ett föräldrasubstitut. När vi ser till boendeform är det vanligast för 

flickor att skildras i en inomhusmiljö där det inte går att utläsa vilken typ av boende. 

Det följs av att handlingen utspelas utomhus eller på någon annan plats än hemmet. Där 

man kan se ett boende är hus det vanligaste. På fjärde plats kommer slott. Lägenhet och 

fantasibostad hamnar sist men med lika stora staplar. När flickor har huvudrollen är det 

mest frekvent att ha ett skandinaviskt utseende, följt av att etnicitet inte går att utläsa. 

Det finns även en bok där huvudrollen har annan etnicitet och är flicka. 15 % av 

böckerna med en flicka i huvudrollen har en biperson med som utgörs av en person med 

annan etnicitet.  

Flickor har en underordnad position och sämre möjligheter till identifikation i 

litteraturen på grund av att de är underrepresenterade, oavsett vad de befinner sig i 

övriga identitetspositioner (Eek Karlsson och Elmeroth 2012).  
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Är du flicka och bor i kärnfamilj eller med en ensamstående mamma så är sannolikheten 

stor att du ges möjligheten att spegla dig i litteraturen. Bor du däremot med en 

ensamstående pappa eller i en ombildad familj är möjligheten mindre. 

Är du däremot flicka och lever i storfamilj, i fosterfamilj/adoption eller hos 

föräldrasubstitut löper du stor risk att osynliggöras, då du är missgynnad i två 

positioner. Lever du i regnbågsfamilj är det extremt stor risk att aldrig bli synliggjord i 

litteraturen. Ser vi till de socioekonomiska skiktningarna så är resultatet likt pojkarnas 

resultat. Är du flicka och befinner dig i det socioekonomiska mellanskiktet är 

sannolikheten stor att du kan identifiera dig med litteraturen på förskolorna. Tillhör du 

det högre socioekonomiska skiktet har du sämre möjligheter till identifikation. Tillhör 

du däremot det socioekonomiska lägre skiktet löper du stor risk att bli osynliggjord. När 

vi granskar kön kopplat till etnicitet så framkommer det att om du är flicka med ett 

skandinaviskt utseende har du störst möjlighet till identifikation i litteraturen. Är du 

däremot en mörkhyad flicka löper du stor risk att bli osynliggjord i litteraturen. Däremot 

är chansen större att det finns en biperson av annan etnicitet om just könet på 

huvudpersonen är flicka.  

Slutsatsen av detta är att om du är en flicka har du ett utgångsläge från början som 

missgynnas (Eek Karlsson och Elmeroth 2012). Däremot kan detta utgångsläge göra att 

du befinner dig utanför normramen i en kategori men befinner dig i normramen i en 

annan. Är du en flicka av annan etnicitet missgynnas du i två identitetsaspekter. Lägger 

vi till ännu en missgynnad position som t.ex. att du befinner dig utanför normramen ur 

ett socioekonomiskt perspektiv blir oddsen ännu sämre.  Det blir på så vis tydligt hur vi 

är inbäddade i både socioekonomiska strukturer som i genussystem och i etniska 

relationer (Ahrne 2010). 

 

Könsidentitet icke polär i relation till familj, boende och etnicitet.  

I de fall där kön inte går att utläsa är det vanligast att det inte heller finns någon familj 

med. På andra plats är det de ensamstående mammorna som står för familjen och på 

tredje plats kommer kärnfamiljen. I de övriga grupperna finns inte den här kategorin 

representerad alls. Då kön inte går att utläsa är det nästan lika vanligt att handlingen 

utspelar sig inomhus som utomhus. Detta följs av lägenhet och fantasibostad som är lika 

stora. Liten representation i slott och ingen bor i hus. Då det inte går att utläsa kön är det 

även svårt att utläsa etnicitet. 

 

Utgångsläget för de icke polära könsidentitet är mycket begränsat och missgynnat, då de 

befinner sig utanför normramen (Lundgren 2014).  När vi utgår från vårt resultat kan vi 

se att de med polär könsidentitet har störst sannolikhet att synliggöras med en 

ensamstående mamma och mindre sannolikhet i en kärnfamilj. Dock är risken stor att 

bli osynliggjord med ensamstående pappa, storfamilj, fosterfamilj/adoption, 

föräldrasubstitut, regnbågsfamilj eller i en ombildad familj. Ser vi till de 

socioekonomiska skikten ser vi att de med polär könsidentitet har störst sannolikhet att 

synliggöras i det lägre skiktet. Det finns en liten chans att synliggöras om du tillhör det 

högre skiktet, extrem stor chans att osynliggöras om du tillhör mellanskiktet. Även här 

ser vi samma mönster knutet till etnicitet. Det är störst sannolikhet att synligöras med 

polär könsidentitet och skandinaviskt utseende. Men extrem risk att bli osynliggjord om 

du har annan etnicitet än skandinavisk.  

Utifrån de fjorton böckerna där huvudperson inte hade någon polär könsidentitet har vi 

kunnat urskilja mönster, men det är svårt att dra några slutsatser utifrån dessa då det är 

ett relativt lågt antal böcker. 
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Slutsatserna vi drar av detta är att barns möjligheter och begränsningar i livet påverkas 

av vilken punkt de befinner sig på i sitt nätverk (Lundgren 2014). Barnlitteraturen 

fungerar som en spegel. Kan du spegla dig i litteraturen kan du se dig som en likvärdig 

och självklar medborgare i samhället. Befinner du dig i normramen i flera 

identitetspositioner blir möjligheterna till spegling stora (Ahrne 2010).  

Befinner du dig däremot utanför normverket i flera positioner begränsas du och risken 

att du aldrig blir synliggjord, som huvudroll eller bifigur, i litteraturen är övervägande. 

Att bli osynliggjord i litteraturen kan ge barn ett underliggande budskap om sig själv 

och kan ha en negativ inverkan på sin självbild. Det kan även ge ett budskap om att de 

inte har samma självklara roll i samhället som de barn som ständigt visas upp och 

bekräftas i litteraturen (Salmson och Ivarsson 2015).  
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8. Diskussion 
Syftet med denna studie var att synliggöra hur normer kommer till uttryck och jämföra 

barns identifikationsmöjligheter i bilderböcker. Vi valde att titta specifikt på 

identifikationskategorier som är knutna till positioner i samhället som vi individer 

bygger upp vår identitet kring. Dessa kategorier kan på så vis granskas ur ett 

intersektionellt perspektiv. 

Vårt resultat visar hur kärleken mellan man och kvinna är den som synliggörs i 

litteraturen. Författaren Elizabeth H Rowells (2007)  beskriver liknande förhållande i sin 

artikel ’Missing!: Picture Books Reflecting Gay and Lesbian Families’ som just belyser 

hur homosexuell litteratur saknas i både förskolor, skolor och bibliotek, vilket är 

förvånande då antalet barn i familjer med homosexuella föräldrar ökar. I likhet med 

Salmson & Ivarsson (2015) kan vi se hur den starka normen i vårt samhälle gällandes 

familj är att vara kärnfamilj då den är mest frekvent förekommande i vårt resultat. Även 

ensamstående föräldrar är vanligt förekommande. Detta kan ställas i relation till hur det 

ser ut i vårt samhälle där ca 25 % av barn bor med särlevande föräldrar (SCB 2014a). 

Något som förvånat oss är att familjekonstellationen ombildad familj knappt gått att 

utläsa i vår empiri, då cirka 7-8 % barn i Sverige lever i ombildad familj (SCB 2012). 

När vi granskar resultatet utifrån socioekonomi/boende framkommer det att det mest 

frekventa förekommande boende, där det går att urskilja ett boende, är hus. Detta 

speglar vår samhällsbild där 70 % av familjer med barn bor i just hus. Vårt resultat visar 

även hur det socioekonomiska högre skiktet och lägre skiktet sällan synliggörs i 

litteraturen och hur de barn som befinner sig där får svårt att kunna spegla sig i 

litteraturen. Jones (2008) i artikeln Grass houses: Representations and reinventions of 

social class through children’s literature beskriver liknande resultat, hur hennes vardag 

aldrig syntes i bilderböckerna och hur det påverkade henne att aldrig bli synliggjord. 

Hon beskriver vidare hur det kändes att vara osynlig i böckerna hon läst och hur det 

ansetts vara oviktigt i hur de marginaliserade grupperna levde så att det inte ens syntes i 

böcker skrivna för barn, familjer och skolor. Dock finner vi en bred variation av 

boendeformer i den granskade litteraturen och finner det svårtolkat att urskilja tydliga 

socioekonomiska skikt. 

När vi granskar etniciteterna i litteraturen blir det tydligt att det skandinaviska utseendet 

är det högst representerade. Huvudperson med annan etnicitet är så gott som obefintlig. 

Av 179 analyserade böckerna fanns endast en bok med huvudroll med annan etnicitet. 

Det vill säga under 1 %. Detta kan jämföras med SBI:s (2015) undersökning av 

huvudpersoner sett till hudfärg i bilderböcker. Där framkom det att av 300 analyserade 

böcker så var 5 % av utbudet en mörkhyad person som var ett aktivt subjekt i 

berättelsen. Detta resulterar i att barn med annan etnicitet på förskolan blir exkluderade 

och nästintill osynliggjorda och får minimala möjligheter till spegling och identifikation 

genom litteraturen. Koss (2015) drar slutsatsen i artikeln Diversity in contemporary 

picture books: a content analysis, att bilderböcker som bara belyser vita barn kan ge 

samhällsproblem. Det sänder budskap om att barn med annan etnicitet inte är viktiga, då 

deras liv inte synliggörs. Kåreland & Lindh-Munther (2005) menar att det under senare 

år har debatterats och hävdats att barn i betydligt större utsträckning möter manliga 

gestalter och detta framförallt i bilderböcker som är riktade för de yngre barnen. Detta 

styrks även i vårt resultat som visar att det främst är pojkar som skildras i 

bilderböckerna och flickor syns mer sällan. På så sätt får flickor sämre möjlighet till 

identifikation i litteraturen medan pojkar intar en maktposition som innebär att de ges 

fler möjligheter till identifikation oavsett vad de befinner sig i övriga 

identitetspositioner.  
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Detta kan ställas i relation till statistik från SBI (2014) som visar att 41 % av den totala 

utgivningen utgjordes av flickor i huvudrollen, 52 % av pojkar och 7 % där det fanns 

flera huvudroller med olika kön. Här finner vi att kategorin går ej att utläsa kön över 

huvud taget inte finns med. Detta ligger inte i linje med vårt resultat då vi fann att 8 % 

av granskad litteratur hade karaktärer där kön inte gick att utläsa. Nikolajeva (2000) 

menar att det finns möjligheten för författaren att förbise just könsbestämmelse av 

karaktärerna genom att porträttera dem som djur. Dock är det ganska ofta som djur i 

barnböcker intar mänskliga skepnader och agerar, klär upp sig, talar och intar mänskliga 

sätt. Detta ligger i linje med vårt resultat som visar att genom en tydlig polär 

könsidentitet blir det enkelt att avgöra om det är en flicka eller pojke genom utseendet. 

Då utgångsläget för de med icke polär könsidentitet är mycket begränsat, missgynnas de 

då de befinner sig utanför normramen. 

 

Barns möjligheter och begränsningar i livet påverkas av vilken punkt de befinner sig på 

i sitt nätverk. Barn kan befinna sig i normramen i en identifikationskategori medan vara 

avvikande i en annan. Vårt resultat visar att beroende på ditt kön, din etnicitet, din 

familjeform och det socioekonomiska skikt du tillhör ges varierande möjligheter till 

spegling i litteraturen. Det blir på så vis tydligt hur vi är inbäddade i både 

socioekonomiska strukturer som i genussystem och i etniska relationer (Ahrne 2010). 

Det blir även tydligt hur vissa barn osynliggörs medan andra förekommer mer frekvent. 

Vårt resultat visar på relativt normativa föreställningar gällandes kön, sexualitet, 

etnicitet och socioekonomisk skiktning.  Liknande resultat framträder i Odenbrings 

(2015) artikel Lill-Zlatan och morbror raring av Pija Lindenbaum, där hon studerat hur 

intersektionella aspekter porträtteras och konstrueras.  

Kan du spegla dig i litteraturen kan du se dig som en likvärdig och självklar medborgare 

i samhället. Befinner du dig i normramen i flera identitetspositioner blir möjligheterna 

till spegling stora. Befinner du dig däremot utanför normverket i flera positioner 

begränsas du och risken att du aldrig blir synliggjord, som huvudroll eller bifigur, i 

litteraturen är övervägande. Asplund Carlsson (2006) diskuterar i När Malins mamma 

gifte sig med Lisa - Om regnbågsfamiljen i bilderboken hur barn i olika slags familjer, 

liksom barn med funktionshinder och deras syskon, vill kunna känna igen sig i 

barnböcker. Barn uppskattar när böcker handlar om olika barn och inte bara om vissa 

barn. Att bli osynliggjord ger barnet ett underliggande budskap om sig själv och kan ha 

en negativ inverkan på sin självbild. Det ger även ett budskap om att de inte har samma 

självklara roll i samhället som de barn som ständigt visas upp och bekräftas. 

Dock kan man fundera på ifall detta budskap är ett medvetet val pedagogerna gör när de 

väljer böcker till förskolan. Simonssons (2004) studie Bilderboken i förskolan visar att 

många pedagoger ser det som sin uppgift att ta in ett slags ideal barnkultur i förskolan, 

och förmedla ett visst ”kulturellt kapital” till barnen. I likhet med Kåreland (2005), 

Asplund Carlsson (1993) och Simonsson (2004) visar vårt resultat att det inom 

förskolan finns en (dold) litterär kanon, som varit densamma sedan länge, där böcker 

om Alfons Åberg och Pettson & Findus och böcker av Astrid Lindgren är vanligt 

förekommande.  

Genom att välja utvalda författare blir de säkra på att det finns en kvalitet i litteraturen 

och de slipper oroa sig för om det är böcker som av olika skäl anses olämpliga och som 

barnen bör skyddas ifrån. Yuko Iwai (2015) lyfter i sin artikel fram att det är viktigt att 

vi pedagoger väljer god kvalité på litteraturen, där karaktärerna porträtteras som icke 

stereotypa individer. På så sätt kan barnen lättare ta till sig både vad karaktärerna bor, 

hur de klär sig, integrerar med andra samt hur de känner i olika situationer. 
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Som pedagog är det vårt ansvar att förmedla böcker som innehåller mångfald och som 

på så sätt kan hjälpa barnen att få vara sig själva och förverkliga sina drömmar i ett 

öppet och inkluderande samhälle. 

För att återknyta till vår metoddiskussion så var vårt syfte att göra en kvantitativ och 

kvalitativ studie. Då vi av tidsbrist bara hann med en kvantitativ studie kan vi ändå se 

att styrkan i vår studie är att vi har ett stort empiriskt material, 179 böcker, som bygger 

på två verkliga praktikers totala litteraturutbud. På så sätt har vi kunnat uttala oss om 

hur det faktiskt kan se ut i en ganska stor del av litteraturen. Vi har även valt att renodla 

och tydliggöra de fyra identifikationskategorierna som kan granskas intersektionellt. På 

så vis har vi uppnått vårt syfte att göra en empirisk studie och statistiskt synliggöra de 

intersektionella kategorierna. Det har varit både fördelar och nackdelar med att vi valt så 

många kategorier. Fördelen har varit att vi har kunnat se förekomsten av de olika 

kategorierna och att vi kunnat sammanfläta flera skilda positioner som formar den 

individuella identiteten med hjälp av det intersektionella perspektivet. Nackdelen har 

dock varit att vi inte genom en kvantitativ metod kunnat fördjupa oss i böckerna vilket 

en minskning av kategorier hade kunnat. Vi har genom våra diagram kunnat se 

förekomsten av exempelvis kön men vi har inte kunnat uttala oss om hur en pojke eller 

flicka framställs i bilderböckerna, vilket också hade varit en intressant studie. Vi hade 

även kunnat utifrån vårt resultat intervjuat förskollärarna och ställt frågor om hur man 

tänker och väljer litteratur till förskolan. Om de tänker på hur normer och 

identifikationsmöjligheter synliggörs i bilderböcker. 

Under studiens gång har vi även sett att vi skulle kunnat använda oss av en annan teori 

och utgått från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Då vi skrivit mycket om 

identifikation och intersektionalitet, känns det som ett perspektiv som hade varit värt att 

lyfta, d.v.s. att vår bild och vår kunskap av verkligheten är socialt konstruerad – så även 

normer och identiteter.  

Någonstans måste man börja med att räkna antal och räkna förekomsten av olika 

kategorier. Hur flickor skildras, hur personer med annan etnicitet än den skandinaviska 

skildras blir inte lika betydelsefullt om de inte ens förekommer i litteraturen på 

förskolorna. Det kan publiceras och granskas hur många normöverskridande böcker 

som helst, men om de inte finns ute på förskolorna kan vi analysera och djupdyka i 

enskilda verk i oändlighet. Genom vår forskning hoppas vi bidra med ökad medvetenhet 

och visa vilka normer som utmanas eller förstärks i förskolans bilderböcker. Vi hoppas 

kunna bidra med att ge pedagoger medvetenhet om normvidgande litteraturutbud och att 

arbeta för en förändring och arbeta mot förtryck.  
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Bilagor 

Bilaga A Brev till förskola 

Hej. 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Förskollärarprogrammet, vid Linnéuniversitet. 

Nu är vi mitt uppe i vårt examensarbete och skulle behöva er hjälp. Vi skulle vilja komma ut till 

er för att titta på er barnlitteratur.  

Det insamlade materialet kommer bara att hanteras av oss, vår handledare och eventuellt vår 

examinator.  

Syftet med vår studie är att söka kunskap om mångfald i barnlitteraturen i förskolan. Er 

medverkan är viktig för att öka kunskapen om hur utbudet med barnlitteratur ser ut på 

förskolorna. 

Vi skulle uppskatta om ni kunde höra av er, så fort som möjligt om ni är intresserade men även 

om ni tackar nej, så vi kan leta vidare på andra förskolor. 

Med vänliga hälsningar Caroline och Marie. 

Har ni frågor kring vår studie eller något annat så kontakta någon av oss. 

  

Caroline Berg  E-post: Cj222ej@student.lnu.se    

Tel: 0737-66 87 84  

 

Marie Fernhager  E-post: Mf222hy@student.lnu.se 

Tel: 076-219 49 95  
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Bilaga B Samtyckesbrev 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i studien:  

Mångfald i barnlitteraturen på förskolan.  

Vi har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, 

bearbetas och handhas.  

Vi har även informerats om att deltagandet är frivilligt och att deltagandet i 

studien kan avbrytas när vi vill utan att ange orsak.   

Vi samtycker härmed att medverka i denna studie som handlar om 

mångfald i barnlitteraturen som finns på förskolan. 

 

Ort/Datum/År 

 

 

 

Namnunderskrift 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Forskarnas underskrifter 

 

 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga C Kodschema 
 

 

Titel Författare Utgivningsår Övrigt 

 

Variabler: 

1. Sexualitet/familjekonstellationer 

2. Socioekonomi/boendeformer 

3. Etniciteter 

4. Kön på huvudpersonen 

 

Kodmanual:  

Där djur har huvudrollen utgå från namn och kläder.  

Alla böcker ska läsas utifrån att vi läser dem för första gången. Det är bara den unika 

bokens information som ska tas med, inte tidigare information vid t.ex. bokserier. När 

det gäller boendeformer har vi i vår kodning valt att ha en punkt som heter någon form 

av boende då vi har sett att karaktärerna bor någonstans men att det inte gått att utläsa 

var. När det gäller kön på huvudperson har vi inte bara utgått från titeln då en titel kan 

symbolisera en pojke eller flicka ex. Alfonsböckerna. Utan vi har tittat på hur mycket 

personen är själv eller tillsammans med någon. Ex. Alfons om han leker med Milla i 

hela boken så är han inte ensam huvudroll utan då är båda huvudroll enligt vår kodning. 

 

Familjekonstellationer 

a) Kärnfamilj där familjen består av föräldrar samt deras 

gemensamma barn, det vill säga mamma, pappa och barn. 

b) Ensamstående/skilda föräldrar där familjen består av en ensamstående eller 

skild mamma eller pappa. 

c) Ombildad/utökad familj där familjen består av mamma eller pappa och dess nya 

partner samt deras barn, det vill säga både gemensamma barn och barn från tidigare 

förhållanden. 

d) Föräldrar substitut där familjen består av en närstående släkting eller bekant. 

e) Adoption/fosterfamilj. Barnet har blivit adopterat till en familj eller där familjen 

består av föräldrar som tilldelats barnet. 

f) Regnbågsfamilj där familjen består av föräldrar med homo- eller bisexuell läggning. 

g) Storfamilj. Familjen består av många barn och inkluderar även när mor- och 

farföräldrar bor tillsammans med familjen 

h) Ingen familj finns med. 

i) Syskon 

 

Boendeformer 

a) Hus/villa/radhus 

b) Lägenhet 

c) Slott 

d) Fantasibostad t.ex. en stubbe/ sko 

e) Någon form av boende men går inte utläsa vilket 

f) Går inte att utläsa 
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Etniciteter 

a) Ingen annan än den skandinaviska 

b) Huvudpersonen har annan etnicitet än den skandinaviska 

c) Biperson/er har annan etnicitet än den skandinaviska 

d) Etniciteter går inte att utläsa 

 

Kön på huvudpersonen 

a) Pojke och flicka 

b) Pojke/man 

c) Flicka/kvinna 

d) Går inte utläsa kön på huvudpersonen 
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LILLA TULLA CATARINA KRUUSVAL 

NÖFF NÖFF BENNY BARBRO LINDGREN 

MAX KAKA BARBRO LINDGREN 

KOMPISEN LÄNGTAR MONI NILSSON 

FJÄDERN HAR TAPPAT EN FÅGEL MONI NILSSON 

HALVAN, HÄR KOMMER BRANDBILEN ARNE NORLIN 

HALVAN, HÄR KOMMER SOPBILEN ARNE NORLIN 

DJUREN PÅ JOBBET. PÅ SJUKHUSET SHARON RENTTA 

SVARTA TÄNDER & MAJSKORVAR LENA SVENSSON 

GUNGA HÖGT ANNIKA THORE 

ASKUNGEN WALT DISNEY 

LYCKE OCH LAGE, IBLAND ÄR DET BRA ATT VARA LITEN LENA ARRO 

LEO I SKOGEN LINNE BIE 

EN BLOMMAS LIV STEFAN CASTA 

KAN MAN DRICKA DET? PERNILLA DANIELSSON 

BILAR WALT DISNEY 

NALLE PUH, DEN STORA RÄDDNINGEN WALT DISNEY 

NALLE PUH GÖR EN TRÄDGÅRD WALT DISNEY 

ELIAS DEN LILLA RÄDDNINGSBÅTEN ESPEN FYKSEN ÖYVIND & RUNE STÅLEN 

NÄR PRINSAR RÅKAR I ÄVENTYR PER GUSTAVSSON 

ÄGGET LENNART HELLSING 
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CASTOR SNICKRAR LARS KLINTING 
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BU & BÄ PÅ KALASHUMÖR OLOF & LENA LANDSTRÖM 

LUDDE ULF LÖFGREN 
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LUDDE OCH FÖDELSEDAGEN ULF LÖFGREN 

HAREN OCH SKÖLDPADDAN ANGELA MCALLISTER 

MMM ÄTA MAT LOTTA OLSSON 

HITTA PÅ ANNA-CLARA TIDHOLM 

SJÖRÖVARRAKEL OCH KAPTEN SNORFINGER MARTIN WIDMARK 

PYRET & PIFF PLANTERAR ULRIKA WIDMARK 

SOV! STINA WIRSÉN 
HALLONET  
KRÅKE I SKOGEN MARIE BOSSON RYDELL 

EMILIA TITTAR PÅ NATTEN ANNA DUNÉR 

EMILIA HOS DOKTORN ANNA DUNÉR 
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PELÉ, KAKA OCH JAG ANNA EHN 
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SPARVUNGEN SOM FÖLL UR BOET ROBERT FISKER 
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LITEN STINA WIRSÉN 

TOTTE ÄR LITEN GUNILLA WOLDE 

TOTTE BYGGER GUNILLA WOLDE 
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ÄR DU FEG, ALFONS ÅBERG GUNILLA BERGSTRÖM 

BARA KNYT, ALFONS ÅBERG GUNILLA BERGSTRÖM 

KALAS, ALFONS ÅBERG GUNILLA BERGSTRÖM 

NESTOR QUENTIN GREBAN 

OCKE, NUTTA & PILLERILL ELSA BESKOW 

GOD NATT, INGRID KATERINA JANOUCH 
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PRICKEN MARGRET REY 

NÄR LILLA ANNA VAR FÖRKYLD INGER & LASSE SANDBERG 
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BILLY OCH DEN NYA FLICKAN BIRGITTA STENBERG 

BILLY OCH MONSTRET BIRGITTA STENBERG 
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HARRY & DINOSAURIERNA PÅ MUSEÉT IAN WHYBROW 

EMMA & LILLEBROR GUNILLA WOLDE 
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