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Sammanfattning 

 

I denna studie har jag genom kvalitativ textanalys analyserat sex olika  

normkritiska bilderböcker för barn. Sådana böcker som ifrågasätter samhällets  

rådande normer och utmanar stereotyper. Jag har som metod använt mig av 

diskursanalys och undersökt hur olika aspekter av diskursiva maktordningar 

som heteronormativitet, könsmaktordningen och etniska maktrelationer framställts i 

den valda litteraturen. Förutom frågeställningen hur de tre diskurserna fram-

ställs undersökte jag även huruvida den valda litteraturen förstärker eller  

ifrågasätter rådande normer och stereotyper. 

  

Genom studien har jag kunnat konstatera att hur det avvikande från normer 

förs fram i litteraturen skiljer sig en del, genom att framför allt två tillväga-

gångssätt används. Det går att finna i den valda litteraturen dels genom att 

normalisering sker, det avvikande benämns inte utan behandlas precis som allt 

annat eller att i stället tydligt problematisera det avvikande och föra diskussion 

i berättelsen. Dessa tillvägagångssätt råder det även delade meningar om i den 

tidigare forskningen som ligger till grund för studien. 

 

I analyserna har jag funnit att de tre maktordningarna har ett nära samband 

och samverkar i en dynamisk interaktion. När en analys med inriktning mot en 

utav diskurserna gjorts har jag även kunna finna vinklar mot någon utav de 

andra. I den sammanfattande diskussionen finner jag att böckerna, utifrån 

mina analyser uppfyller sitt syfte och intentionerna om att fungera som upp-

lysning. De för ett normkritiskt förhållningssätt och skulle, sett till styrdoku-

menten även kunna användas i undervisningssyfte med lärare som vägle-

dande mediator.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Genus, queer, etnicitet, mångfald, bilderböcker, diskursanlys 
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1. Bakgrund 
 
1.1 Inledning 
Ett alltmer högaktuellt ämne i vårt samhälle idag är våra föreställningar kring 

bland annat genus, etnicitet och queer. Det pågår en ständig samhällsdebatt 

om vad som blir normgivande för just vår tid och den omvärld vi lever i.  

Olika utsagor och begrepp tar form och uttryck i såväl massmedia, musik, 

skolböcker och populär litteratur för att nämna några, som en slags sanning 

om det normala och socialt eftersträvade. Denna typ av påverkan sker  

dagligen runt omkring oss, såväl medvetet som omedvetet och konstruerar det 

normala och det avvikande, föreställningar som bevaras, återskapas eller 

skapas. Detta berör Kåreland (2013, s. 11) när hon nämner att barnlitteratur 

inte kan studeras enskilt utan bör ses i samband med samhällets utveckling i 

stort. Mötet med litteraturen bör också ses mot bakgrund av ett socialt sam-

manhang, det är knutet till en viss miljö, en särskild kultur och en bestämd 

epok. I dagens Sverige, som präglas av mångkultur råder en ambition att dels 

förmedla det genuint svenska samtidigt som barnen ska bli medvetna om 

andra synsätt och kulturer. 

  

För att ifrågasätta de rådande normer och maktordningar kring queer, genus 

och etnicitet, som finns runt omkring oss i samhället har det blivit en ökande 

andel böcker på barnboksmarknaden som har ett normkritiskt förhållningssätt. 

Kåreland (2013, s. 35) nämner, att det under senare år har bildats en del mindre 

specialförlag på marknaden. Förlag som till exempel Vombat och Olika, som 

båda har gemensamt att ge ut böcker med innehåll som uppfyller kraven på 

demokrati-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Böcker som uttalat ska 

ifrågasätta rådande normer kring exempelvis genus, etnicitet/mångfald och 

queer. 

 

Eftersom dessa ämnen ständigt är aktuella och dessutom föränderliga samt att 

vår allmänna medvetenhet kring ämnena ökar, förhöjer det mitt intresse att 

fördjupa mina kunskaper inom detta område och se hur de kan ta form i  

bilderböcker för barn. Jag önskar se hur de tre diskursiva maktordningarna 

kan framställas i barnlitteraturen samt dokumentera eventuella mönster eller 

skillnader kring hur konstruktionen kan gå till.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att genom kvalitativ textanalys se hur de valda normkri-

tiska bilderböckerna förhåller sig till stereotyper inom diskursiva maktord-

ningar gällande heteronormativitet, kön och etnicitet. Jag vill undersöka fram-

ställningen av dessa aspekter i bilderböcker för barn i de yngre åldrarna och  

dokumentera eventuella mönster eller skillnader.  
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1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar jag utgår från i min analys är följande:  

 Hur framställs genus, etnicitet/mångfald och queer i de utvalda bilder-

böckerna? 

 Förstärker eller ifrågasätter den utvalda litteraturen stereotypa mönster 

kring genus, etnicitet/mångfald och queer? 

 

1.4 Styrdokument 

I skolans styrdokument Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 går att utläsa under rubriken skolans värdegrund och uppdrag, att skolan 

ska ge varje elev möjlighet att utveckla sin egen personlighet och identitet utan 

påverkan av stereotyper och normativa föreställningar.  

 
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund  

av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,  

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande  

behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.  

(Skolverket, 2011 s. 7)  

 

Med detta som grund kommer jag även jämföra och diskutera det i förhållande 

till analysernas resultat. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I följande redovisning av teorier har jag valt att presentera de tre olika  

begreppen genus, queer och etnicitet/mångfald som ligger till grund för min 

studie, samt avslutningsvis redogöra även för diskursteorin som utgör  

bakgrunden till min metodiska inriktning.  

  

2.1 Genus 

 

När det gäller genus eller genusperspektiv är det bland annat av intresse att 

titta på könsfördelningen mellan kvinnliga och manliga karaktärer i  

barnlitteraturen samt hur de gestaltas. Enligt uppslagsverket Nationalencyklo-

pedin definierar författarna Ulla Manns och Yvonne Hirdman (NE, 2017) be-

greppet genus som den sociala process som tillskriver bland annat människor 

så kallade könsegenskaper som maskulint och feminint. Begreppet infördes i 

forskningssammanhang i början på 1980-talet och har sedan dess både ersatt 

samt utvecklat begreppet könsroll. Genus används i syfte för att betona relat-

ionen mellan könen, de idéer, normer och uppfattningar som skapas i relation 
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med andra. Det används även som ett slags redskap för att över tid studera 

formerna av vad som uppfattas som kvinnligt respektive manligt. Lena  

Kåreland (2013, s. 36) redogör för förhållandet att på barnboksmarknaden har 

de manliga huvudpersonerna länge dominerat och de har framställts som både 

aktiva och busiga till sitt sätt att vara medan flickorna är snälla, söta och fog-

liga. Detta är dock en bild som inte riktigt stämmer längre. Dels har det börjat 

komma ut böcker där könet inte presenteras, det vill säga både flickor och  

pojkar ges en möjlighet att identifiera sig med karaktärerna. Sedan har även 

flickorna fått en allt mer kaxig och stark framtoning och även ”otraditionella” 

killar har fått komma fram i rampljuset, som ängsliga, osäkra, kärleksfulla 

samt vårdande karaktärer (Kåreland, 2013 s. 36). 

  

Kåreland (2013, s. 128) talar vidare om att det var på 1960-talet som jämställd-

hetstanken fick sitt genombrott. Det växte fram en ny jämlikhetsideologi och 

jämställdhetsfostran, vilket även fick betydelse för utbildningsväsendet. 

Många lärare i dagens skolor bär, enligt Kåreland (2013, s. 128), på en medve-

tenhet kring genusfrågor och deras betydelse och menar att det är av  

yttersta vikt ur rättvisesynpunkt. Författaren för även fram att det finns tankar 

hos lärarna om att det inte behöver vara genusmedvetna textval som är det 

primära, utan att det kanske mer handlar om ett medvetet sätt att problemati-

sera, fråga och organisera arbetet med värderingar och föreställningar kring 

genus och jämställdhet. 

 

2.2 Queer 

Begreppet Queer, som är ett av de begrepp som ingår i analysarbetet för denna 

studie kräver nog för de allra flesta en förklaring, precisering eller definition. 

Det är dock ingen lätt sak att göra, som Ambjörnsson (2006, s. 7-8) nämner  

varierar svaret på vad queer egentligen är, utifrån var man söker och vem  

frågan ställs till. I de allra flesta fall handlar det om ett ifrågasättande och ett 

kritiskt förhållningssätt till det normala och det kan handla om vitt skilda  

ämnen. Dock formulerar Ambjörnsson (2006, s. 9) sitt svar med fokus på att 

queer är ytterst samhällsrelevant, både som teori och politisk rörelse.  

Begreppet uppmärksammar en rad förhållanden i samhället som har att göra 

med genus, sexualitet och makt. Begreppet fungerar som ett redskap för att 

ifrågasätta samhällets normer och sanningar, vare sig det handlar om  

sexualitet, genus eller annan form av normalitet.  

 

Queer-begreppet som teori myntades omkring år 1990 inspirerat av feministisk 

teori. Det efterfrågades en mer nyanserad och problematiserande diskussion 

om samhället, identitet, sexualitet och utanförskap. Fokus var inte att lägga 

tonvikt på det avvikande utan snarare undersöka hur de sexuella normerna 

uppstår, fungerar och ifrågasätts. Man ville att blicken skulle förflyttas till att 

se det queera som det normala från det avvikande, förutom det var tanken 

även att uppmärksamma att sexualitet är något mångtydigt och kan ur ett 
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queerperspektiv förstås på många skilda sätt. Utreda vad som är vad, var  

heller inte poängen med queer-teorin utan snarare att beskriva hur olika regler, 

normer, identiteter och handlingar samt föreställningar vävs samman till det 

som kallas sexualitet (Ambjörnsson, 2006 s. 35-36).  I Eva Heggestads (2014, s. 3 

(224) artikel, där hon analyserar bilderböcker definierar hon queer som ett be-

grepp vilket ifrågasätter heteronormen och skildrar alternativa samlevnads-

former, genusrelaterade och/eller sexuella identiteter. Precis som Heggestad 

(2014) kommer även jag utgå och använda mig av denna definition vid genom-

förandet av analysen. 

 

2.3 Etnicitet/mångfald 

Begreppet etnicitet är ett mångfacetterat begrepp då det kan betyda olika i 

olika sammanhang och är därav en omstridd term inom samhälls- och kultur-

vetenskaperna. I uppslagsverket Nationalencyklopedin betonar författararen 

Helena Lindholm Schulz (NE, 2017) att begreppet etnicitet har att göra med 

grupprelationer och social klassificering och att förhållandet mellan etniska 

grupper är socialt konstruerat och således en process. Författaren menar att en 

nutida definition av begreppet ser etnicitet som en aspekt av en social relation 

mellan konstellationer som ser sig själva som tydligt kulturellt avgränsade i 

relation till andra grupper. Att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle, 

tror jag vi alla kan vara överens om. I de allra flesta skolklasser finns det barn 

med annan kultur än den svenska och sett till hela landet har närmare en och 

en halv miljon av invånarna sitt ursprung i ett annat land. Vi har ett bredare 

kulturutbyte mellan länder och rörligheten över nationsgränserna har ökat allt 

mer under de senaste åren. Kåreland (2013, s. 148) hävdar att barnlitteraturen i 

jämförelse med vuxenlitteraturen i högre grad är mer internationell. Kåreland 

(2013) refererar till Paul Hazards studie om barnböcker och menar att de  

lättare kan korsa nations- och språkgränserna och ge barnen tillgång till en 

gemensam plats, ett fantasins rike som bygger broar mellan barn i hela värl-

den.   

Kåreland (2013, s. 149) menar vidare på att det är inte är något nytt att använda 

sig av skönlitteratur i klassrummet i ambitionen att introducera nya världar, 

kulturer och tankesätt. Förhoppningen bland många lärare är att läsningen ska 

främja tolerans för oliktänkande och bidra till att skapa ett mer nyanserat och 

vidsynt sätt att förhålla sig till det som är främmande och nytt. Läsningen kan 

förhoppningsvis även ge nytt perspektiv på den egna kulturen. Med  

etnicitet/mångfald syftar jag i det här fallet till definitionen etnisk tillhörighet, 

det vill säga litteratur innehållande karaktärer med olika ursprung och där det 

sker ett möte mellan skilda kulturer. Kåreland (2013, s. 155) menar att i dagens 

samhälle måste frågor om demokrati, förändring och kulturell identitet ställas 

på ett nytt sätt då den kulturella mångfalden har gett upphov till en vidgad 

text- och erfarenhetsvärld.  

 



  

 

7 

 

2.4 Diskursteori 

Enligt Bergström & Boréus (2005, s. 16) innefattar en text alla typer av  

meningsbärande teckensystem, såväl skriftliga texter, som i bild, film och 

andra kulturprodukter. Men den skriftliga texten skiljer sig väsentligt på en 

viktig punkt i jämförelse med godtyckliga sammanställningar av bokstäver 

genom att texter är kommunikativa och koherenta. Det vill säga, att texter  

förmedlar ett budskap. Om texter läses av en person med nödvändiga  

förkunskaper får innehållet en betydelse och texter hålls även ihop av ett  

specifikt ämne, de har en röd tråd. Vidare redogör författarna (2005, s. 17-18) 

för begreppet diskurs och menar att det åsyftar någon typ av social praktik 

som har med språkanvändning att göra. Texter kan ses som konkreta uttryck 

för diskurser. 

 

Winther Jørgensen & Philips (2000, s. 31) menar att teoribygget diskursteori 

syftar till en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion och där alla 

sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap. Den generella 

tankegången vad gäller diskursteorin är att sociala fenomen aldrig kan ses som 

totala eller färdiga. Det vill säga att en betydelse aldrig kan vara slutgiltig,  

vilket i sin tur ger utrymme för en ständig social strid om identitet och  

definitioner av samhälle och ett utfall som får sociala konsekvenser.  

Enligt Bergström & Boréus (2005, s. 305) ger diskursanalys möjlighet till en 

breddad och speciell form av textanalys. Språket står i fokus och  

diskursanalysen har ett speciellt sätt att se på språk och språkanvändning, 

nämligen att språket inte återger verkligheten på ett direkt och enkelt sätt utan 

i stället bidrar till att forma verkligheten. 

  

Enligt Bergström & Boréur (2005, s. 307) kan diskurser ses utifrån olika  

sammanhang. Den lingvistiska synen innebär ofta en snäv betydelse och inne-

bär talat eller skrivet språk. Inom denna lingvistiska syn ges inte texten någon 

förankring i ett sammanhang. Däremot har Norman Faircloughs forskning 

utvidgat den lingvistiska betydelsen av begreppet diskurs och integrerat det 

med samhällsvetenskapen, en orientering mot social praktik, som lett till  

skapandet av kritisk diskursanalys. Enligt Winther Jørgensen & Philips (2000, 

s. 69) är meningen med kritisk diskursanalys att belysa den diskursiva prak-

tikens roll i upprätthållandet av den sociala världen med ojämlika maktför-

hållanden. Analysen har som syfte att bidra till en social förändring i önskan 

om att skapa ett mer jämlikt samhälle i stort och jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna.   
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3. Tidigare forskning 
 

I denna del presenteras den forskning som ligger till grund för studien.  

En avhandling och en av artiklarna är skrivna av samma forskare, Angerd  

Eilard (2004, 2008) som analyserat skolans läseböcker, det vill säga läromedel, 

ur ett genus- och etniskt perspektiv. Eva Heggestad (2014) har skrivit en artikel 

och mer riktat in sig på könsöverskridning och sexuell läggning och undersö-

ker detta i populära barn-/bilderböcker. Sedan har Maria Österlund (2005) i sin 

avhandling forskat kring könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdoms-

romaner. Författaren har i huvudsak inriktat sig på flickor och deras förflyt-

tande av de normativa gränserna. Janette Kelly (2012) har i sin artikel gjort en 

kvalitativ undersökning på en förskola gällande barnlitteratur med samkönade 

familjer och barnens påverkan. Forskarna har om än inte samma gransknings-

objekt (läromedel/skönlitteratur) ändå samma utgångspunkt. De utgår från 

sådan litteratur som är och ska vara tillämpad för barn och ungdomar. Framför 

allt Eva Heggestads (2014) forskning på bilderböcker har gett mig mycket in-

spiration.  

 

Utifrån den nedan presenterade forskningen, kan man se tydliga tendenser på 

att det arbetas på en aktiv förmedling av en differentierad syn på genus-

perspektivet. Det föreligger en viss/eller ökad acceptans hos enskilda aktörer, 

på bok- och förlagsmarknaden, vilka i sin tur har sett en kommersiell efter-

frågan kring temat. Ämnen som genus, etnicitet/mångfald och alternativa sam-

levnadsformer är aktuella i den tid vi lever i. Det jag dock kan utläsa av den 

nedan presenterade forskningen är att, hur angeläget det än är att dessa olika 

aspekter av diskursiva maktordningar tas upp till ytan är det ändå inte utan 

viss problematik. Svårigheterna att föra fram det ”annorlunda” på ett objektivt 

sätt utan att framställa det som onormalt eller avvikande och fördomsfullt för-

blir komplicerat och en ständig balansgång. 

 

Kelly (2012 s. 288) har i sin artikel ”Two daddy tigers and a baby tiger”  

undersökt hur barn påverkas och reagerar av att läsa och höra barnböcker som 

gestaltar familjer med samkönade föräldrar. Forskaren kallar detta för att störa 

eller splittra den dominanta diskursen heterosexualitet, inom vilken  

icke-heterosexuella anses tillhöra de andra. I studien har forskaren följt fyra 

stycken förskollärare på Nya Zeeland under en månads tid, som läst tio  

stycken speciellt valda bilderböcker som gestaltar familjer med samkönade 

föräldrar. Därefter skedde också intervjuer med lärarna (Kelly 2012, s. 292).   

Kelly (2012, s. 292) visar i studien på att läsandet av böcker om samkönade 

familjer resulterade i vidgade tankegångar om att vara lika och olika.  

Barnen började reflektera över sådant de fick se i bilderböckerna som att  

”elefanten har en lång näsa – jag har en kort” och de utvecklade förståelse för 

olika hudfärger, - ”titta, zebran har annorlunda hudfärg” (lärare) och ett av 

barnen svarar – ”och min hudfärg är olik mot din Sara”. Det visar en utvidgad 

tankevärld bland barnen kring deras olikheter även fast det inte var bokens 
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huvudsakliga tema. Det visade sig att det som till en början av studien ansågs 

vara svår kunskap blev till en tankeväckande och upplysande läsning, då  

responsen var överväldigande positiv. Lärarna visade sig vara nöjda och 

kände en tacksamhet över att ha fått upptäcka och arbeta med ett för dem nytt 

tema av böcker i bilderboksvärlden (Kelly, 2012 s. 296).  

 

Studien utfördes på en förskola i Nya Zeeland och resultatet visade att barnen 

var mycket öppna och mottagliga för icke-traditionella familjekonstellationer. 

Studien visar tydligt på att barn kan förstå familjer och alternativa familjer ur 

en rad olika perspektiv, och att skapa sociala mångfaldsdiskurser genom att  

använda denna typ av inkluderande material som bilderböcker medvetet  

behöver varken vara svårt, farligt eller kontroversiellt (Kelly 2012 s. 298).     

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Kellys (2012) forskning öppnar för en 

acceptans för nya och alternativa diskurser. I studien ovan kan vi se tydliga 

positiva tendenser gällande barns mottaglighet för det annorlunda och  

avvikande. Kellys (2005) forskning visar tydligt, anser jag, att författare inte 

behöver vara rädda för att i barnlitteraturen beröra nya och främmande  

strukturer. Vidare vill jag nedan, ta upp Österlunds (2005) tankar om  

performativitet, som en liten föraning till vad Eilard (2004, 2008) tar upp både i  

artikel och avhandling, nämligen genusperspektivet.  

 

I Mia Österlunds (2005)  avhandling Förklädda flickor kallar hon i sitt förord, en 

avhandling för ”ett kvardröjande samtal, flyktigt fångat i skrift”, och nämner 

att bakom varje traditionell kvinnlighet kan könsöverskridning ligga på lur. 

Syftet med Österlunds (2005, s.4, 337) avhandling är att undersöka könsöver-

skridning i 1980-talets ungdomsromaner med hjälp av en analysmodell bestå-

ende av en flick-, pojk- och förklädnadsmatris. Studien sträcker sig mellan 

1977-1988 då det ägde rum ett paradigmskifte kring sättet flickor skildras i 

texterna. Under denna period var det ett anmärkningsvärt inslag att flickor 

som klädde sig könsöverskridande precis som pojkar, tog plats i litteraturen.  

I elva ungdomsromaner av välkända författare blev flickorna allt mer porträt-

terade med maskulina drag och Österlund (2005, s. 337) för fram att hennes 

analys av ungdomslitteratur under denna period visar på hur sådan fördelning 

av manliga drag till kvinnliga karaktärer utgjorde praxis gällande könsöver-

skridning. 

 

Ett grundbegrepp hos Österlund (2005, s. 13), som i sin tur refererar till främst 

Judith Butler men även Julia Kristeva, är att kön inte är att vara utan att göra. 

Butler menar att könsskillnader inte är naturgivna. Allt existerar i språket och 

begreppet performativitet betonar processer vilka syftar på sociala mönster 

och samspel som aktivt skapar kön, det vill säga, är socialt konstruerade inte 

biologiskt givna. Österlund (2005, s.338) menar därmed att den köns- och 

maktstruktur som underminerar flickor kan brytas ner genom att man inte 

upprepar och upprätthåller samhällets normativa mönster och könsroller.  

Vidare belyser författaren att motivet till att framställa kvinnor på ett  
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vanligtvis maskulint sätt, är att belysa ämnet och uppmana till frågor om  

köns- och maktordningar.  

  

Österlund (2005) pekar på att det i 1980-talets ungdomsromaner skedde en 

viktig och bestående förändring med påverkan på flickornas roll i litteraturen. 

Vad gäller förklädnad visar Österlund (2005, s. 326) att 1980-talet utprovade 

maskuliniseringsstrategier genom att flickan fick ikläda sig typiskt manliga 

attribut. Ungdomsromanernas författare visade sig även gå längre än så,  

flickan fick vara pojke och ikläda sig en manlig hjälteroll och överträffa  

pojkarna i såväl styrka som mod. Österlunds (2005, s. 326) slutsats av studien 

är att för en tid kompromissades femininiteten bort, åsidosattes helt och att det 

har visat sig att flickans könsöverskridning är komplicerad och består av 

 diametrala tendenser. Flickans pojkförklädnad kan tillfälligt underlätta och 

erbjuda spänning och utmaningar men det är ingen tänkbar väg framåt till 

förändring av flickans underordnade position.  

 

Österlund (2005) har i sin avhandling påvisat de svårigheter och komplexa 

förhållanden som råder kring könsmaktsstrukturer. Som den springande 

punkten i hennes studie för hon fram performativitet som ett grundbegrepp, 

att genus är det vi skapar i socialt samspel med andra, inte något vi är. Därför 

är det också något som går att förändra, om än inte med lätthet. Slutsatsen hon 

drar av studien är att ungdomsromanernas performativa överskridande av 

rådande gränser inte ger en rimlig och bestående lösning för den underord-

nade och begränsade flickan. Den rådande maktordningen förändras inte av 

att byta ut kvinnligt mot manligt.  

 

Syftet med Angerd Eilards (2004, s.1-2) artikel ”Genus och etnicitet i  

läseboken” är som går att utläsa av rubriken att granska läromedel ur ett inter-

kulturellt genusperspektiv, att undersöka och synliggöra hur konstruktionen 

av genus och etnicitet i en läsebok förmedlar allehanda värderingar och ideal 

samt fästa uppmärksamhet på huruvida fördomsfulla attityder om ojämställd-

het och ojämlikhet kan komma till uttryck i läromedelstexter i form av stereo-

typer och motsägelsefulla budskap. Syftet med undersökningen har sin grund 

i att det svenska samhället, under de senaste decennierna, har genomgått stora 

förändringar och utvecklats till att bli ett mångkulturellt samhälle med nya 

varierande ideal, influenser och uttryck gällande genus. 

    

Eilard (2004, s. 2) refererar i sin tur till Bergström & Boreús (2000) och menar 

att läromedelstexter under inflytande av läroplanen förmedlar ett ledande 

samhällsperspektiv och att de verklighetsperspektiv som kommer till uttryck i 

läseböckerna bidrar, tillsammans med andra media, att forma en uppfattning 

om vad som anses vara ”rätt” livsstil och även vad som anses vara onormalt 

och avvikande, vilket i sin tur skapar fördomar. I artikeln hänvisas det även till 

Apple och Christian-Smith (1991) som menar att skolböcker som i det här fallet 

läseböcker inte bara är kulturella utan även kommersiella produkter. Eilard 

(2004, s. 3) har valt att fokusera på och analysera en läsebok vid namn Förstag-
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luttarna B, med anledningen av att just denna läseboksserie tydligt har influe-

rats av mångfalden i vårt samhälle då den mångkulturella jämlika svenska 

skolan skildras.  

 

Vad gäller tillvägagångssätt har Eilard (2004, s. 4) valt att utgå från och an-

vända sig av diskursanalys med Winther Jörgensen & Philips samt Fairclough 

som främsta inspiratörer, för att kunna problematisera självklara strukturer 

som en del av ett större samhälleligt sammanhang. Det genusperspektiv som 

föreligger grundar forskaren i bland annat Hirdman och det med motiveringen 

att kunna fokusera variation och kontextualitet i textens genusrepresentation-

er. Artikelförfattaren nämner och tydliggör att kritisk diskursanalys som  

metod är tillämpningsbar trots att läseböcker kan ses som fiktiva texter (Eilard 

hänvisar till Bergström & Boreús samt Börjesson) och motiverar användandet 

med att en läsebok är ett läromedel, ett officiellt dokument som förmedlar ett 

pedagogiskt inramat budskap som kan få genomslagskraft när det presenteras 

i skolan. Eilard (2004, s. 4) vill med sin textanalys synliggöra en alternativ tolk-

ning i djupare mening bortom de ytliga strukturerna och förtydligar att med-

vetenhet föreligger om att texter kan läsas på olika sätt och tolkningen som 

görs inte behöver vara det budskap som i slutändan når eleverna i undervis-

ningssituationen.  

 

En viktig faktor till att Förstagluttarna valdes är att bokserien tydligt influerats 

av mångfald och tar upp sådana aspekter i skildringarna. Eilard (2004, s. 5) 

finner även andra intressanta inslag som ”den svenska jämlikhetsdiskursen” 

och ”lagomidealet” då huvudpersonerna i böckerna om Moa och Mille ska 

passa in med de andra i exempelvis klädval och inte sticka ut genom att vara 

duktigare än någon annan i klassen. Att etnicitet framhålls som en olikhet och 

ett skapande av ”de andra” finner Eilard (2004, s. 7) också i boken. Hon lägger 

märke till att författaren tar fasta på vissa detaljer och egenskaper hos barnen i 

boken som kläder, sjal, brytning och hudfärg. När detta benämns som något 

utmärkande blir det övriga något som anses vara det normala samt att ett  

”vi och dom” -perspektiv skapas. Eilard (2004, s. 11) visar även på att  

genuskonstruktion sker i boken genom fraser som ”de äldre stora och onda 

pojkarna, ”tuffa Victor”, ”Victor svär mer än Moa”, och att Moa tycker att 

Victors svordomar låter ”gulliga”. 

  

Eilard (2004) lägger märke till ett flertal andra aspekter av konstruktion av 

mångfald, genus och etnicitet i läseboken. I artikelns slutdiskussion kan vi 

finna att Eilard (2004, s. 18) framhåller att boken är nyskapande i sitt försök att 

skildra skolvardagen, hur det är att vara barn i en mångkulturell klass i  

Sverige. Men på djupet anser Eilard (2004, s. 19) att det trots allt återges  

traditionella mönster och att det budskap om mångfald som vill framföras blir  

tvetydigt då man ändå kan skönja ett så kallat svenskhetsideal genom att man 

skiljer vissa karaktärer från de svenska barnen, om än oavsiktligt.  

Avslutningsvis vill Eilard (2004, s. 20) hävda att de tolkningar man vill föra 

fram i läseboken stämmer bra överens med läroplanens intentioner men att det 
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kan skönjas en del motstridiga ideal och budskap bakom dessa, i synnerhet 

med läroplanens budskap om jämställdhet.  

 

Kärnan i Eilards (2004) forskning gällande läseboken som förmedlare av  

samhällets ledande normer, är att intentionerna är goda om än något  

motstridiga till sin karaktär. Detta förhållandevis diametrala mönster talar 

även Österlund (2005) om. De rådande maktordningarna berörs och påverkas i 

viss grad, men enligt både Eilard (2004) och Österlund 2005) verkar det förbli 

svårt att nå en påtaglig och definitiv förändring av de olika diskurserna.  

 

Utgångspunkten i avhandlingen Modern, svensk och jämställd är densamma som 

i Eilards (2004) forskningsartikel: de senaste decenniernas globala förändringar 

och de nya villkor som skapats för identitetsskapande, samt nya ideal och  

uttryck för maskulinitet och femininitet (Eilard hänvisar till exempelvis 

Castells, Beck och Giddens). I avhandlingen har Eilard (2008, s. 20) valt att  

undersöka innehållet i ett antal olika läseböcker med anledning av att det  

sedan tidigare saknades undersökningar av de tidiga skolårens läromedel. 

Sammanhangen som undersöks i avhandlingen är kopplade till våra samhälls-

identiteter som barn, män och kvinnor vilka är knutna till diskurser som barn-

dom, mångfald och jämställdhet. Eilards (2008, s. 22) vetenskapliga utgångs-

punkt är att läsebokstexterna ses som (re)konstruktioner av de rådande normer 

som står för samtiden, vilka har att göra med värderingar, normer och ideal 

som fungerar som outsagda förmedlare av samhällets ideal. Den pedagogiska 

forskningen har fått ett allt större intresse för vilken relation språket har till 

den sociala och fysiska verklighet vi lever i. Forskaren (2008, s. 23) anför att 

avhandlingens primära syfte är att, utifrån de läseböcker som har eller  

fortfarande används sedan år 1962 i den svenska grundskolan, utforska och 

synliggöra representationer av generation, genus och etnicitet. Avhandlingen 

utgör och är en slags inspiration till tankar om framtiden såväl kring  

kommunikation i klassrummet som kritiska förhållningssätt vad gäller textan-

vändning. 

  

Alla typer av texter, menar Eilard (2008, s. 24), som även refererar vidare till 

Fairclough, kan ses som budbärare och kommunikationshandlingar och läse-

böckerna bidrar till den vardagliga och offentliga kommunikationen, ett  

didaktiskt verktyg. Läseböcker skiljer sig en del från andra faktainriktade 

läromedel, de glider mellan olika genrer och kan snarare sägas tillhöra fiktiva 

barn- och bilderboksgenren än läromedelsgenren även om de också skiljer sig 

från barnlitteraturen genom att de är just skrivna för att användas inom  

skolans värld (Eilard, 2008, s. 25-26). 

  

Eilard (2008, s. 89-90) granskar flertalet läseböcker och nämner lite om  

läseböckerna före år 1962, bland annat Nu ska vi läsa- serien där det sett till 

illustrationerna uppskattningsvis är en jämn könsfördelning, pojkar och flickor 

förekommer i stort sett lika ofta. Men däremot kan man finna stereotyper  

gällande roller/sysselsättningar pojkar och flickor emellan. De tycks främst  
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presenteras som traditionella, att flickorna gillar att sticka, sy och leka med 

dockor eller ta hand om de yngre barnen medan pojkarna framstår som dels 

mer aktiva samt att de föredrar att snickra och leka med bilar eller tåg.   

Man utgår ofta från klassiska könsstereotypa fördelningar som att Tor som är 

kille gillar att räkna medan Lena, som tjej tycker att läsa är roligare.   

Detta kan även återfinnas i läseboken Förstagluttarna som Eilard (2004, kap. 8) 

granskade i sin artikel, en läsebok med samma synliga tankefigur trots att den 

är skriven betydligt senare, vid millennieskiftet. Sammanfattningsvis kan man 

finna att Nu ska vi läsa- serien är mansdominerad även om det finns särskilda 

undantag.   

 

I Eilards (2008, s. 428-429) avslutande diskussion nämns att dragningen åt ett 

jämställt perspektiv har inneburit att det främst varit flickornas sysselsätt-

ning/roller som har förändrats och flickorna har till viss del fått mer maskulina 

drag. Pojkarna har däremot gestaltats på liknande sätt under hela den grans-

kade tidsperioden. Vidare nämns också att läseböckerna i mångt och mycket 

styrs och influeras av det man kan kalla för det svenska lagomidealet och att 

det används i princip samma diskursiva tekniker för att skildra norm och  

avvikelse. Detta genom att antingen utelämna, i form av ett för-givet-tagande 

eller genom en upprepad idealisering (Eilard hänvisar till Sleeter & Grant). 

För-givet-tagandet är exempel på det Eilard hänvisar till Thavenius och kallar 

för ideologisk tystnad, tomrum med öppning för omtolkningar, främst vad 

gäller feminina och maskulina ideal.  

Det primära som går att finna i Eilards (2008) avhandling är de dominerade 

flickorna och de stereotypa könsroller som går att återfinna i litteraturen. Det 

har till viss del skett förändring i litteraturen, men då framförallt gällande 

flickornas roller som fått något mer maskulina maner. Även Österlund (2005) 

berör hur flickorna förvandlas till de hjältemodiga och starka. Ur ett jämställd-

hetsperspektiv verkar det som att det är flickorna som får stå för förändring, 

pojkarna förblir som de alltid har varit.  

Den sista forskningen jag valt att presentera är en vetenskaplig artikel,  

”Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn” skriven av Eva Heggestad 

(2014) som valt att utgå från bilderböcker för barn som publicerats i Sverige 

mellan åren 1999 och 2013, vilka ifrågasätter heteronormen och skildrar  

alternativa samlevnadsformer, genusrelaterade och/eller sexuella identiteter 

(queer). 1999 var året då de första bilderböckerna med samkönade föräldrar 

publicerades. Syftet har varit att dels uppmärksamma det nya temat i den 

svenska barnboksutgivningen och granska hur dessa heteronoma avvikelser 

skildras och gestaltas samt böckernas huvudsakliga tilltal.  I såväl skilda nät-

forum som i pressen har de queera bilderböckerna väckt debatt, av skilda slag. 

Queer-personer anses både vara direkt olämpliga att ha med i böcker som rik-

tar sig till barn samtidigt som kritik har förts fram rörande avsaknaden av dem 

i litteraturen, att det råder brist på konstnärlighet och att det i vissa fall ansetts 

utgöra en feministisk konspiration. Artikelns syfte är att dels uppmärksamma 

rådande debatter samt undersöka i vilken mån böckerna med queer-motiv 
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verkligen utmanar de rådande föreställningarna eller om de kanske i själva 

verket snarare reproducerar en heteronorm (Heggestad, 2014 s. 6). 

En intressant tanke som Heggestad (2014, s. 7) berör är att barnboken är en typ 

av bok som ingår i ett dubbelt system, till skillnad från vuxenboken, då den 

riktar sig till barn men innan den når fram måste passera en rad vuxna  

instanser först som exempelvis förlag, bokhandlare och framför allt köparen. 

Queerböcker förmodas ha en uttalad ambition att överföra särskilda  

värderingar till barnen och från förlagens håll handlar det om marknad och 

efterfrågan. Dessa typer av böcker kan man påstå, har ett dubbelt budskap och 

syfte, dels fungera identitetsbekräftande samt skapa förståelse för alternativa 

samlevnadsformer och genusrepresentationer. Böckerna verkar och är i allra 

högsta grad didaktiska och ideologiska till sin natur. 

Heggestad (2014, s. 8-11) granskar olika typer av queer-böcker, både sådana 

böcker som redan i titeln signalerar att den handlar om alternativa  

familjekonstellationer som i Malins mamma gifter sig med Lisa medan i andra är 

budskapet inte lika klart, som i Trollen på Regnbågsbacken. I den sistnämnda 

titeln är handlingen fiktiv, den handlar om troll trots att de illustreras som van-

liga människor och här är det främst det annorlunda som poängteras. Namnet 

Regnbågsbacken är inget som tydligt kan associeras till hbtq-sammanhang, åt-

minstone inte för de yngre läsarna och detta visar på att boken i allra högsta 

grad präglas av ett dubbelt tilltal. För den vuxne läsaren är trollen en metafo-

risk beskrivning av personer med homosexuell läggning och budskapet är att 

trollen är som alla andra även fast de kan se lite konstiga ut. sI Malins mamma 

gifter sig, tjänar boken till att fungera som upplysning, detta framgår tydligt i 

paratexterna som ger fakta om homosexualitet och ett vuxenmeddelande om 

handlingens didaktiska funktion i hopp om att skapa mindre fördomar hos 

framtida vuxna. Vidare menar Heggestad (2014, s. 9) att den sistnämnda titeln 

kan ses som prov på den tendens Peter E. Cumming menar präglar queera 

barnböcker, att det normaliseras och framställer de amkönade föräldrarna som 

om de vore exakt som alla andra familjer.  

I artikeln framhåller Heggestad (2014, s. 14) denna särskilda tendens som 

nämns i stycket ovan, för de bilderböcker som publiceras under 2000-talets 

första decennium, nämligen att samkönad kärlek inte behandlas annorlunda 

än olikkönad, det kräver ingen förklaring och ger heller inte anledning till 

kommentarer. Detta ges prov på i den bok som var den enda i Heggestads 

(2014, s. 13) undersökta material, Prinsessan Kristalla, där det samkönade inte 

förlades på de vuxna karaktärerna, utan på barnen, även fast de inte tillåts 

upptäcka sin samkönade kärlek förrän vid giftasvuxen ålder. I boken  

Prinsessan Kristalla finns ett uttalat syfte som framgår av baksidestexten, att 

vedertagna normer ska brytas, och i berättelsen bryter man mot den asexuella 

kultur som råder kring barn. Men trots att boken har som syfte att bryta mot 

normer är det inte Kristallas kärlek till en annan tjej som uppmärksammas, 

utan att flickan Vilda inte är av kungligt blod utan en flicka av folket, 
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 emellertid tas endast den klassmässiga aspekten upp i berättelsen, ett  

normbrott helt enligt den gängse sagotraditionen (2014, s. 14). 

  

Heggestad (2014) har gjort analyser av bilderböcker för barn. Dessa böcker 

som riktar sig till barnen men som går igenom en rad andra vuxna instanser 

innan de når fram, det författaren kallar för det dubbla systemet. Något som 

jag tidigare inte riktigt reflekterat över i den bemärkelsen. Marknaden styrs 

givetvis av efterfrågan samt att syfte och budskap för bilderböcker som är 

normkritiska till sin karaktär även det är dubbelt, dels att fungera  

identitetsbekräftande och fungera som upplysning. 

    

Sammanfattningsvis vad gäller den ovan presenterade forskningen, allra helst 

Eilards (2004, 2008) och Heggestads (2014) forskning, tycker jag mig kunna 

finna en skillnad i queer- och genus/etnicitet- skildringarna. Dels tar jag till 

mig en viktig insikt från Heggestads (2014) forskning, att för queer-böckerna 

verkar det vara en rådande norm, den så kallade tendensen, att det queera ska 

föras fram allt mer i litteraturen men inte diskuteras -kommentarer kring detta, 

eller förklaringar, ska inte behövas för då framställs det avvikande i negativ 

bemärkelse. Medan Eilard (2004, 2008) för fram att vad gäller genus/etnicitet 

verkar det lättare att finna just dessa avvikelser genom att barnlitteraturen inte 

bara nämner och påvisar det avvikande utan att det diskuteras också av berätt-

elsernas karaktärer. 

 

Denna skillnad gällande de ovan nämnda skildringarna, som jag fann i den 

tidigare forskningens textanalyser av såväl läromedel som bilderböcker för 

barn, skapar hos mig en nyfikenhet och öppnar upp för att fortsätta arbetet 

med att analysera bilderböcker. Undersöka vidare om jag kan återfinna denna 

skillnad i de senare årens utgivna bilderböcker för barn, som har ett uttalat 

normkritiskt förhållningssätt kring olika aspekter av diskursiva maktordningar 

som heteronormativitet, könsmaktordning och etniska maktrelationer. Makt-

symmetrier som är ytterst aktuella i det samhälle vi lever i och sett till såväl 

läroplanens intentioner som mitt kommande yrke vill jag undersöka vilken 

position dessa diskurser har på barnboksmarknaden.  

4. Metod och material 
 
4.1 Urval 
Då mitt syfte med studien är att undersöka normkritiska bilderböcker valde 

jag att förlita mig på bibliotekens expertis. Jag kontaktade därför kommun-

biblioteket där jag är bosatt för att be om tips på litteratur. De ordnade därefter 

en litteraturlista till mig med namn på olika böcker för olika åldersgrupper och 

de tog även fram förslag på titlar de tyckte kunde vara lämpliga för studien 

som jag fick se över. Denna lista jag fick visade inte på böckernas popularitet 

bland läsarna och det var heller inte vad jag var ute efter. Utifrån litteratur-
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listan samt de titlar jag fått med mig hem läste jag baksidestexterna och sökte 

fram ytterligare information om de böcker jag tyckte verkade intressanta. Jag 

hade i samråd med handledare sedan tidigare bestämt att analysera sex böcker 

med två titlar för varje perspektiv queer, genus och etnicitet. Efter en del efter-

forskning kring olika titlar föll sedan valet på Kenta och barbisarna (2007), 

Maskerad (2009), Välkommen Tango (2012), Pappa, pappa och jag (2014), Dansbus 

och kaktrubbel (2014) samt Superhjälte (2015). Titlar som alla passade under den 

normkritiska kategorin gällande de olika perspektiv jag valt. 

  

4.2 Val av metod 

 

Mitt val av metod i studien har fallit på att göra en kvalitativ textanalys,  

närmare bestämt diskursanalys, då den typen av metod erbjuder en breddad 

form av textanalys där språket står i fokus och snarare anses bidra till att forma  

verkligheten än att återge den direkt (Bergström & Boréus, 2005 s. 305). 

Jag kommer därav främst se till texten i mina analyser även om jag kommer 

nämna bilderna i relation till texten som förstärkande struktur, som fram-

sidornas illustrationer samt bilderna i böckerna. På grund av detta kommer  

heller inte bilder från de valda titlarna att förekomma i analyserna då texten är 

mitt huvudfokus i studien.   

  

Likt Winther Jörgensen & Philips (2000, s. 28) vill jag undersöka vilka mönster 

som finns i det skrivna samt vilka sociala konsekvenser som de olika  

diskursiva framställningarna av verkligheten får.  Här är det viktigt att i  

möjligaste mån försöka utesluta mig själv och mina föreliggande kunskaper. 

Vilket bör understrykas inte är en lätt sak att göra men av vikt för att de egna 

värderingarna inte ska överskugga själva analysen och de ”självklarheter” man 

är ute efter att finna, det vill säga det så kallade naturliga och accepterade.  

  

På det sätt som Eilard (2008, s. 70) arbetar, kommer även jag, att arbeta när jag 

analyserar bilderböckerna. Det vill säga att jag kommer att genom strukturerad 

läsning, synliggöra kategorier och konstruktioner i texten. Undersöka vilka om 

och i så fall vilka stereotyper och värderingar jag kan finna i böckerna genom 

olika uttryck och textval. Det är utifrån så kallade sprickor i textens struktur 

som det går att upptäcka exempelvis motsättningar och kontraster samt meta-

forer, ironier, dikotomier och stereotyper. Utifrån Bergström & Boréus (2005, s. 

358) förslag på hur en diskursanalys bör gå till, inser jag vikten av närläsning. 

Det vill säga att jag kommer att läsa mitt valda material mycket noggrant. 

Detta eftersom diskursanalysen starkt betonar språkets betydelse för att blott-

lägga sociala relationer. Inledningsvis skapar jag mig en överblick över materi-

alet för att sedan läsa texterna om och om igen. Det skapar en mer ingående 

och djupare förståelse för texten.   

Bilderboken är, betonar Kåreland (2013, s. 69) en bok med såväl konstnärlig 

bredd som variation och bygger på en samverkan mellan den verbaliserande 
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texten och de visualiserande bilderna. Det skapar en speciell upplevelse, en 

upplevelse som varken text eller bild skulle kunna ge på egen hand.  

Nikolajeva (2000, s. 11-12) för fram att bilderboken som form är ett så kallat 

syntetiskt medium vilket innebär att det är mottagaren som måste sätta ihop 

de olika kommunikationsmomenten för att fånga den övergripande betydelsen 

av berättelsen. Inom semiotiken brukar man skilja mellan konventionella  

tecken, som står för texten och ikoniska tecken. Bilderna, som är de ikoniska 

tecknen i en bilderbok har som uppgift att beskriva medan ordens yttersta 

funktion är att berätta. 

Jag har tagit inspiration och utgått ifrån Eva Heggestads (2014) artikel där hon 

analyserat bilderböcker för barn som ifrågasätter heteronormen genom att 

skildra alternativa samlevnadsformer och/eller alternativa sexuella eller  

genusrelaterade identiteter. I hennes analys har hon använt vissa frågor som 

jag finner relevanta för min analys även fast jag förutom queer-perspektivet 

även analyserar genus och etnisk mångfald i bilderböckerna. Följande frågor är 

de jag kommer undersöka i textanalysen: 

 

 Hur gestaltas de karaktärer som avviker heteronormen vad gäller 

aspekter som queer, genus och etnicitet?  

 Vilka pedagogiska ansatser finns i boken?  

  Hur presenteras det ”queera”, genus och etnicitet i boken?  

  Vilket tilltal har boken? Vem vänder sig texten till? Förekommer dub-

belt tilltal? 

 Vad säger paratexterna?  

  Vad förmedlar illustrationerna i relation till texten?  

 

Sett till Heggestads (2014) forskning vill jag avslutningsvis i min metodikdel 

beröra begreppet intersektionalitet som har relevans för denna studie.   

Man kan se Heggestads (2014) tankar om maktordning gällande queer som en 

intersektionalistisk teoribildning. Nina Lykke (2003 s. 48) redogör för begrepp-

et i sin artikel i en kvinnovetenskaplig tidskrift och förklarar att det är ett  

kulturteoretiskt begrepp. Begreppet används främst inom nordamerikansk 

genus-, etnicitets- och sexualitetsforskning. Detta för att kunna beskriva den 

samverkan som sker mellan olika samhälleliga maktordningar. Intersektional-

itetsbegreppet rymmer en förståelse för att maktsymmetriernas olika dimens-

ioner är förbundna med varandra genom en dynamisk interaktion. Lykke  

menar vidare (2003, s. 49) att vi alla ingår i ett så kallat intersektionellt nätverk 

av samhälls- och maktstrukturer som definierar en rad livsvillkor för oss.  
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5. Analys 
 

Nedan följer en kortare presentation av de sex valda bilderböckerna som jag 

kommer att analysera i förhållande till olika aspekter av diskursiva  

maktordningar som heteronormativitet, könsmaktordningen och etniska maktrelat-

ioner. Analysen kommer ske utifrån mitt syfte och de frågeställningar jag for-

mulerat. Mitt urval är begränsat och jag vill därför poängtera att  

resultatet av mina analyser kan ge ett annat utfall vid val av andra böcker eller 

om någon annan skulle genomföra analysen. Resultatet ger ingen generell bild 

av hur de olika perspektiven konstrueras i barnlitteratur. Litteraturen håller 

sig inom åldersgrupperna 0-3 år och 3-6 år. Analyserna har jag delat upp i tre 

delar för att sedan föra en sammanfattande diskussion.  

 
5.1 Queer-konstruktion  

 

Presentation 

Pappa, pappa och jag  

Författare: Juliette Parachini-Deny, Översättning: Horst  Schröder,  

Illustration: Marjorie Béal, Förlag: Epix, Utgivningsår: 2014, Antal sidor: 24 

 

En berättelse om fåglarna Klas och Tarik, ett kärlekspar som en morgon hittar 

ett fågelbo med ett ägg i. De blir stormförtjusta och skulle väldigt gärna också 

ha en bebis. De bestämmer sig för att skydda ägget, dag som natt tills hens 

mamma och pappa kommer tillbaka. En dag kläcks ägget och ut kommer en 

liten näbb som piper ”pappa! Pappa!”. De döper fågelungen till Elsa och tar 

väl hand om henne. En vacker dag var Elsa redo för skolstart. I skolan får Elsa 

frågan av Oskar, varför hon har två pappor. Hon vet inte men Klas och Tarik 

förklarar för henne på kvällen hur hon kom till och att det finns väldigt många 

olika familjer, som alla är stjärnfamiljer.  

 

Välkommen Tango 

Författare: Justin Richardson & Peter Parnell, Översättning: Kerstin Aronsson, 

Illustration: Henry Cole, Förlag: Kabusa böcker, Utgivningsår: 2012, 

Antal sidor: 30 

 

Berättelsen om hakremspingvinen Tango är en sann historia. Roy och Silo var 

två hakremspingviner som levt många år sida vid sida i Central Park Zoo och 

året var 1998 när de fick syn för varandra och blev ett par. Tango är deras enda 

barn och föddes ur ett ägg som lagts av ett annat pingvinpar som hette Betty 

och Porky som inte kunde ta hand om mer än ett ägg åt gången. År 2000 var 

det som deras skötare Rob Gramzay som bestämde sig för att ge Roy, Silo och 

ägget chansen att bli en familj. Om man besöker Central Park Zoo kan man se 

Tango och hennes två föräldrar plaska omkring i pingvinhuset. Det finns 
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sammanlagt 42 hakremspingviner på Central Park Zoo och mer än 10 miljoner 

i hela världen, men det finns bara en Tango.  

 

Analys 

Inledningsvis vill jag undersöka böckernas paratexter som eventuella för-

/efterord och baksidestexter och även titta på illustrationerna. Precis som  

Nikolajeva (2000 s. 65) framför är titeln väsentlig för barnbokens helhet.  

Förutom bokens estetiska utseende är det just titeln som många gånger avgör 

om en läsare väljer eller inte väljer boken. I boken Pappa, pappa och jag ger titeln 

en kort uppfattning om bokens handling, man kan förnimma det queera  

perspektivet, medan av titeln Välkommen Tango förblir jag som läsare aningslös. 

Böckerna skiljer sig ganska väsentligt på just den punkten, Nikolajeva (2000, s. 

66) talar om att titeln både fördjupar läsarens förståelse och ger en typ av läs-

ningsstrategi, nämligen att följa den röda tråden. Men denna röda tråd saknas i 

Välkommen Tango, sett till just Tango som nämns i titeln men som inte före-

kommer i berättelsen förrän i de avslutande uppslagen. Däremot upplyser 

baksidestexten desto mer, texten ger en kortare sammanfattning av handlingen 

medan den i Pappa, pappa och jag ger ett kortare utdrag från boken, se nedan 

(Nikolajeva 2000 s. 74).  
 

På zoo finns det många sorters familjer.  

Här finns kattbjörnsfamiljer, apfamiljer,  

paddfamiljer, tukanfamiljer  

och många andra familjer.   

Men Tangos familj är inte som någon annan.  

(Justin Richardson & Peter Parnell, 2012. Saknar paginering).    

 

Klas och Tarik blir stormförtjusta… 

De ville så väldigt gärna också få en bebis!  

(Juliette Parachini-Deny. Saknar paginering) 

 

 

Det är nog ingen tillfällighet att dessa två böcker, Välkommen Tango (2012)  och 

Pappa, pappa och jag (2014) handlar om djur. I alla fall inte enligt Nikolajeva 

(2000, s. 55) som menar att djurberättelser är mycket vanliga bland  

bilderböcker, där djuren förmänskligas och beter sig som människor gör.  

Författaren redogör vidare för att det förekommer en föråldrad och stereotyp 

syn kring att barn skulle föredra djurberättelser framför berättelser om barn 

samt att det även tyder på vuxnas föreställningar om att barn och djur har 

mycket gemensamt, som inte fullt mänskliga och civiliserade. Nikolajeva 

(2000, s. 55) för dock fram att det även finns vissa estetiska skäl till att det ofta 

används djur i bilderböcker, som att kringgå frågor som social status, ålder 

eller kön. 

  

Här är dock två böcker som inte försöker kringgå sådana aspekter som kön eller 

sexualitet. De för snarare fram ämnena till rampljuset. I båda bilderböckerna är 

huvudkaraktärerna djur. Djur av lika kön som tycker om varandra, två  
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pingvinpojkar i Välkommen Tango och två andra fågelpojkar i Pappa, pappa och 

jag. De båda böckerna har med andra ord en del gemensamt. De avviker från 

den heteronormativa diskursen vad gäller sexualitet, det vill säga det är  

”queera” djurberättelser med ett tydligt budskap. Båda böckerna innehåller 

pedagogiska ansatser och vill visa på alternativa samlevnadsformer.  

Detta menar recensenten Kuick (2012), som i tidningen Dagens Nyheter  

recenserat boken Välkommen Tango, gör att boken sällan blir särskilt  

medryckande eller spännande. Det som för berättelsen framåt är det lite  

oväntade att paret är enkönat samt deras strävan efter att få barn. Den strävan 

och längtan, att precis som alla andra, få bilda familj återfinns i båda böckerna, 

Välkommen Tango och Pappa, pappa och jag.   

 

Vad gäller gestaltningen av huvudkaraktärerna i de båda böckerna kommer vi 

in och nuddar lite på genusperspektivet. Jag har nämligen kunnat finna vissa 

tydliga mönster hur dessa djurpojkar presenteras, nämligen att de är väldigt 

kärleksfulla, vårdande och ömmande till sin karaktär. Ett beteende som Kåre-

land (2005, s. 133) menar rent traditionellt sett anses vara av det mer kvinnliga 

slaget samt att en alltför feminiserad pojke vanligen betraktas som något nega-

tivt. Här ser jag att det sker interaktion mellan de olika diskurserna som ligger 

till grund för min studie. 

 

Det är knappast en slump att dessa djurpojkar i båda berättelserna gestaltas 

just på detta sätt, som ömsinta och vårdande, som i citaten nedan.  

 

 
Plötsligt börjar det regna. ”Men var är hens  

mamma och hens pappa? Snabbt!”, ropar Tarik.  

”Vi måste skydda ägget!” 

 De båda fåglarna brer ut sina vingar över boet  

för att inte ägget ska bli vått.  

(Parachini-Deny, 2014)  

 

                              och 

 
Roy och Silo lärde Tango hur hon skulle sjunga för dem när  

                   hon var hungrig. De matade henne ur sina näbbar. De gosade  

                   med henne i boet om natten.  

                   (Justin Richardson & Peter Parnell, 2012)  

 

Ur citatet ovan från Pappa, pappa och jag kan vi se att här sker en användning av 

ett nytt pronomen. Hen har blivit ett allmänt vedertaget ord och därför  

upptagits i SAOL och pronomenet uppfyller två funktioner. Hen fungerar dels 

könsneutralt, används i stället för han eller hon, som i det här fallet, När Klas 

och Tarik utropar ”Var är hens mamma och var är hens pappa?”, när det börjar 

regna på ägget. Men hen kan även användas för de personer som inte känner 

sig hemma med den traditionella könsuppdelningen.  
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Jag kan finna många likheter dessa barnböcker emellan men det är ändå pre-

sentationen av det ”queera” som skiljer sig en del. I pappa, pappa och jag före-

kommer den tendens som Heggestad (2014, s. 9) också lyfter fram.  

Den tendens som ofta präglar queera barnböcker, att det normaliseras och 

framställer de samkönade föräldrarna som om de vore exakt som alla andra 

familjer. Här rycks man som läsare med in direkt i berättelsen utan att Klas och 

Tarik presenteras något närmare, inte mer än att deras önskan om att få en 

bebis preciseras. Däremot finns en typ av progression i presenterandet av det 

queera i Välkommen Tango. I berättelsen om Roy och Silo presenteras de båda 

inte direkt, utan i stället beskrivs omgivningen med tillhörande familje-

konstellationer, mamma, pappa och barn. När väl huvudkaraktärerna presen-

teras, framställs de båda pingvinpojkarna som annorlunda. För att sedan av-

slutningsvis framställas precis som alla andra, som i citatet nedan.  

Essentiellt här är den återkommande skillnad som Heggestad (2014) och Eilard 

(2004, 2008) tidigare påvisat i sin forskning. Den didaktiskt normkritiska skill-

naden vad gäller sättet att skildra normer. I dessa böcker sker framförallt nor-

malisering av de samkönade familjerna, att de är precis som alla andra djur 

och människofamiljer i samhället. Men jag kan även se prov på ett förflyttande 

mellan de två metoderna i Välkommen Tango, normaliseringen sker först i slut-

skedet av berättelsen medan det samkönade pingvinparet till en början fram-

ställdes som annorlunda sett till det rådande mamma-pappa-barn-förhållandet 

i samhället. Lägger ingen värdering kring vilket sätt som är bättre än det andra 

utan har med hjälp av analysen konstaterat de båda tillvägagångssätten finns.  

 
På kvällen återvände de tre pingvinerna till sitt bo.  

Där kurade de ihop sig och precis som alla andra pingviner   

              i pingvinhuset, alla andra djur på zoo och alla familjer runt om i  

              den stora staden, somnade de.  

              (Justin Richardson & Peter Parnell, 2012).  

 

I samband med att de båda böckerna fyller ett pedagogiskt syfte, genom sina 

ansatser om att upplysa om alternativa samlevnadsformer, finner jag att dessa 

böcker också innehar ett så kallat dubbelt tilltal. Heggestad (2014, s. 226) 

menar att berättelser med dubbelt tilltal inte behöver ha samma betydelse för 

den yngre läsaren som för den vuxne. Med det anser jag att i detta fall är det 

inte säkert att barn skulle erhålla samma pedagogiska upplysning utan hjälp 

av en vuxen läsare, en vuxen förmedlare som för underliggande strukturer 

vidare till samtal med barnen. Detta gäller båda de analyserade böckerna men 

det betyder dock inte att böckerna inte kan stå på egna ben och fungera även 

enbart för den yngre läsaren som de är ämnade för. 

     

Kärnan i analysen gällande dessa ovan två nämnda titlar är att queer eller al-

ternativa samlevnadsformer konstrueras och framställs på liknande sätt. Äm-

net närmas genom att författarna försiktigtvis använder sig av djur som böck-

ernas karaktärer och det verkar även vara en tendens att dessa samkönade par, 
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som i det här fallet är killar får traditionellt sett kvinnliga maner som vårdande 

och ömsinta. Det går med andra ord att skönja även andra aspekter än queer i 

denna analys, som genus i exemplet ovan. Primärt är att de tre diskurserna 

som ligger till grund för studien verkar ha ett nära samband i den normkri-

tiska barnlitteraturen, där fler än bara ett utav dem behandlas.  Det finns såle-

des olika sätt att framställa det queera, endera genom att normalisera, inte 

kommentera utan presentera dem som vilka som helst, eller att poängtera just 

det annorlunda jämfört med den övriga omgivningen. Viktigt här är att vi har 

två titlar som skiljer sig lite i skildringen av det queera, i Pappa, pappa och jag 

sker helt klart en normalisering, de samkönade föräldrarna framställs precis 

som vilken familj som helst medan i Välkommen Tango glider författaren mellan 

de olika metoderna, det sker både en presentation av det avvikande för att 

sedan framhålla dem som vilken familj som helst. 

     

5.2 Genus-konstruktion 
 

Presentation 
Superhjälte  

Författare & illustratör: Weiwei Persson, Förlag: Kabusa Böcker,  

Utgivningsår: 2015, Antal sidor: 32 

Superhjälte är en bilderboksberättelse om en flicka. En flicka som anser sig vara 

en superhjälte utan att varken hennes mamma eller storebror vet om det. Med 

sin superhjältedräkt som hon fått av sin kompis kan hon göra precis vad som 

helst. Springa snabbare, bära tunga saker, klättra högre, kasta längre och till 

och med passera grannens elaka hund utan att bli rädd. En flicka som kan göra 

precis vad hon vill. Men flickan förstår inte varför mamma sagt åt henne att 

inte sitta brett med benen då hennes bror gör det hela tiden utan att någon 

säger till honom. 

Kenta och barbisarna 

Författare & illustration: Pija Lindenbaum, Förlag: Rabén & Sjögren Bokförlag, 

Utgivningsår: 2007, Antal sidor: 32  

I berättelsen får man lära känna Kenta som är bra på att spela fotboll och på 

förskolan vill killkompisarna att han ska vara med och spela, för han är bäst! 

Även Kentas pappa gillar fotboll. Förutom att spela fotboll brukar killarna 

brottas, leka krig med laserkniv eller bygga ”robotstridare”. Men Kenta gillar 

även att leka med dockor och han har en docka som heter Barbie. Flickorna 

leker olika lekar med dockorna, Kenta finns hela tiden med i bakgrunden men 

får inte vara med att leka men till slut säger Gittan ”vi låter han vara med då” 

och de andra flickorna suckar ja till svar. Kenta och flickorna leker och har ro-

ligt, de leker med dockorna och dansar prinsessdans i blanka kjolar och klack-

skor. Killarna har spelat utan Kenta hur länge som helst och tycker det är trå-

kigt. De går in för att hämta Kenta och där slutar det med att alla dansar och 

leker tillsammans och avslutningsvis drar alla ut och spelar fotboll. 
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Analys 

Sett till de båda böckernas paratexter kan jag konstatera att varken för- eller 

efterord förekommer men däremot får man av baksidestexterna i båda fallen 

ett hum om handlingen och även ett tydliggörande av böckernas titlar.  

Titlarna är nämligen inte särskilt informativa i sig, även om Kenta och barbisarna 

berättar lite mer med hjälp av hur framsidan är illustrerad, en pojke som  

sneglar på några tjejer lekandes med dockor. Titeln Superhjälte däremot, med 

en bild på en sammanbiten flicka säger för mig ingenting om vad som komma 

skall i själva berättelsen. Böckerna vänder sig till barn och illustrationerna ut-

gör en mycket viktig del i båda fallen, inte minst i Superhjälte som rent verbalt 

inte är lika uttrycksfull som Kenta och barbisarna. 

  

Bilderna berättar och tillför sådant till berättelserna som annars skulle gått mig 

som läsare, obemärkt förbi. De båda böckerna är så kallade kompletterande 

bilderböcker, som enligt Nikolajeva (2000, s. 22) innebär att ord och bilder 

kompletterar varandra, fyller varandras otillräckligheter och luckor. Detta  

tyder enligt Heggestad (2014, s. 224, 226) på att den vuxne läsaren kan behöva 

fungera som förmedlare mellan bok och barn. Det dubbla systemet, där böck-

erna vill föra fram ett pedagogiskt syfte, i det här fallet ett genustänk och sam-

tidigt tilltala barn, kan det behövas en vuxen som diskuterar det  

underliggande temat i boken som för den unge läsaren kanske ligger utanför 

dess erfarenhetsvärld och tänk. 

 

Båda böckerna är som Nikolajeva (2000 s. 53) kallar det, vardagsberättelser. 

Vardagsrealistiska bilderböcker som tar upp olika situationer i huvud-

karaktärernas liv. Jag möter en flicka i boken Superhjälte som inte nämns eller 

presenteras vid namn medan vi har Kenta i boken Kenta och barbisarna.  Karak-

tärernas vardag skildras i båda böckerna men på ganska skilda sätt. Flickan i 

Superhjälte redogör redan på andra uppslaget i boken, att hon faktiskt är en 

superhjälte.   

 
                    Varken min mamma eller min storebror vet, det är  

ingen som vet, men jag är starkare än Stålmannen,  

starkare än Hulken.  

Jag är faktiskt en superhjälte.  

(Weiwei Persson, 2015. Saknar paginering) 

 

Därefter får jag som läsare följa henne, iklädd den superhjältedräkt hon fått av 

en kompis, genom olika vardagsnära situationer. Där flickan tacklar sådant 

som att dricka mjölk fast hon inte tycker om, eller både bära tyngre, kasta 

längre och springa snabbare. För att sedan utbrista hemma, sittande i sitt flick-

rum, skrivande i en bok.  

Yaaaa! Jag är en flicka. Och jag kan göra vad jag vill!  

(Weiwei Persson, 2015. Saknar paginering)  
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På det allra sista uppslaget i boken får jag läsa de rader flickan skrivit ned i sin 

bok. 

I dag sa min mamma till mig att jag inte ska sitta  

med benen brett isär. Fast min bror sitter alltid så.  

Varför säger ingen till honom?  

(Weiwei Persson, 2015)  

 

Nikolajeva (2004, s. 129) menar att kvinnliga och manliga egenskaper  

bygger på motsatser, som känslokalla och hårda killar jämfört med emotionella 

och milda tjejer. I exemplet ovan möter vi en tjej, som visserligen uttryckligen 

säger att hon är tjej och kan göra vad hon vill. Men genom hela boken skildras 

det snarare att hon som tjej kan göra vad hon vill när hon ikläder sig sin  

superhjältedräkt. Det är ju då vi ser henne få de där typiskt manliga egenskap-

erna som Nikolajeva (2004, s. 129) redogör för, som stark, självständig, aktiv, 

hård och smått tävlande till sin karaktär. Typiska könsstereotyper förs fram i 

berättelsen, det vill säga de förväntningar som finns gällande hur flickor och 

pojkar bör vara och bete sig, men huvudkaraktären ifrågasätter dessa köns-

roller och verkar jämföra sig mycket med hennes bror och ställer sig frågande 

till varför hon inte får bete sig på samma sätt som honom.  

 

Kenta i sin tur, för även han på något sätt fram både rådande könsroller som 

ifrågasätter dem genom berättelsens gång. Han visar till en början på egen-

skaper som stämmer med Nikolajevas (2004, s. 129) schema för manlighet. Han 

är både aktiv, våldsam, hård, tävlande och rovgirig till sin karaktär när hans 

vardag skildras på förskolan. Men, här spelar illustrationerna en viktig roll då 

den verbala texten i början av berättelsen döljer mer än vad den avslöjar. Det 

är Kentas ansiktsuttryck, poser och position gentemot de andra karaktärerna i 

bilden som avslöjar hans rätta känslor och vad han egentligen vill (Nikolajeva, 

2000 s. 154).  

 
                     Då leker dom krig. Kenta fixar en pangare. 

                     SKA JAG KNIVA DEJ MED LASERKNIVEN! Skriker Anton. 

                     Fy på dej, säjer fröken, inte så.  

                     Men dom krigar bara vidare.  

                     Till slut krigar dom ner några småungar 

                     och sen är det vila. 

                     (Pija Lindenbaum, 2007. Saknar paginering) 

 

Citatet ovan visar på ett exempel där den typiskt manliga könsrollen gestaltas 

men sett till illustrationerna ser vi en kille som både är passiv gentemot kill-

kompisarna i deras krigslek medan han samtidigt slänger trånande blickar mot 

flickorna som är i full färd att leka med dockor och vara i sandlådan. 

  

Barnböckerna Superhjälte och Kenta och barbisarna har gemensamma drag i syfte 

och upplägg. De innehåller pedagogiska ansatser om att föra fram och ifråga-

sätta stereotypiska könsroller och påvisa alternativa genusrelaterade sätt att 
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vara och agera i samhället. Även hur genusperspektivet framställs i de båda 

böckerna är förhållandevis lika genom att de båda påvisar samhällets rådande 

könsroller och normer. För att också låta huvudkaraktärerna visa på en önskan 

och en vilja om att vara på ett annat sätt än det gängse, som förväntas av om-

givningen. Med andra ord kan jag även i dessa böcker återfinna tendenser gäl-

lande den didaktiskt normkritiska aspekten. Författares olika metoder att 

skildra normer. I just dessa två titlar finner jag att författarna övergripande för 

fram det avvikande och annorlunda till diskussion. Normalisering sker inte i 

den utsträckningen just på grund av att huvudkaraktärerna tillåts våga visa sin 

vilja om att vara på ett annat sätt än gängse normer. 
   

Konstateras kan att de båda normkritiska berättelserna för fram traditions-

enliga diskursiva heteronormer om hur en pojke eller flicka brukar vara, med 

dess motsatsförhållanden. För att sedan genom berättelsernas gång ifrågasätta 

de stereotyper som finns i vårt samhälle genom att påvisa karaktärernas vilja 

om att vara på ett annat sätt än vad som förväntas av dem. I just denna analys 

har jag även kunnat se vikten av bilderbokens illustrationer, dess komplette-

rande funktion där de berättar om förhållanden som texten inte framhåller. 

Här uteblir mer eller mindre den normalisering forskarna Heggestad (2014) 

och Eilard (2004, 2008) tidigare påvisat. Däremot verkar författarna ha tagit 

fasta på metoden att tydligt skildra det avvikande och annorlunda. Det förs 

aktivt fram och på så vis går det att säga att frågor ställs till läsaren, utifrån 

berättelsernas handling kan det skapas en diskussion om normer och värden. 

  

5.3 Etnicitet/mångfalds-konstruktion 

Presentation 
Maskerad 

Författare: Kristina Murray Brodin, Illustration: Bettina Johansson,  

Förlag: Vombat Bokförlag, Utgivningsår: 2009, Antal sidor: 28 

 

Maskerad är en lekfull och minst sagt fartfylld berättelse där vi får möta ett 

gäng barn på en förskola. Mariama springer, det första hon gör till utkläd-

ningskläderna när hon kommer till förskolan, det är dags för maskerad. Men 

vem som ska vara vad är inte lika lätt att komma överens om med Yosef, Ja-

kob, Delina, Fatima och Ali. De förekommer såväl prinsessor, farliga lejon och 

tigrar samt en doktor och det blir en kaotisk berättelse men som tur är får ett 

lyckligt slut.  

 

Dansbus & kaktrubbel  

Författare: Marin Salto, Illustration: Marcus Gunnar Pettersson,  

Förlag: Olika Förlag, Utgivningsår: 2014, Antal sidor: 36 

 

Dansbus & kaktrubbel ingår i en bokserie som består av sammanlagt tre böcker, 

Alla barns berättelser. Just denna bok handlar om Selma. Den börjar med att 

hon har svårt att sova, hon är nervös för i morgon är det dansuppvisning. Hon 
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ska dansa för hela skolan. Hon är orolig att hon ska glömma stegen eller ramla 

av scenen. Berättelsen skildrar Selmas dag, från det att hon ligger i sängen och 

grubblar kvällen innan, till dess att hennes pappa väcker henne och hon beger 

sig till skolan med Elvin och Elmedina. Ända fram tills tiden är inne för dans-

uppvisning. En dag fylld med både nervositet och motgångar men framför allt 

glädje. Det blir en fartfylld dansuppvisning och mycket skratt. 

 
Analys 

I denna del kommer jag att analysera två böcker vid namn Dansbus och kak-

trubbel (2014) och Maskerad (2009) och främst undersöka hur de diskursiva 

maktordningarna som berör etnicitet och mångfald gestaltas i dessa bilder-

böcker. I båda böckerna går det att förnimma innehåll och handling med hjälp 

utav dess titel. Att det är dags för utklädning och maskerad i Murray Brodins 

(2009) bok går inte att missa av framsidan att döma. Vuxna och barn utklädda 

till olika skepnader och titeln är illustrerad av kläder, hattar, skor och galgar. I 

Dansbus och kaktrubbel kan man åtminstone vara rätt säker på att det kommer 

att involveras en del dans och ett helt bord med allehanda kakor och bullar. 

Däremot ger inte någon utav titlarna kopplingar till de teman och diskursiva 

maktordningar som underligger i berättelserna.  

 

Genomgående i båda böckerna verkar illustrationerna parallellt gentemot tex-

ten. Nikolajeva (2000, s. 22) skriver att det är när text och bild säger i princip 

samma sak, inte tillför något nytt även fast jag skulle missa en del av mång-

kulturen om inte de färgstarka illustrationerna skulle funnits. Förord finns inte 

till, men i en utav böckerna Dansbus och kaktrubbel finns det efterord. Dels 

presentation av författarna, Marin Salto som är pseudonym för Karin Salmson 

och Marie Tomicic samt presentation av illustratören Marcus Gunnar Petters-

son. Därefter följer avslutningsvis en kortare presentation av romernas språk 

och en liten språkskola med fem olika varieteter av Romani. Baksidestexterna 

är lika till sitt upplägg, skrivna ur ett berättarperspektiv som berättar om 

Selma och barnen på förskolan och ger en kort sammanfattning kring bokens 

handling.   

 

Kåreland (2013, s. 138) menar att utgivningen av barnböcker har blivit alltmer 

nationell även om förläggare ofta väljer att förlägga bokens handling till Sve-

rige. Bilderböcker skildrar ofta andra miljöer men ändå är det berättelser om 

vit medelklass som fortfarande dominerar. 

  

Dansbus och kaktrubbel handlar om en romsk flicka vid namn Selma.  

Henne presenteras jag som läsare för, redan på första uppslaget där vi får reda 

på att hon har ont i magen för något som ska hända. Det är nämligen fest  

dagen därpå och Selma ska dansa med Elmedina inför hela skolan. När de väl 

kommer till skolan morgonen efter säger Selmas lärare Patrik att de ska få rita 

flaggor för fred på jorden.  
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Selma ritar den svenska.  

Blå himmel och gula åkrar, tänker hon.  

Sen ritar hon den romska.  

Blå himmel och grönt gräs.  

I mitten är det ett hjul.  

För att romer brukade resa med vagnar, säger Selma.  

- Du har ju två flaggor, säger Patrik. 

Vilken tur! 

(Marin Salto, 2014. Saknar paginering) 

 

Denna gång får jag läsa om en mångkulturell afton på Selmas skola där hon 

ska få visa upp ett romskt dansnummer. Precis som Hanna Lager (2014) i sin 

recension på hemsidan feministbiblioteket.se för fram, är boken inte det minsta 

skriven på ett fördomsfullt eller konstigt sätt. Hon drar paralleller till sin egen 

son som går på en innerstadsförskola på Söder, där finns inte så många romer 

som han kan referera till, men för honom var det inga konstigheter.  Bara en 

bra bok med lite annorlunda innehåll mot för det som svenska barn brukar få 

möta i bilderboksvärlden men med vanliga företeelser som utgör bra ingredi-

enser i en barnbok som kakor och dans. 

  

Återigen får vi se hur ett barns vardagsmiljö skildras, vilket är en primär punkt 

att beröra i analysen. Skildringarna sker i vardagshändelser vilket känns som 

författarnas metod att beröra de olika maktsymmetrierna försiktigtvis. Bud-

skapet lindas in sådana vardagsnära miljöer och händelser som utgör bra inne-

håll i en barnbok. Detta finner jag hör ihop med det som blivit den springande 

punkten i denna studie, nämligen skillnaden gällande skildring av normer. 

Den skillnad som Heggestad (2014) och Eilard (2004, 2008) tidigare påvisat i 

sin forskning. Att försiktigtvis skildra vardagsnära miljöer hör nära samman 

med metoden att normalisera det främmande och annorlunda snarare än att 

explicit föra fram det.   

 

Vad gäller gestaltning av de karaktärer som avviker från heteronormen, i det 

här fallet etnicitet, är Selma och hennes familj inga som är avvikande överhu-

vudtaget. Berättelsen är mycket färgstark och precis som Elin Willows (2014) 

säger i sin artikel är det viktigt att alla ska kunna känna igen sig utan att det för 

den skull görs till en grej att någon är annorlunda. Som i det här fallet, att ett 

romskt barn får vara huvudkaraktär i en bok för att visa modet att dansa inför 

en massa människor, inte för att det just är ett romskt barn. De allra flesta barn 

har god fantasi och kan därmed sätta sig in i andra barns äventyr och liv, men 

tänk om man aldrig får möjlighet att läsa om sig själv och känna igen sig.  

Denna bok låter det annorlunda få vara vanligt och även om det är det romska 

som för den röda tråden i boken så är jag ganska säker på att många kan känna 

igen sig i denna bok. Sett till illustrationerna kan vi finna varierande kläder och 

sjalar, hud- och hårfärg samt typiskt svenska och mer utländska namn, alla är 

med, alla inkluderas utan att det för den delen talas om det och alla har vi nog 

någon gång varit riktigt nervösa inför någonting. 
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Detta gäller även för boken Maskerad (2009), en färgstark berättelse som ut-

spelas på en förskola där vi får följa flertalet barn i deras gemensamma lek och 

maskerad. Jag tycker mig kunna finna den tendens Heggestad (2014, s. 9) talar 

om, det som ofta präglar queera barnböcker, även i både Dansbus och kaktrubbel 

och Maskerad. Nämligen att det annorlunda och det avvikande från hetero-

normen normaliseras, det diskuteras inte nämnvärt utan det bara är. Även i 

boken Maskerad rycks man som läsare snabbt med in i berättelsen, vi möter 

Mariama och Yosef, som båda vill vara utklädda till prinsessa.  

Yosef hoppar fram till Mariama. 

- Jag vill vara prinsessa, säger han och drar i  

den rosa kjolen.  

Men Mariama håller fast den. 

- Det är jag som är prinsessa, säger hon.  

Du får inte vara prinsessa.  

Då lägger sig Yosef på golvet och skriker.  

Tyst!  Jag får ont i öronen, säger Mariama.  

(Kristina Murray Brodin, 2009. Saknar paginering) 

Jag träffar även på Delina som vill klä ut sig till doktor och lilla Fatima som 

leker på golvet med klossar. Ali i sin tur som vill att Fatima ska vara polis och 

Jakob som klär ut sig till lejon. Det blir en fartfylld maskerad med både glada, 

arga och ledsna miner.  

- Det är dumt att kasta på golvet, säger Mariama.  

Prinsessor kastar inte på golvet.  
- Du kan vara tiger, säger hon till Yosef. 

- Jag vill vara prinsessa, skriker Yosef.  

Sen lägger han sig på golvet och sparkar med benen.  

(Kristina Murray Brodin, 2009) 

Men berättelsen avslutas som tur är lyckligt.  

- Tack, säger Yosef. Han hoppar upp från golvet. 

Sen hämtar han tigerkläderna.  

- Och så får du vara lite tiger, säger han.  

Lite prinsessa och lite tiger. 

- Prinsessor är starka, säger Yosef. 

- Och tigrar, säger Mariama. 

- Och så är de fina, säger Yosef.  

- Fina prinsesstigrar, säger Mariama.  

(Kristina Murray Brodin, 2009) 

 

I båda böckerna, framkommer det pedagogiska ansatser vilket för mig återigen 

påvisar det dubbla tilltalet. Det föreligger, i alla fall för mig som vuxen läsare 

att särskilda diskurser som mångkultur och olika etniciteter ska föras fram i 

dagens ljus men även genusaspekten lyser igenom. 

  

Jag tror nämligen inte att det är en slump att det i persongestaltningen  

gällande personerna runt omkring Selma, är just Elmedina som är en modig 
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och orädd flicka som både åker skateboard nerför de största backarna och 

klättrar högst upp på fotbollsmålen medan killen Elvin som alltid annars  

brukar vara med och dansa på fester, inte vill för att han tycker att det är 

skrämmande. Eller att Yosef i Maskerad vill vara just en prinsessa och att  

Fatima är doktor eller att det på ett utav uppslagen illustreras en manlig  

personal som kommer indansandes i en rosa fjäderboa. Det går emot de  

rådande könsstereotyperna som Nikolajeva (2004 s. 129) för fram, de beter sig 

inte helt som de förväntas att pojkar och flickor ska göra. Det finns både  

emotionella killar samt rovgiriga och aktiva tjejer. Det går att finna såväl 

mångkultur som mångfald. 

  

Det ovan nämnda pekar återigen på något viktigt i analysen, att det i böckerna 

går att återfinna även andra normkritiska diskurser än de analyserade. I denna 

analys undersöks böckerna ur ett etnicitets- och mångfaldsperspektiv men 

även annat framhävs, som genusaspekten. Det går att finna tydliga tecken på 

en aktiv förmedling av kritik mot rådande könsmaktordningar med tuffa, 

orädda tjejer eller manliga karaktärer som ikläder sig traditionellt sett kvinn-

liga maner.  

 

Sammanfattningsvis har denna analys visat hur, även dessa böcker ur ett etni-

citet- mångfaldsperspektiv följer den skillnad vad gäller skildring av normer, 

det Heggestad (2014) och Eilard (2004, 2008) tidigare påvisat i sin forskning. 

Detta gällande metoder att skildra normer, hur böckerna pendlar mellan att 

framställa det som något normalt, eller påvisa det som något annorlunda och 

avvikande. I just denna analys har böckerna framför allt använt sig av norma-

lisering som metod, det annorlunda förs fram utan vidare diskussion, det är 

och finns, mer än så är det inte. Böckerna har gett mig insikter om vikten av att 

alla ska få känna igen sig i litteraturen, oavsett ursprung, hud- och hårfärg 

eller klädsel. Böckerna belyser just detta och låter det ovanliga få vara vanligt, 

inte avvikande eller annorlunda. 

  

6. Sammanfattande diskussion 

I min studie har jag analyserat sex olika normkritiska bilderböcker för barn i de 

yngre åldrarna. Heggestad (2014 s. 245) har med sin forskning varit min 

främsta inspiratör till denna studie och jag kan finna vissa samband med mina 

analyser och hennes fråga ”Hur queera är de queera barnböckerna?”.  Hon 

lyfter fram de böcker som exempelvis jämställer olika familjekonstellationer 

och menar att det inte spelar någon roll hur en familj ser ut kan vara en fara, en 

fara på så vis att skillnaderna familjerna emellan inte uppmärksammas.  

 

I barnböckerna utmanas visserligen heterosexualiteten på flera sätt, men  

samtidigt behåller den till stora delar sin privilegierade ställning som norm. 

Denna tendens har jag sett i mina analyser, framför allt vad gäller just de  

queera bilderböckerna när poängen som vill föras fram är att de samkönade 

familjerna är precis som alla andra. Kanske gäller detta även heteronormen 
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kring etnicitet, då jag tycker mig kunna finna liknande tendenser även där. 

Mångfald förs fram men det diskuteras inte. Å andra sidan menar Eilard (2004 

s. 247) snarare att när författaren tar fasta på vissa egenskaper och detaljer så 

sker en normalisering av det som inte nämns men det som nämns marginali-

seras och avviker från normen. 

  

Anledningen till att jag i mitt arbete valde att analysera tre olika aspekter av 

diskursiva maktordningar som heteronormativitet, könsmaktordning och  

etniska maktrelationer, är dels att jag blev inspirerad av tidigare forskning som 

berört dessa teman, om än inte i en gemensam studie, samt att jag ville föra 

dessa samman då jag finner dem nära besläktade. Tre maktordningar, som 

Lykke (2003, s. 48) nämner i sin artikel samverkar och påverkar genom en dy-

namisk interaktion. Detta påtagliga samband kan jag även finna mina analyser. 

När jag analyserat utifrån ett av de tre perspektiven har jag även kunnat finna 

vinklar mot något av de andra. Som i båda queer-böckerna där de samkönade 

pojkparen framställs i feminin dager samt de böcker som berör olika etnicite-

ter, även där skönjer jag ett genusperspektiv.  

 

Eftersom de sex olika bilderböckerna valdes med anledning av deras normkri-

tiska förhållningssätt kunde jag konstatera att alla har pedagogiska ansatser, 

de verkar i upplysningssyfte där en av de tre maktordningar framkommer mer 

än de andra även fast jag, som i stycket ovan kunnat se tydliga exempel på att 

interaktion mellan perspektiven sker i böckerna. I och med att böckerna funge-

rar som upplysning har jag också tolkat att alla böcker har dubbelt tilltal.  

Vilket hör ihop med skildringarna, sättet att skildra normer och värden. Det 

didaktiska syftet att gestalta en maktordning och föra fram hur normer funge-

rar i samhället. 

  

Omedvetet sker en påverkan i vår vardag, barn formas av allehanda medier 

och dessa typer av böcker påverkar även de, men frågan är om det som barnen 

tar in av att ha läst eller lyssnat, var författarens huvudsakliga syfte. Som det 

berörs ovan beträffande det dubbla tilltalet, har jag utifrån mina analyser kun-

nat tolka att alla upplysningsböcker behöver en vuxen mediator som kan ta 

upp innehållet till reflektion. Precis som Kelly (2012, s. 292) berör i sin forsk-

ning verkar den typen av arbete enbart ha en positiv påverkan på barnen, det 

öppnar upp för nya tankar och reflektioner, ibland kanske i helt nya riktningar. 

Normer i barnlitteraturen verkar fungera på så vis, det dubbla tilltalet visar 

tydligt på betydelsen av didaktiskt normförtydligande. 

 

Böckerna ska på en och samma gång fungera pedagogiskt samtidigt som de 

ska locka barnens nyfikenhet, vilket illustrationerna har en ytterst viktig del i. 

En viktig insikt jag kommit fram till i min studie är att åtminstone i dessa sex 

böcker tas de olika maktsymmetrierna upp med försiktighet. Budskapet lindas 

in i vardagshändelser, det som avviker från normen skildras med varierande 

styrka. Detta hör i ihop med den skillnad beträffande skildring av normer jag 

tidigare påträffat såväl i den tidigare forskningen av Heggestad (2014) och  
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Eilard (2004, 2008) som i mina analyser. Sättet att skildra det annorlunda  

genom att endera föra fram det som något avvikande eller något normaliserat. 

Sett till detta anser jag att båda böckerna uppfyller Läroplanens (Skolverket, 

2011 s. 7) intentioner då de aktivt motverkar normativa föreställningar och 

stereotyper. Böcker som dessa skulle kunna användas i undervisningssyfte i 

önskan om att pedagogerna tillsammans med eleverna ska ta upp aktuella 

frågor och beröra dem på ett meningsfullt sätt för att motverka alla typer av 

diskriminering.  
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