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Abstract 

 
I denna studie undersöks genom en kvalitativ analys sex normkritiska barnböcker. De utvalda 

böckerna är bilderböcker riktade till barn i åldern mellan 3 och 6. Alla sex böcker skildrar 

queera karaktärer eller familjer. Syftet med studien är att observera hur olika icke-normativa 

identiteter skildras i de valda verken. Studien undersöker vilka föreställningar om kön, genus 

och sexualitet som är synliga i böckerna och hur författare och illustratörer konstruerar dessa 

föreställningar genom text och bild. Med hjälp av tidigare forskning och viktiga begrepp 

observeras hur normer om genus, kön och sexualitet påverkar de valda texterna. Närläsningen 

av texterna sker genom ett queerteoretiskt och normkritiskt förhållningssätt, och både text- och 

bildanalys används för att tolka verkens huvudteman, innehåll och stil. I analysen observeras 

olika skildringar såsom familjekonstellationer bestående av samkönade föräldrar samt 

berättelser om upplevelser för trans och icke binära karaktärer. Vi försöker tolka hur dessa 

teman tas upp och hur de förklaras på ett sätt som barn i förskoleåldern kan förstå. I textanalysen 

uppmärksammas vikten av nya begrepp och pronomen såsom pronomen hen. Genom bildanalys 

belyses funktionen av färgskalor och normer som genusmarkörer. Vidare diskuteras vikten av 

barn- och queerlitteratur i arbete med lärande och förändringsstrategier. Vår analys visar att det 

finns ett större behov av normkritiska barnböcker som är mångfacetterade och skildrar alla olika 

typer av situationer kontemporära förskolebarn lever i. I den avslutande diskussionen uttrycks 

ett behov för vidare forskning som bearbetar och expanderar denna studies tema med 

intersektionella analyser, samt ett behov av mer forskning kring vikten av att ge större utrymme 

till queera författare och forskare.  
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1. Inledning  

Föreställningar om kön, genus och queer är alltmer ett aktuellt ämne i samhället, exempelvis i 

förskoleverksamheter. Det här arbetet handlar om barnlitteratur i relation till HBTQ-frågor. I 

en förskoleverksamhet möts barn och vuxna med olika typer av levnadssituationer, identiteter 

och familjekonstellationer. Det är därför viktigt att olika sorters familjer och individer får synas 

i verksamheten så att alla barn kan känna sig representerade. Minst lika viktigt är det att arbeta 

för att främja varje barns öppenhet för familjekonstellationer och identiteter som skiljer sig från 

den egna. Förskolans läroplan (2018) beskriver hur verksamheten ska präglas av öppenhet och 

respekt för skillnader i människors levnadssätt, samt att barnen ska få möjlighet att utveckla sin 

förmåga till medkänsla och inlevelse i andra människors situation. En del av det arbetet kan 

göras med hjälp av barnlitteratur. 

 

Kåreland (2015) beskriver hur barnlitteratur, precis som vuxenlitteratur speglar samhället vi 

lever i. Samtidigt påverkar böckerna samhället, de formar människors föreställningar och 

åsikter (Boréus, 2011). Texter är en del av identitetsskapande, och litteratur kan hjälpa till att 

skapa olika uppfattningar om genus, identitet och samhället. Att analysera dessa hjälper alltså 

till att tolka olika aspekter av samhället och identitet (Boréus, 2011, s. 131-132). Då synen på 

barn och barndom bli extra synlig i böcker om och för barn, är det viktigt att problematisera hur 

barndom skildras i dessa berättelser (Andersson & Druker, 2008).  

 

Att läsa böcker i förskolan utvecklar också barnens språk och ger dem en chans att sätta sig in 

i andra världar. I läsning med barn kan det skapas tillfällen att diskutera innehållet i boken då 

barnen kan sätta ord på och ta del av varandras tankar (Gjems, 2011). Även barns lekar 

inspireras av deltagande i högläsning. Innehållet i böckerna kan utgöra en utgångspunkt för 

både samtal och lek. Även i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2019) lyfts vikten av 

högläsning och samtal om litteratur för att utveckla barnens språk och 

kommunikationsförmåga. 

 

FN:s Barnkonvention (2009) slår fast att alla barn ska ha samma rättigheter och skyddas mot 

alla former av diskriminering. Även förskolans läroplan (2018) understryker att inget barn ska 

bli utsatt för diskriminering på grund av bland annat kön, könsöverskridande identitet, uttryck 

eller sexuell läggning. Förskolan ska aktivt arbeta för att främja barns lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av könstillhörigheter samt motverka begränsande könsmönster. Både 

barnkonventionen och läroplanen fastslår också att barn ska ha möjlighet att känna tillhörighet, 

gemenskap och trygghet. Arbetet med jämställdhet ska alltså vara genomgående i 

verksamheten. Det måste arbetas medvetet och aktivt för att motverka diskriminering och skapa 

ett demokratiskt klimat.  

 

 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att observera hur icke-normativa identiteter skildras i ett mindre antal 

skönlitterära barnböcker. Med hjälp av text och bildanalys undersöks hur hbtq-karaktärer 
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skildras i de utvalda böckerna, vilka budskap försöker författarna få fram, och hur böckerna kan 

tolkas. De valda frågeställningarna är: 
 

 

1. Vilka föreställningar om kön, genus och sexualitet framträder i de sex böckerna?  

2. Hur konstrueras dessa föreställningar genom text och bild?  

 

1.3 Disposition  

Analysen består av ett urval av sex bilderböcker som på olika sätt berör teman som 

familjekonstellationer, trans- och ickebinära identiteter och samkönade par. I kapitel 1 inleds 

arbetet med en kort översikt av förskolans uppdrag och värdegrunden grundad på förskolans 

styrdokument såsom Läroplanen för förskola och FN:s Barnkonventionen. Därefter kommer en 

redogörelse för syfte och mål med studien där det även identifieras en rad forskningsfrågor som 

har funktionen att stötta och styra den följande analysen. Därefter presenteras i kapitel 2 den 

tidigare forskningen som används som källor i studien samt centrala teoretiska begrepp. I 

kapitel 3 redogörs för material och urval samt valet av metoden och genomförandet. I kapitel 4 

presenteras resultatet av de genomförda analyserna och jämförelser av de olika litterära verken. 

Kapitel 5 presenterar en diskussion om olika synvinklar kring normkritiskt förhållningssätt 

kring barnlitteratur och pedagogiska insatser i förskola.  
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2. Tidigare forskning  

Forskningen om barnlitteratur har pågått sedan 1960-talet (Kåreland, 2015). Redan då 

ifrågasattes traditionella mönster och normer om könsroller. Den pågående diskussionen om 

kvinnans frigörelse blev synlig i bilderböcker, där nya familjemönster och nya roller för både 

män och kvinnor skildrades. Inte förrän på 90-talet blev begreppet queer vanligt i genusdebatten 

för att ifrågasätta heteronormen och kulturella konstruktioner av sexualitet (Kåreland, 2015). 

 

Stephanie Lee-Harris (1998) belyser, i sin avhandling Every Family has a Story: An Overview 

of Early Childhood Children's Literature on Contemporary Families, vikten av att erbjuda barn 

chansen att få ta del av litteratur som skildrar deras värld. Detta kan vara till hjälp när barnen 

skapar en förståelse av självet och lär sig att uttrycka känslor och behov. Samtidigt blir barnen 

mer medvetna om världen runt omkring sig, utanför gränser av familjen och nära vänner. En 

mer inkluderande diskurs om barnlitteratur kan hjälpa barn att bygga och vidareutveckla deras 

förståelse om samhället, livet och andra människor. Lee-Harris fokuserar också på vikten av 

bilderböcker, och menar att bilder kan spela en stor roll för barns förståelse av handlingen, 

speciellt i åldersgrupper mellan ett och tre, då barn i den åldern ofta är intresserade av hur en 

karaktär ser ut och vill ofta samtala om bilderna de ser i boken. Lee-Harris understryker också 

att bilderböcker inte bara passar för små barn, även äldre barn kan underhållas och lära av 

bilderböcker, särskilt om de följs upp och problematiseras i samtal med andra.  

 

Maria Nikolajeva (2000) belyser liksom Lee-Harris vikten av bilderböcker. Forskaren beskriver 

barnböcker och barnlitteratur som en unik konstform som bygger på två nivåer av 

kommunikation, bilder och text. Dessa två nivåer arbetar tillsammans för att skapa mening och 

budskap för både barn och vuxna. I sin forskning arbetar Nikolajeva med att undersöka 

samspelet mellan text och bild och belyser ett välstrukturerat system för att kunna kategorisera 

dessa relationer. I en symmetrisk relation visar bild och text samma sak, de bekräftar varandra. 
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I en kompletterande bilderbok kompletterar bild och text varandra, finns det luckor i texten kan 

bilden fylla dessa och vice versa. Den expanderande, eller förstärkande bilderboken har bilder 

som förstärker texten, eller text som förstärker bilderna vilket gör text och bild mycket beroende 

av varandra för att berättelsen ska förstås. En bilderbok kan också vara kontrapunktisk, då kan 

texten inte förstås utan bilderna och bilderna kan inte förstås utan texten, de behöver läsas 

tillsammans. Hon nämner även ambivalenta eller motstridiga böcker som svårförståeliga då 

texten och bilden inte stämmer överens med varandra.  

 

Kristina Hermansson och Anna Nordenstam har i sin studie, Normkritisk barnlitteratur på 

svenska förskolor. En intervjustudie, i Barn. Forskning om barn och barndom i Norden (2020) 

konstaterat att pedagoger ofta motiverar användningen av normkritisk barnlitteratur av just 

detta, barnen ska ha möjlighet till igenkänning, och kunna se sin egen hudfärg, 

funktionsvariation eller familjekonstellation. Hermansson och Nordenstam hävdar dock att 

denna uppfattning, att exempelvis en kvinna endast kan känna igen sig i skildringar av andra 

kvinnor, är en förenklad syn på igenkänning. Forskarna menar att sociala identiteter är mer 

komplexa än detta och lägger vikt vid att låta bekanta aspekter i läsningen sammanflätas med 

det okända, vilket de hävdar kan utmana och vidga barnens identiteter. Knoblauch (2016) för 

ett liknande resonemang för att lyfta hur litteratur kan vara ett verktyg för att skapa mer 

medvetenhet om och för hbtq-ungdomar. Vidare argumenteras för att litteratur kan vara ett 

verktyg för att motverka exkludering och isolering av hbtq-ungdomar, och är därför viktigt att 

inkludera i både skola och förskola. Forskaren tar även upp att om arbetet med jämställdhet och 

inkludering hamnar i bakgrunden finns det en risk att barnens identiteter trycks ner. 

Filosofen Michel Foucault (1989) har bidragit mycket till forskning om identitet och normer. 

Enligt Foucault innebär normer en typ av osynlig maktutövning, det vill säga att makt utövas 

genom dessa normer och skapar på sätt normalisering och identitetsuppfattningar. Filosofen 

belyser hur normerna omedvetet byggs upp i samhällets tankesätt och påverkar det som anses 

vara normalt eller avvikande, rätt eller fel.  

 

Queerteoretikern Judith Butler inspireras av Foucaults teorier för att vidareutveckla sin 

forskning om genus och queerteori. Butler skriver om humanistisk feminism, det vill säga en 

idé om att genus syns som en extern attribut som används för att etikettera någon som är i 

grunden könsneutral. Butler menar att människan existerar utanför dessa genus-normer. Butler 

utpekar i sina studier bilder såsom den traditionella familjestrukturen som en konstruktion av 

samhället. Butler (1990) belyser sina teorier i boken Gender trouble. Butler påpekar hur 

begrepp genus, sexualitet och kön är intersektionella och därför måste analyseras i samband 

med andra faktorer såsom kultur, samhälle och politik. 

 

Forskning som undersöker barnlitteratur med hbtq-karaktärer visar ofta en brist på mångfald då 

majoriteten av böckerna handlar om vita personer från medelklassen (Cloughessy och 

Waniganayake;, 2017, Epstein, 2012). B. J. Epstein (2012) visar att dessa böcker oftast 

inkluderade homosexuella karaktärer, och sällan skildrar bisexuella eller transpersoner. Ofta 

gavs mycket fokus på problem relaterat till detta, vilket Epstein relaterade till att homosexuella 

är mer allmänt accepterade än bisexuella och transpersoner. I Cloughessy och Waniganayakes 

(2017) studie om lesbiska föräldrars syn på bilderböcker som skildrar samkönade föräldrar, 

belyses också att barnböcker om icke-normativa familjer sällan tar upp de strukturella 

underlägen som samkönade par behöver hantera, och istället framställer en bild av att 

familjelivet är precis likadant för samkönade och icke samkönade par. Detta är något som även 

Jennifer Esposito (2009) tar upp i sin artikel “We’re here, we’re queer, but we’re just like 

Heterosexuals: A cultural studies analysis of lesbian themed children’s books.” Hon beskriver 
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hur detta riskerar att ge uppfattningen att samkönade par bör accepteras så länge de “beter sig” 

som heterosexuella par. 

 

En studie om barnlitteratur och queerteori, Reading gender: a feminist, queer approach to 

children's literature and children's discursive agency, utfördes av den amerikanska forskaren 

Jennifer Earles (2017). Earles har undersökt hur barnlitteratur kan hjälpa barn att förstå genus 

och olika könstillhörigheter. Hon studerade barns respons till olika bokkaraktärer och fann 

bland annat att barnen i hennes studie hade lätt att relatera till kvinnliga karaktärer i traditionellt 

manliga roller, ett exempel som nämns i studien är en äventyrlig kvinna som framställs som en 

pirat. Barnen hade dock svårare att relatera till manliga karaktärer i traditionellt kvinnliga roller, 

som stereotypiskt associeras med karaktärsdrag såsom modersrollen, vård, omsorg och kärlek. 

 

Bittner, Ingrey och Stamper (2016) undersöker i Queer and trans-themed books for young 

readers: a critical review hur litterära transpersoner och karaktärer med icke-normativt 

könsuttryck framställs. De fann bland annat att litteratur för yngre barn där transpersoner 

framställdes ofta tycktes ha ett pedagogiskt syfte i första hand, och att det pedagogiska syftet 

ibland tog över på bekostnad av bokens handling.   

 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp 

I studien kommer det att användas olika teorier inom det poststrukturella perspektivet, som 

utgår från att de strukturer som finns omkring oss är föränderliga och beroende av kontext 

(Lind, 2001). Författaren menar att vi hela tiden konstruerar vår identitet i tal och handlingar 

beroende av den sociala och kulturella kontexten. Queerteorin bygger på olika teorier inom det 

poststrukturella perspektivet, som utgår från att vår identitet skapas i relation till vår omvärld 

(Ambjörnsson, 2006). Då vi alltid är beroende av kontexten, ifrågasätter poststrukturalismen 

att det finns någon objektiv sanning, utan hävdar att det som anses vara sant alltid representerar 

synen på världen från en viss grupp vid en viss tidpunkt. Klara Dolk (2013) uttrycker det som 

att fenomen som makt och normer är relationella, de skapas i relation till någon eller något. 

 

Queerteori 

Vi använder oss av queerteorin för att undersöka och analysera icke normativa genus och 

könspositioner i barnböcker. Queerteorin bygger vidare på idéer om att genus är konstruerat i 

en kulturell kontext. Den ifrågasätter inte bara vad som är manligt och kvinnligt, utan försöker 

helt bryta sig loss från den binära uppdelningen (Butler, 1990, s. 99). Fanny Ambjörnsson 

(2006) refererar till queerteori som ett sätt för att skapa en diskurs om olika sexuella och 

könsidentiteter. 

 

Queer som begrepp har använts på många olika sätt. Franck (2009) beskriver dock hur det alltid 

används för att beskriva olika nyanser av brott mot normen. Ambjörnsson beskriver hur 

queerteorin istället för att se hbtq som en motsats till heterosexualitet syftar till att se bortom 

kategorier och uppdelning. Den ifrågasätter det som ofta framställs som objektiva sanningar, 

det “normala”. Queerteorin kan därmed användas för att analysera maktförhållanden och 

sociala konstruktioner i samhället, och kontinuerligt ifrågasätta stereotypiska normer.  
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Normer och Performativitet 

Judith Butler (1990) menar att normer styr vad vi begriper, de individer som passar in i våra 

normativa föreställningar är lätta att förstå, “normala”, i kontrast till de som bryter mot 

normerna som då uppfattas som “konstiga”. De normerna som både Foucault och Butler skriver 

om är invävda i samhället och agerar därför nästan som osynliga styrkontroller. Ett exempel är 

de samhällsstrukturer som upprätthåller heterosexualitet som det naturliga sättet att vara. Detta 

kallas för heteronormativitet (Ambjörnsson, 2006), ett centralt begrepp inom queerteorin. 

Genom att problematisera heteronormativiteten kan makthierarkier och handlingar som 

upprätthåller dessa bli synliga. Dessa normer och idéer skapas redan i förskoleåldern, det vill 

säga heterosexualisering skapas redan på förskolan vilket leder till den så kallade kompulsiva 

heterosexualiteten (Bromseth och Darji, 2010). 

 

I analysen används även Butlers begrepp performativitet i avseendet av upprepade handlingar 

som omedvetet kontribuerar till att konstruera och upprätthålla normer (Hellman, 2010). Butler 

definierar genus som något performativ, det vill säga att genus och kön är 

samhällskonstruktioner, något som görs och inte något som är (1990, s. 25). Normbrottet är 

också enligt Butler en performativ effekt. Butlers teorier beskriver hur vi ständigt konstruerar 

kön i vardagen (Franck, 2009), i linje med det tidigare beskrivna poststrukturella perspektivet. 

Hon menar att könsskillnader är något vi lär oss snarare än föds med, och att om vi föddes med 

dessa könsskillnader skulle vi inte behöva “skola in” barn i sin könsroll som vi ofta gör 

(Hellman, 2010, s. 186). 

 
 

Normkritisk pedagogik  

Normkritisk pedagogik kan vara ett viktigt redskap för att synliggöra normer och stereotyper 

och hantera dem i sin pedagogiska verksamhet (Bromseth och Darji, 2010). Begreppet kommer 

ur queerpedagogikens idéer, som introducerades i det internationella forskningsfältet av 

forskarna Bryson och de Castells (1993) och sedan dess har spridit sig även i det svenska 

utbildningssystemet. Queerpedagogiken tar sin utgångspunkt i forskning om feminism och 

queerteori. Den ifrågasätter heteronormativiteten och undersöker skillnader mellan privilegier 

som olika livsstilar kan få. Den normkritiska pedagogiken försöker skapa en mer inkluderande 

diskurs genom ett intersektionellt perspektiv som utöver queerpedagogiken även undersöker 

hur hudfärg, etnicitet, funktionsförmåga och klass påverkar oss (Bromseth och Darji, 2010). Vi 

använder oss av Collins och Bilges (2016) definition av intersektionalitet. Författarna tolkar 

begreppet som ett sätt för att förstå och tolka samhällets komplexitet. Intersektionalitet syftar 

till att belysa de olika sociala och politiska faktorer som påverkar samhället. Målet med den 

normkritiska pedagogiken är att genom att som pedagog granska sin egen attityd och sin 

verksamhet kunna belysa fördomar och stereotyper och därmed kunna motverka dem.  

 

Trans- och cis identitet  

Vi kommer att analysera böcker som berör olika könsidentiteter, och vill därför kort förklara 

vissa begrepp som berör detta. RFSL Ungdom (2021) beskriver hur transperson är ett 

paraplybegrepp för ett stort antal olika personer där könsidentiteten inte överensstämmer med 

det juridiska könet. Många transpersoner är män och kvinnor, men många identifierar sig även 

utanför den binära tvåkönsnormen på olika sätt, detta kallas att vara ickebinär. Vi använder oss 

även av begreppet cisperson, en person vars könsidentitet överensstämmer med könet hen blev 

tilldelad vid födseln.  
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3. Metod och genomförande 

 

Vi har valt att analysera sex valda skönlitterära verk genom närläsning och tolkning av både 

texter och bilder. Genom analysen vill vi identifiera föreställningar om kön, sexualitet och 

identitet samt observera hur dessa uttrycks både visuellt och verbalt. Det empiriska materialet 

består av skönlitterära barnböcker som bearbetar tematik kring queerperspektiv och genus. Den 

komparativa analysen är främst fokuserad på befintligt material, det vill säga böcker som 

jämförs med varandra för att få ut det mesta av deras innebörd och budskap. Maria Andersson 

och Elina Druker (2008) beskriver analyser av barnböcker som ett sätt att tolka definitioner om 

barn och barndomen kopplade till genus, klass, etnicitet och samhälle.  

 

I vår analys har vi genomfört en närläsning av alla sex böcker och identifierat de teman som vi 

ansett vara de viktigaste. Genom närläsningen kom en rad analysfrågor fram och de två mest 

passande utgör syftet för denna studie, vilka föreställningar om kön, genus och sexualitet som 

framträder, samt hur dessa konstrueras. För att undersöka en texts påverkan måste det tas 

hänsyn till mottagarna av texten. I analysen av böcker riktade till barn behöver en alltså komma 

ihåg att barn i förskoleåldern inte har samma erfarenheter och livssituation som en vuxen 

person. Böckerna som de som ingår i denna studie har oftast en tydlig publik de vänder sig till, 

barn.  

 

 

3.1 Material och urval  

 

Urvalet av material utgår från ett besök på Göteborgs Stadsbibliotek. De valda böckerna fanns 

vid denna studies start, Oktober 2021, att låna på en specifik barnavdelning kallad för 

Regnbågshyllan. Regnbågshyllan används för att samla de mest populära barnböcker med hbtq-

tema. Materialet består av sex böcker som på olika sätt skildrar trans- eller icke binära 

identiteter, olika familjekonstellationer och relationer. Urvalet består av: Malins mamma gifter 

sig med Lisa (Lundborg, 1999), Blompojken (Ericson, 2014), Jag är Jazz (Herthel & Jazz, 

2015), Kivi serien (Lundqvist & Johansson, 2012), Lill-Zlatan och morbror raring 

(Lindenbaum, 2006), And Tango makes three (Parnell & Richardson, 2015). Samtliga böcker 

finns tillgängliga på Göteborgs Stadsbibliotek samt andra bibliotek i Göteborgs stad. Alla valda 

böcker består av bilderböcker eftersom det är den kategori som ofta förekommer i 

förskoleverksamheten.  

 

3.2 Text- och bildanalys 

Arbetet byggs på närläsning och observation genom text och bildanalys. Resultaten av analysen 

används sedan för att jämföra de olika verken med varandra och göra på så sätt en komparativ 

analys. I studien identifieras vilka mönster återkommer i både text och bild och vad dessa kan 

betyda i relation till queerteori och barnlitteratur.  

 

Nikolajeva (2000) beskriver hur bild och text är starkt sammankopplade i barnlitteratur. Även 

Hallberg (2008) belyser i sin analys om Alfons Åberg serien vikten på barnlitteratur parallella 

berättande medier, det vill säga, bild och text. En ikonotextuell syn är enligt forskaren viktigt 

för att uppnå full förståelse av berättelsen. För att få en helhetsbild av verken analyseras text 
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och bild i koppling till varandra för att se hur de bidrar till helheten i verken. Både text och bild 

har varit av hjälp för att identifiera berättartekniker, berättarröst och synvinklar.  

 

Enligt Boréus (2011) är det viktigt i en textanalys att kunna först och främst identifiera genre, 

vilken typ av text det handlar om, vilken publik boken vänder sig till och vilket budskap 

författaren försöker förmedla. Vi har använt oss av narrativanalys, vilket innebär att studera 

texter som berättelser. Vid narrativanalys ligger fokus vid att belysa händelser i texten samt hur 

och i vilken ordning de sker. Stor vikt läggs vid roller och karaktärer och vilka aktörer som 

finns i berättelsen. Boréus nämner också roller som agenter och deltagare samt vikten av ordval 

i relation till forskningsfrågan. Vi har därför intresserat oss för vilka centrala ord och uttryck 

som används, samt observerat vilka kategorier som omtalas och hur dessa framställs. 

 

Sverrison (2015) påpekar att bildanalys kan hjälpa till att besvara frågor om samhället. Genom 

bilderna kan vi identifiera kontexten och vilka normer och identiteter skildras. Det kan ske 

genom färganalys till exempel, karaktärernas utseende och stil eller miljön. Sverrison beskriver 

vidare hur vetenskaplig användning av visuell metodik, alltså bildanalys, handlar om att begripa 

bildens sociala roll och kontext. 

 

För att analysera bilderna har vi tagit hjälp av Eriksson (2017). Hon beskriver hur bilder kan 

analyseras ikonografiskt, alltså som bärare av ett budskap, i tre steg. En bild behöver först 

beskrivas, och sedan analyseras. I dessa två steg begränsar man sig till det som finns i bilden. 

Fokuset kan riktas mot stilen på bilden, på dess komposition, former och färger. Slutligen kan 

bilden tolkas och då sättas in i en bredare kontext. 

 

 

3.3 Etiska överväganden och validitet 

Validitet handlar om att visa på rimligheten i studien (Eriksson Barajas m.fl., 2013). För att öka 

validiteten bör forskaren vara transparent när det gäller de egna förutfattade meningarna om 

fenomenet. Resultaten bör inte presenteras ensidigt för att stödja studiens valda teorier, utan så 

att flera nyanser blir synliga. Boréus (2011) tydliggör att man arbetar med tolkningar i 

textanalyser, det går att läsa texten på flera olika sätt. Då behöver en som forskare kunna 

motivera varför just den tolkning som görs är rimlig. Relevansen av de valda böckerna bekräftas 

genom att välja ut böcker som ofta lånas ut till förskoleverksamheter från olika bibliotek i 

Göteborg. Eftersom det handlar om böcker som befinner sig i en förskolemiljö är det viktigt att 

förstå vad de förmedlar till barnen, vare sig de läser böckerna tillsammans och diskuterar dem, 

eller om de kanske sitter själva och bläddrar i dem.  

 

Barajas m.fl. (2013) skriver om hur forskaren i en kvalitativ studie måste förhålla sig objektiv, 

men betonar samtidigt hur ett helt objektivt förhållningssätt är omöjligt att uppnå, forskaren kan 

alltid påverka resultaten. Det planerade arbetet kommer att förhålla sig till de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2011) skriver om. Tillförlitlighet är kravet att säkerställa 

kvalitet i en studie genom studiens metod, design och analys. Ärlighet är också en viktig faktor 

i studien, det vill säga att forskningen ska genomföras på ett öppet och ärligt sätt. Den ska vara 

så objektiv och rättvis som möjligt.  

 



 

9 

  

 

4. Analys 

I detta kapitel redovisas resultaten av analysen av de sex utvalda barnböckerna. Böckerna 

delades upp i två grupper av tre beroende på innehåll och vilka identiteter som skildras. Resultat 

kopplas till frågeställningar om kön, sexualitet, identitet och relation mellan text och  

bild i barnlitteratur.  

 

4.1 Datamaterial 

Malins mamma gifter sig med Lisa som är skriven av Annette Lundborg och illustrerad av 

Mimmi Tollerup-Grkovic (1999), handlar om Malins familj som består av hennes mamma Siv 

som ska gifta sig med sin partner Lisa. Bokens berättas utifrån Malins perspektiv under 

bröllopsdagen. Malins pappa och hans pojkvän är också bjudna till bröllopet. Boken 

publicerades år 1999, det vill säga att den publicerades femton år före de andra analyserade 

böckerna. Verket är även en av de första svenska barnböcker som tydligt skildrar samkönade 

par. 

 

Lill Zlatan om morbror raring i text och bild av Pija Lindenbaum (2006) handlar om Ellas 

morbror och hans pojkvän och hur Ella får lära känna honom och gå från att inte tycka om 

honom till att acceptera den nya dynamiken.  

 

Välkommen Tango (2005) av Justin Richardsson och Peter Parnell med illustrationer av Henry 

Cole och svensk översättning av Kerstin Aronsson handlar om pingvinerna Roy och Silo på ett 

zoo. När djurskötaren ser att de har bildat ett par och byggt ett bo tillsammans ger han dem ett 

övergivet ägg, och Roy och Silo kan då starta sin egen familj. Boken är baserad på en sann 

historia och både pingviner och djurskötare fanns i skrivandets stund på Central Park Zoo i New 

York. Välkommen Tango är ursprungligen en amerikansk bok, och har i USA varit 

kontroversiell då det har ifrågasatts om det är passande för små barn att läsa om samkönade par 

(Young, 2010).  

 

Blompojken, skriven och illustrerad av Elias S. Ericson (2014) handlar om en liten pojke, 

skildrad med flera traditionellt feminina kvalitéer, som tycker om blommor. Men när en grupp 

äldre barn plötsligt kommer och trampar på blomman får vi se hur pojken måste hantera en 

omvärld som inte riktigt förstår honom.  

 

Kivi och monsterhund av Jesper Lundqvist och Bettina Johansson publicerades 2012 och är 

Sveriges första barnbok som använder pronomen hen. Kivi och monsterhund är den första 

boken i en serie som skildrar Kivi och familjens liv, alla karaktärer som skildras i boken 

beskrivs som könsneutrala. Handlingen kan tolkas som en drömsekvens om det kaoset som 

uppstår när Kivi måste ta hand om en stor monsterhund. Kivi serien publiceras av förlaget Olika 

som är känd för sitt normkritiska förhållningssätt.  

 

Jag är Jazz (2015) är skriven av Jessica Herthel och Jazz Jennings, illustrerad av Shelagh 

McNicholas och översatt till svenska av Tin Eriksson. Det skildrar den sanna historien om Jazz, 

när hon berättar om sin resa med identitet och kön. Även Jag är Jazz är skriven i USA. 
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4.2 Föreställningar om sexualitet och samkönade par  

Vi kommer inledningsvis att presentera tre böcker som skildrar samkönade relationer. Två av 

dem, Malins mamma gifter sig med Lisa och Välkommen Tango, skildrar samkönade föräldrar. 

I den tredje, Lill-Zlatan och morbror raring, är det istället huvudpersonens morbror som är 

tillsammans med en annan man.   

 

Nikolajeva (2000) beskriver hur karaktäriseringen blir synlig genom att studera handlingar. I 

Malins mamma gifter sig med Lisa visas kärleken mellan två kvinnor öppet, vi kan se dem 

pussas, kramas, gråta och dansa tillsammans, vilket ger en bild av ett kärleksfullt par. Redan på 

första sidan får vi veta att “Malins mamma, Siv, älskar Lisa och Lisa älskar Siv.” Även Malins 

pappa beskrivs explicit vara i en samkönad relation.  

 

Lindenbaum i Lill Zlatan och Morbror raring däremot förklarar aldrig explicit vem Steve är. 

De flesta vuxna gör säkerligen tolkningen att Tommy och Steve är ett par, men det är inte 

självklart att ett barn tolkar det på samma sätt. Det visas aldrig någon form av kärleksuttryck 

mellan Tommy och Steve. Enda gången de rör vid varandra är på sista sidan där läsaren kan se 

att Steves arm rör Tommys på soffan. Kanske kan detta tolkas som att Ella, som varit negativ 

till Steve genom hela boken, till slut accepterar Steve som en del av Tommys, och därmed även 

hennes, liv. 

 

Välkommen Tango är den enda av dessa tre böcker som explicit uttrycker att det samkönade 

paret på något sätt inte är som de olikkönade paren. Det tydliggörs direkt med meningen “Två 

av pingvinerna i pingvinhuset var annorlunda”. Trots detta tydliggörande av Roy och Silo som 

annorlunda, så upprepas budskapet att de är och gör precis som de andra pingvinerna flera 

gånger under bokens gång. Roy och Silo bygger sitt bo som de andra pingvinerna, de tar en sten 

och ruvar på “som de andra pingvinerna” och aktören som för handlingen framåt är djurskötaren 

som ser det här beteendet och ger dem ett ägg.  

 

Esposito (2009) lyfter problematiken i att presentera samkönade par som “precis som 

heterosexuella”. Det vänder inte upp och ner på normen utan den förstärker den, då känslan av 

“vi och dom” fortfarande finns kvar, även om de samkönade par som anpassar sig tillräckligt 

till heteronormativiteten får inkluderas i “vi”-et. Samkönade par blir då tvungna att visa hur de 

når upp till standarden för att vara “normala”. Esposito beskriver hur böcker där familjer med 

lesbiska föräldrar presenteras som “precis som heterosexuella” osynliggör utmaningarna som 

dessa familjer går igenom, dessa böcker kan alltså inte sägas visa deras liv. Hon är dock tydlig 

med att dessa böcker fortfarande har ett stort värde, men att mycket mer variation behövs i 

bilderböcker som gestaltar samkönade par. 

 

På liknande sätt kan Välkommen Tango sägas osynliggöra de sociala svårigheter som 

samkönade par bestående av två män måste gå igenom för att kunna skaffa barn och skapa en 

familj. Situationen i boken beskrivs det hur alla besökare som såg Tango med sina två pappor 

välkomnade henne med glädje. Detta ger läsaren en bild av att historien endast togs emot 

positivt, vilket inte är fallet. Själva boken har också fått många kritiker från de mest 

konservativa delar av det amerikanska samhället. (Young, 2010).  

 

Att djur förmänskligas är vanligt i barnlitteratur (Nikolajeva, 2000). Författarna i Välkommen 

Tango har dock valt en annan väg och låtit djuren förbli riktiga djur. De kan inte prata, eller 

göra inte “människo-saker”, utan de handlar innanför pingvin-artens ramar. Den enda 

mänskliga med pingvinerna är illustrationerna som visar en del ansiktsuttryck. Det beskrivs hur 

de promenerar, sjunger och simmar tillsammans, och den enda kroppskontakt som syns på bild 
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är hur de “gnuggar sina halsar mot varandra”. Det här beteendet skulle kunna tolkas som en 

nära vänskap då pingvinerna inte kan berätta hur de känner. Författarna omöjliggör dock denna 

tolkning genom att låta den enda mänskliga karaktären, djurskötaren, bekräfta att det är en 

kärleksrelation då han tänker “de måste vara kära i varandra.” 

 

Ambjörnsson (2016) beskriver i sin bok Vad är queer? hur samkönade relationer har blivit mer 

accepterade i det svenska samhället men att det främst gäller par som förhåller sig till den 

heteronormativa kärnfamiljen. Med detta i åtanke bör den kärleksfulla pingvinfamiljen i 

Välkommen Tango vara förhållandevis lätt att acceptera för en svensk läsare. Det tydliggörs att 

de inte är en vanlig pingvinfamilj, Tango är nämligen “den första pingvinen på Zoo i Central 

Park som hade två pappor,” men Roy och Silo skildras som omsorgsfulla föräldrar.  

Även Malins mamma gifter sig med Lisa kan vid första anblick tyckas visa en ganska normativ 

kärnfamilj med två mammor och ett barn. Allteftersom boken fortgår framgår det dock att 

Malins familj är större än då. Malin bor med Siv och Lisa, men hon har också en pappa hon 

tycks ha bra relation med, och pappan i sin tur har en pojkvän. Även föräldrarna verkar ha en 

bra relation med varandra eftersom läsaren kan se Malins pappa och hans partner som 

återkommande figurer i hennes och Sivs liv. De är med på bröllop och även på semester.  

Malins familj liknar på det sättet en vanlig separerad heteronormativ familj.  

 

När Lisa blir gravid är det pappans pojkvän som ska vara pappan till den nya bebisen. Att två 

partners till ett frånskilt heterosexuellt par bestämmer sig för att skaffa barn tillsammans så att 

alla parter inom dessa två relationer får ett biologiskt barn hör inte till normen, men i denna bok 

tycks det vara en relativt smidig lösning för båda familjerna. Med andra ord blir Malins familj 

mer ickenormativ när fokuset vidgas utanför den direkta hemmiljön. 

 

Ella i boken Lill-Zlatan och morbror raring av Lindenbaum tycks ha en mer normativ närmaste 

familj, här visas istället Ellas morbror med en manlig partner. Boken introducerar först Ella 

som huvudkaraktär. Sedan presenteras Ellas mormor och hennes tre morbröder. Dessa bi-

karaktärer framställs som stereotypa och normativa, Ellas mormor ser ut som den typiska 

kollektiva föreställningen av en mormor och lagar fläskpannkaka till de tre morbröderna som 

sitter och väntar på maten.  

 

Bartholdsson beskriver i artikeln Mamma-pappa-barn - Femåringar om den heterosexuella 

familjen som livsprojekt (2010) hur intervjuer med barn visade hur de redan i förskoleåldern 

använde kärnfamiljen som en referenspunkt för ett lyckat liv. Barnen tycktes ta för givet att alla 

vuxna ville ha barn, och det faktum att samkönade par inte kunde skaffa barn beskrevs som ett 

hinder. Samma problematisk syns i Välkommen Tango. Roy och Silo tycks vara ganska lyckliga 

med varandra, men oförmågan att skaffa ett barn framstår som ett stort problem för dem. De 

ser de andra pingvinfamiljerna skaffa barn och vill givetvis göra likadant. Här framstår alltså 

det samkönade paret som näst intill misslyckade tills djurskötaren ger dem ett ägg och Roy och 

Silo kan leva som de andra pingvinerna. Den enda boken i vårt urval som visar ett samkönat 

par där barnaskaffandet inte framstår som centralt är Lill-Zlatan och morbror raring. 

 

I Välkommen Tango beskrivs det hur Roy och Silo bygger ett bo som de andra pingvinerna men 

att de en dag upptäcker att “de andra paren kunde göra något som de inte kunde”. De visar dock 

fortsatt vilja att skapa en familj då de tar en sten och ruvar på. Detta beteende verkar pågå 

ganska länge innan pingvinskötaren ger dem den hjälp de behöver för att få en unge, han ger 

dem ett ägg. När de får ägget vet dom precis vad de ska göra, de vet också hur de ska ta hand 

om Tango när hon kläcks. 
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Som tidigare nämnt konstaterade Cloughessy och Waniganayake (2017) att barnböcker som 

skildrar icke-normativa familjer sällan skildrar de strukturella underlägen som samkönade par 

behöver hantera. Det här kunde även vi urskilja i vårt urval. I Malins mamma gifter sig med 

Lisa verkar Malins familj ha näst intill inga problem. En förklaring till detta skulle såklart kunna 

vara att vi ser allt ur Malins perspektiv, och att hennes föräldrar inte har tagit upp de eventuella 

utmaningar de har behövt hantera med henne då hon fortfarande är så pass liten. I Välkommen 

Tango är berättaren dock allvetande och objektiv, och valet att inte skildra det sociala trycket 

från omvärlden bör då motiveras av något annat. Young (2010) ser detta som ett positivt val, 

då han menar att skildring av homofobi i barnböcker kan leda till att barnen ser queera 

karaktärer som någon att vara rädd för, eller någon att tycka synd om. Detta väcker dock frågor 

om när barn är gamla nog att ta del av denna problematik. Barn med samkönade föräldrar möter 

säkerligen utmaningar från omvärlden tidigt i livet. Bartholdson (2010) beskriver i Mamma-

pappa-barn - Femåringar om den heterosexuella familjen som livsprojekt hur barn redan i 

femårsåldern uttrycker att “det är äckligt” när hon frågar dem om killar som blir kära i killar 

och tjejer som blir kära i tjejer. Detta visar att arbetet med jämställdhet behöver alltså påbörjas 

redan i förskolan. 

 

I böckerna som fokuserade mer på icke-normativa könsidentiteter kunde vi dock se mer av 

utmaningarna. I Jag är Jazz berättar Jazz hur hon tvingas ha på sig kläder hon inte vill ha, hur 

lärarna till att börja med inte respekterar hennes könsidentitet och tvingar henne spela i 

pojklaget och använda killtoaletten, och hur vissa fortfarande tilltalar henne med pojknamn. 

Hon beskriver hur det här får henne att känna sig värdelös. Trots att boken slutar positivt och 

hoppfullt får läsaren under bokens gång en inblick i några av de svårigheter ett transsexuellt 

barn kan ställas inför. Även Blompojken visar en verklighet där pojkens sätt att vara kritiseras 

av omgivningen. Omvärlden framställs på vissa uppslag väldigt hotande. 

  

 

4.2.1 Perspektiv och bildanalys 

I boken Malins mamma gifter sig med Lisa visas redan från första sidan att det finns en stark 

koppling mellan bilder och texten som kompletterar varandra. Boken tar upp kärleken mellan 

föräldrarna och visar det tydligt också genom bilder. Även om boken skildrar två samkönade 

par håller den sig till en ganska traditionell beskrivning av femininitet och maskulinitet 

åtminstone för vad gäller karaktärernas utseende och beteende. Enligt Butler (1990) är 

handlingar, ord, gester och önskningar en del av performativitet, det vill säga att de påverkas 

och skapas genom samhällsdiskurser. På samma sätt kan en observera att karaktärerna i boken 

gestaltar sitt biologiska kön på ett normativt sätt. Exempelvis kan läsaren se genom bilderna 

hur Lisa och Siv gestaltar sin femininitet på ett normativ sätt med smycken, klänningar och 

blommor på sin bröllopsdag.   
 

En av de viktigaste analysfrågorna är enligt Boréus (2011) kopplad till textens budskap och 

tematik. I Malins mamma gifter sig med Lisa är temat tydligt inriktat mot kärlek, familj och 

hbtq. Läsarna få reda på det i första sidan av boken där berättaren förklarar att Lisa och Siv 

älskar varandra och de ska gifta sig. Ett till viktigt verktyg för analysen består av kartläggningen 

av karaktärerna, det vill säga hur dessa kan kategoriseras för sitt agerande. Vad läsaren kan anta 

om subjekten i boken kan framgå både från texten och bilder. Läsaren kan se en familj som 

består av två cis-kvinnor, ett barn och ett husdjur plus en del av familjen som inte delar samma 

boende och består av två män. De två männen är närvarande vid flera viktiga tillfällen och 

läsaren kan då anta att de är en del av familjen.  

 



 

13 

  

Utifrån bilderna kan läsaren gå igenom en rad olika antaganden såsom klass, status, tillhörighet. 

Utifrån kläder, aktiviteter och boende kan karaktärerna tolkas som tillhörande den svenska 

medelklassen. Bilderna fungerar som kompletterande. De fyller vissa luckor i budskapet samt 

berättar någon extra detalj om karaktärernas liv. Här fungerar inte bilderna som bäraren av helt 

ny information men de snarare utvidgar det som berättas i texten. Till exempel berättar Malin, 

på sida två i boken, att Lisa och Siv är nervösa och allt går på tok, men eftersom hon inte berättar 

exakt vad som händer, utan läsaren tvingas se det genom bilderna. Med hjälp av kompletterande 

bilder ger författaren en enkel förklaring som läsaren i Malins ålder kan lätt förstå. Enligt 

Nikolajeva (2000) kan en sådan användning av bilder och texten kallas för kompensatorisk, det 

vill säga att bilder kan utöka det som texten beskriver. Bilder lägger också ofta till en 

humoristisk stämning till bokens händelser.    

 

Liksom Malins mamma gifter sig med Lisa utgår Lill Zlatan och morbror raring från ett 

barnperspektiv där läsaren får upptäcka och tolka världen genom Ellas ögon. Denna bok håller 

till skillnad från Malins mamma gifter sig med Lisa tematiken om homosexualitet och 

normkreativitet i den implicita sfären, hon berättar inte explicit att karaktärerna Steve och 

Tommy är i ett homosexuellt förhållande med varandra.  

 

Ylva Odenbring (2015) identifierar i sin analys av Lill-Zlatan och morbror raring flera 

normkritiska detaljer i boken. Exempelvis belyser hon Ellas attityd och utseende som bryter 

mot många normer för traditionella flick-karaktärer, och även smeknamnet Lill-Zlatan. Hon 

framställs alltid iklädd samma gula fotbollströja. Ellas frisyr är inte heller typisk för feminina 

karaktärer. Odenbring definierar Ella som den typiska pojkflicka-karaktären. Även om texten 

preciserar att Lill-Zlatans riktiga namn är Ella är framställningen av karaktären genom bilderna 

könsneutralt. Ellas könsneutralitet förstärks ytterligare av författarens val att göra fotboll, en 

aktivitet ofta kopplad till män, till hennes främsta intresse. Homosexualitet är den implicita men 

samtidigt centrala tematiken. På samma sätt är också Tommy porträtterad på ett stereotypiskt 

mer feminint sätt genom sina färgglada kläder och sitt rosa kök och sin öppenhet för känslor 

och sorg. Han visas alltid med färgglada skjortor och piercade öron, och han ler eller skrattar 

på nästan varje bild. Ellas morbröder är istället illustrerade närapå identiskt klädda, i likadana 

vita randiga skjortor och slips. De har alla uttråkade miner och Ella berättar att “Morbröderna 

jobbar nog på kontor.”. Dessa kontrasterande illustrationer bidrar till att framhäva Tommys 

olikhet i Ellas ögon. Även om båda böckerna har barnperspektiv som utgångspunkt är Malin 

mycket mer medveten om situationen än vad Ella är.  

 

I Välkommen Tangos illustrationer är det omöjligt att skilja en pingvin från en annan. Endast i 

kombination med texten är det tydligt vilka pingviner som är just Roy och Silo. Pingvinerna är 

inte genuskodade på något sätt, de illustreras på ett könsneutralt sätt. Även om läsaren vet att 

de handlar om två manliga pingviner finns det inga tydliga genusmarkörer för dem. Färgskala 

är grå-blå tills på sista uppslaget, då Tango fötts och färgskalan blir orange, och liknar en 

solnedgång. Bilderna är parallella till texten och visar inte mer information än den läsaren får 

av texten. 

 

Sammanfattningsvis ger analysen av dessa tre verk en översikt av skildringar om samkönade 

par som inriktas till barn i förskoleåldern. Malins mamma gifter sig med Lisa är den äldsta av 

böckerna och ger en detaljerad men mer traditionellt skildring av familjekonstellationer. Lill 

Zlatan och morbror raring skildrar en relation mellan två män utifrån Ellas perspektiv samt 

Ellas relation med morbror Tommy, skildringen är implicit men också nyanserad och originell. 

Den tredje analyserade boken Välkommen Tango är den amerikanska versionen av en sann 
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historia och eftersom huvudkaraktärerna är två pingviner är skildringen den som mest skiljer 

sig från de andra två.  

 

 

4.3 Föreställningar om icke binära och transidentiteter 

Nedan analyseras tre verk som utmanar normer om könsidentitet och könsuttryck. Böckerna 

skildrar tre olika identiteter, Jazz är en uttalad transperson, Kivi könas inte alls och kan därmed 

tolkas som icke-binär, samt Blompojken som bryter mot maskulina könsstereotyper. Både 

Blompojken och Kivi kan tolkas som mer gränsöverskridande identiteter, böckerna om Kivi 

tycks förmedla att kön och genus är “flytande” och inte spelar så stor roll. Jag är Jazz visar 

istället tydliga könsroller, det är viktigt för Jazz att tolkas som flicka.  

 

I Blompojken av Elias S. Ericson utmanas stereotypa könsroller från första uppslaget. Boken är 

inte explicit fokuserad på trans- eller icke binära identiteter utan behandlar istället utmaningar 

i samband med att bryta mot normativa könsroller. Huvudkaraktären definieras uttalat som 

pojke redan i bokens titel, men redan där bryts också normativa förväntningar på pojkar genom 

att associera karaktären med blommor. Blompojken visas helt i rosa och lila, med kjol och en 

blomsterkrans på huvudet, hållandes en gul blomma. Förutom det kortklippta håret är det få 

saker som stämmer in på en stereotyp pojke. Även pojkens egenskaper är saker som traditionellt 

förknippas med flickor, han beskrivs som fin, snäll, vänlig och rar. Både i bild och text tas ett 

tydligt avstånd från det traditionellt maskulina. När texten klargör att pojken inte är stor och 

stark och gillar inte coola bilar, visas bilar och muskulösa män med arga ansikten i bakgrunden, 

på ett näst intill hotfullt vis.  

 

I Jag är Jazz kan det tolkas att könsuttryck är något viktigt för huvudkaraktären. Det första vi 

får veta om Jazz är att hennes favoritfärg är rosa, en färg ofta förknippad med flickor. Hon vill 

ha på sig stereotypa flickkläder och hon vill ha långt hår. När hon istället tvingas ha på sig 

“pojkkläder” visar bilderna hur hon ledset ser på en grupp flickor i rosa balettklänningar, och 

texten berättar att det känns som att hon ljuger. Hon berättar också hur hon aldrig leker med 

bilar och verktyg utan hon gillar att klä ut sig till sjöjungfru och prinsessa.  

 

Jag är Jazz presenterar en transition för huvudkaraktären Jazz och läsaren kan uppleva flickans 

lättnad över att kunna äntligen känna igen sig själv i sin kropp. Boken för dock en binär typ av 

diskurs om femininitet och maskulinitet. Det är inte omöjligt att tänka sig att Jazz berättar om 

alla sina intressen som är stereotypa för flickor, hon gillar rosa och prinsessor och hon leker 

aldrig med bilar och verktyg, för att övertyga läsaren att hon är flicka. Risken finns då att barn 

får intrycket att man måste ha rosa balettklänning för att vara flicka, eller att transexuella 

behöver “bevisa” sin könsidentitet med ett normativt könsuttryck. En sådan tolkning kan hjälpa 

barn att förstå transexualitet men samtidigt förstärka bilden av vissa könsstereotyper.  

 

Kivi och monsterhund tycks istället utmana hela idén om könsroller. Kivi själv presenteras som 

en könsneutral karaktär, pronomenet hen används konsekvent i hela serien. Kivi visas i randig 

pyjamas, rutig mössa och stora, röda glasögon. Ansiktet är blekt, nästan vitt. Kivis hår visas 

aldrig i boken, vilket bidrar till att hålla Kivi utanför den binära könsnormen, då håret ofta 

används som ett stark genusmarkör. Även övriga karaktärer presenteras på ett mycket 

könsneutralt sätt, Kivis familj består nämligen av mappor, pammor, parvelpysor, storebröstrar, 

en morbroster, en brylling, en marfor, och en halvkvartskusin. Bilderna visar familjen i olika 

hårstilar, synliga accessoarer och starka färger, ofta i kombinationer som gör det svårt att koppla 

dem tydligt till genus. Inte bara normer om kön utmanas, exempelvis syns en nästan flintskallig 
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familjemedlem iklädd klänning spelandes saxofon med ett gosedjur under armen. Denna 

familjemedlem är svår att koppla både till kön och ålder. En genusmarkör som ofta används i 

barnböcker för att skilja på flickor och pojkar mycket är ögonfransar, vilket ingen av 

karaktärerna i Kivi och monsterhund har. Detta kan tolkas som ett försök att placera dem utanför 

tvåkönsnormen.  

 

Som tidigare nämnt fann Bittner, Ingrey och Stamper (2016) att böcker om unga transpersoner 

ofta tog en pedagogisk ton på bekostnad av handlingen. Detta kan ses i Jag är Jazz. Jazz 

förklarar tydligt så att ett barn kan förstå att hon är en transperson, hur det påverkar henne och 

hur personer runt omkring har reagerat. Hon beskriver hur hon stöter på utmaningar, men 

presentationen av dessa ger snarare en inblick i Jazz liv än väcker spänning. Detta kan 

naturligtvis vara en konsekvens av att Jag är Jazz är baserad på en sann historia. För att skapa 

ett mer dramatiskt händelseförlopp hade Jazz liv inte skildrats på ett sanningsenligt sätt, vilket 

kan ha prioriterats. 

 

 

4.3.1 Perspektiv och bildanalys 

I Blompojken är texten starkt beroende av bilderna, de verkar expanderande, det vill säga att 

bilderna fungerar som ett förstärkande verktyg för texten (Nikolajeva, 2000). Läsaren skulle 

inte förstå texten på samma sätt utan illustrationerna. Det är inte så mycket text, och den text 

som finns är ofta formulerad i korta meningar. Meningarna kan tolkas som ett barn som har 

tagit till sig många ord men inte ännu kan sätta ihop allt till grammatiskt korrekta meningar, 

men de kan också tolkas som kortare stycken med poetisk underton.  

 

Genomgående används färger för att förmedla känslor. Det traditionellt maskulina, som bilar 

och personer med arga miner, visas ofta i bakgrunden i mörka grå-gröna toner. När pojken visas 

i rosa och lila, ibland med ett gult sken, likt en gloria, runt huvudet ger detta en tydlig kontrast 

mot dessa mörka toner. De olika färgtonerna gör att pojken känns väldigt avskild från det 

maskulina, nästan omedveten om att det existerar, ända tills det kommer väldigt nära inpå. När 

pojkens blomma trampas ner av några äldre barn tar de grågröna färgtonerna över. Blompojken 

gråter över den nedtrampade blomman och har då förlorat sina rosa färger och går nu i samma 

mörka färgskala som bakgrunden. Blomman lyser i orange trots att den är sönder och pojken 

har fått ett sår som lyser i samma färg. Den mörka färgskalan blir sedan kvar tills pojken tycks 

återta namnen han kallas, mespojken och fjollpojken. Han visas återigen i sina rosa och lila 

färger, med en stor blombukett i handen på en blomsteräng, och bakgrunden går i gula och 

orangea toner. 

 

På de tre sista uppslagen visas pojken sittandes i en stor blomma. Bakgrunden är brun och grå 

men pojken tycks nästan vara i sin egen bubbla. Blomman tycks utöver att vara något som 

Blompojken tycker mycket om, något som beskyddar och tröstar pojken. Det är också är en 

symbol för pojken själv, att blomman och pojken är ett står tydligt i texten, “Liten pojke är en 

blomma”. När läsaren slutligen ombeds att inte trampa på blomman ombeds vi därmed även att 

inte trampa på pojken. 

 

Bokens budskap riktar sig mot könsidentiteter och dess konstruktioner. Läsaren kan genom 

bokens text och illustrationer se hur pojken gestaltar sitt genus på olika sätt. Blompojken 

anpassar inte sig till samhällsnormer om maskulinitet, han definierar inte sitt genus genom det 

som Butler (1990) kallar för performativitet. Han känner sig inte stor eller stark, han gillar inte 

coola bilar. Han känner sig själv som liten, han gillar blommor och fina saker.  
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Sambandet mellan bild och text i Kivi och monsterhund är symmetriskt eller parallellt, 

illustrationerna kommunicerar inte något som texten inte berättar. Många barn kan dock vara 

beroende av bilderna för att förstå handlingen då texten är svårare än de andra böckerna i vårt 

urval. Hela texten är skriven i rim och kan nästan tolkas som en lång och nyanserad modern 

ramsa. Författaren leker med språk och dess ljud och former, och använder unika uttryck och 

vitsiga neologismer. Alla illustrationer är detaljrika och miljön är färgglad och kaotisk. Orden 

är också präglade av samma typ av färgglada uttryck och kaotisk stämning.  

 

Boken Jag är Jazz berättas utifrån huvudkaraktärens, Jazz, perspektiv. Hon fungerar som en 

berättarröst som beskriver hela historien i första person. Illustrationerna är förhållandevis 

realistiska, de visar ett verkligt barn i vardagliga miljöer. Bokens symmetriska ikonotext kan 

uppfattas som övertydlig då text och bild berättar samma sak (Nikolajeva, 2000). När texten 

beskriver vad Jazz tycker om att göra visas varje aktivitet på varsin liten bild med vitt tomrum 

emellan. 

 

Ett återkommande tema i bilderna är avbildningen av Jazz som glad när hon leker med dockor, 

har på sig halsband och prinsessklänning, vilket kontrasteras med att hon ser ledsen ut när hon 

tvingas ha på sig “pojkkläder”. När hennes bröder spelar fotboll i bakgrunden syns Jazz i 

förgrunden med rosa klänning och blommor i håret. När Jazz berättar att hon inte är exakt som 

Samantha och Casey förstärks skillnaden mellan dem genom att visa hur hennes två vänner 

syns glada i bakgrunden, medan Jazz står en bit ifrån dem i förgrunden och ser ledsen ut. Boken 

har ett visst fokus på att Jazz är annorlunda, men försöker samtidigt förmedla att annorlunda är 

bra. 

 

I analysen av dessa böcker kan vi se tre olika sätt att skildra icke-normativa identiteter i 

berättelser för barn. Jag är Jazz ger en verklighetsbaserad och tydlig, näst intill pedagogisk bild 

av hur vardagen kan se ut för en ung transperson. I Kivi och monsterhund vänds många normer 

helt uppochner i både text och bild, boken tycks skapa en egen värld där normerna inte är 

desamma som i vår verklighet. Blompojken skildrar utmaningarna i att uttrycka sig själv på 

ickenormativa sätt och att våga vara sig själv. Alla tre böcker skildrar ändå verkligheten för 

trans och icke-binära personer på olika sätt.   
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5. Diskussion 

 

Syftet med studien var att observera hur icke-normativa identiteter skildras i några ofta utlånade 

skönlitterära barnböcker. Analysen av de valda böckerna syftade till att besvara frågor om 

innehåll, struktur och budskap.  

 

Valet att analysera dessa böcker motiveras också i den diskurs som belyses av Bromseth och 

Darji (2010) om förståelser av identitet, kunskap och makt som präglar queerteori  och hur 

dessa kan användas i arbetet med lärande och förändringsstrategier. Diskursen kan bilda 

grunden till vidare forskning om barn- och queerlitteratur inom förskola. Pedagoger kan genom 

sådan litteratur hjälpa barn att utmana normer kring kön och sexualitet. Som tidigare nämnt 

uttrycker pedagoger ofta att normkritisk litteratur kan användas för att barn ska kunna känna 

igen sig själva i berättelsen (Nordenstam och Hermansson, 2020). De hävdar dock att 

igenkänning inte endast handlar om en spegling av subjektet, utan även om att utvidga det 

okända och expandera förståelse om olika situationer. Utan denna dimension kan barnen inte 

utveckla en mer komplex förståelse för olika identiteter.  

 

Av detta kan vi konstatera att det behövs mångfacetterade bilderböcker som skildrar olika 

historier för att barn ska få en mer komplex förståelse av samhället omkring dem. En stor mängd 

böcker som skildrar ett flertal olika normbrytande identiteter, sexualiteter och familjer behövs 

för att barn ska få en djupare förståelse. Young (2010) påpekar att bilderböcker riktar sig till 

barn men är skrivna av vuxna, som alltså kontrollerar vilka idéer och berättelser som barnen får 

ta del av genom litteraturen. Makten över den tillgängliga litteraturen i en pedagogisk 

verksamhet innehas också av vuxna, oavsett om pedagogerna själva väljer ut berättelser, eller 

väljer att låta barnen vara med och välja. Med ett normkritiskt arbetssätt måste verksamhetens 

vuxna då granska och ifrågasätta vilka berättelser som de ger barnen tillgång till. 

 

Litterära verk som skildrar ett brett utbud av situationer och identiteter kan med fördel utöka 

medvetenheten om familjekonstellationer och olika livsstilar. Det är också viktigt att nämna att 

i analysen har vi observerat att även vissa normkritiska böcker kan skildra heteronormativa 

strukturer. När samkönade par visas i en typisk heteronormativ familjesituation kan de upplevas 
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som mer accepterade och begripliga. Det är dock viktigt att även ge utrymme till och inkludera 

böcker med mer icke-normativa typer av identiteter och familjekonstellationer.  

Även när det gäller skildringar av transkaraktärer är det viktigt för barn att förstå att 

transpersoner är precis som vem som helst. Det är dock viktigt att vara medveten om att vissa 

skildringar såsom dem i Jag är Jazz kan förmedla en stereotyp bild av genus och det som anses 

vara feminint eller maskulint. Det ska finnas möjligheten för förskolor att införskaffa böcker 

som utmanar alla dessa stereotyper för att ge barnen en mer inkludernade syn.  

 

Enligt Läroplanen för förskolan (2018, s. 12) ska förskolan ge varje barn förutsättningar att 

utveckla förmågan att hänsyn till och leva in sig andra människors livssituation. Förskollärare 

har ett ansvar att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv för att kunna ge barnen möjlighet 

att utvidga sina perspektiv och val oavsett könstillhörighet. Användning av normkritisk 

litteratur liksom verken som analyseras i denna studie är väsentlig för utvecklingen av dessa 

värdegrunden.  

 

Valet att endast använda bilderböcker grundas i Nikolajevas (2000) och Lee-Harris (1998) 

forskning om vikten av bilder i barnlitteratur. Den visuella dimensionen har skapat en ny nivå 

i vår analys och vidareutvecklat vår tolkning om hur normerna och stereotyper påverkar 

vardagen. Till exempel genom att ha observerat karaktärernas klädstil eller färgskala som 

illustratörerna väljer för en viss scen.  

 

Det är också viktigt att inte bara reflektera kring vilken publik dessa böcker riktas till, utan även 

vem som har utrymme att föra fram tematiken. Vår studie är inte strukturerad för att även 

observera författarnas roll och identitet men det finns här ett viktig uppslag för framtida 

forskning. Författarnas könstillhörighet eller sexuell identitet är kanske av mindre vikt men 

frågan är om det behövs fortfarande mer utrymme för queera författare och forskare. Louisa 

Allen ställer sig en liknande fråga i sin artikel Queer(y)ing the Straight Researcher: The 

Relationship(?) between Researcher Identity and Anti-Normative Knowledge (2010). Frågan 

hon ställer sig, som också kan appliceras till många av de analyserade barnböcker, är huruvida 

en heterosexuell författare eller forskare kan bearbeta en queer tematik.  

 

För framtida studier skulle ett bredare fokus även på intersektionalitet inom normkritisk 

barnlitteratur kunna vara av nytta. Som Butler (1990, s.  6 - 12) också påpekar är studier om 

genus och sexualitet alltid kopplade till teorier om intersektionalitet. Enligt Butler skapas genus 

och ideér om sexualitet och identitet alltid genom flera olika faktorer och 

samhällskonstruktioner, därför krävs intersektionella studier för en komplett analys . Ramen 

för denna studie tillåter dock inte den tiden och de resurser som krävs för att kunna 

vidareutveckla en sådan forskning med intersektionella analyser.  
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