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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Denna undersökning grundar sig på tidigare forskning samt litteratur som behandlar den 

ojämställdhet som förekommer när det gäller skildringen av manliga och kvinnliga karaktärer i 

barnlitteratur. 

 

Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka två normkritiska bilderböcker med fokus på att granska och 

analysera om de bryter mot könsroller och i så fall hur.  Denna studie är en kvalitativ textanalys 

där bilderböckerna har analyserats, för att se vilka mönster som framträder när det gäller 

könsnormer.  

 

Resultat 

Resultatet av studien visar att de båda barnböckerna delvis lyckas förmedla ett normkritiskt 

förhållningssätt när det kommer till hur karaktärerna presenteras i böckerna. Det råder ett 

dubbelt budskap i de båda böckerna, vilket leder till att man som läsare kan misstolka 

skildringen av karaktärerna som presenteras i respektive barnbok. Studien påpekar att 

pedagoger görs medvetna om förlegade könsmönster i barnböcker samt att kritisk granska den 

barnlitteratur som erbjuds under lässituationerna med barnen för att på så sätt utmana barns 

idéer om könsnormer.  
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INLEDNING  
Under de senaste åren har normer och stereotyper som framställs i populära barnböcker 

diskuterats, samt om det är lämpligt att exponera barn för litterära verk som inte stämmer 

överens med hur vi lever idag. Det uppstår oenighet om huruvida klassiska barnböcker 

möjligtvis kan redigeras på nytt för att på så vis ge en klarare bild av verkligheten åt barnen. 

Av den anledningen att den bild som ges inte stämmer överens med den kultur vi lever i idag. 

Det handlar främst om att öka utbudet av barnböcker som fokuserar på etniska minoriteter, 

könsroller, funktionshindrade och socialt utsatta (Sandén 2014). Dock är det värt att nämna att 

det finns små bokförlag som specialiserar sig på att ge ut normkritiska barnböcker, vilka ökat i 

popularitet på senare tid. Ahlsén (2012) menar på att normkritiska barnböcker har som uppgift 

att inte peka ut de grupper som kan uppfattas avvikande enligt normen, utan att de istället 

inkluderas i en gemenskap där alla är lika värda. Det är av betydelse att olika aspekter behandlas 

i barnböcker, eftersom barnet enklare kan identifiera sig med karaktärerna som delar likartade 

egenskaper med barnet. Detta bidrar till att barnets självkänsla förstärks ytterligare.  

 

I förskolans styrdokument framgår det tydligt om förskolans värdegrundsarbete och uppdrag 

när det kommer till att motverka förlegade föreställningar om könsnormer: 

 
Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, 

oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som 

begränsar barnens utveckling, val och lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur 

barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt (Lpfö 2018, s.6) 

 

Barnböcker kan vara multimodala, det vill säga utgöras av en blandning av olika medier. 

Multimodalitet innebär att producenten av ett visst verk använder sig av olika typer av 

uttrycksformer för att skapa mening. Denna kommunikation kan vara interaktiv (men behöver 

inte vara det) där vi är konsumenter och producenter av det verk som erbjuds åt oss.  Barnböcker 

är en resurs som tillför kommunikation i vårt samhälle eftersom de förmedlar olika budskap åt 

den som läser boken (Kress 2017). Därmed spelar barnböcker en viktig roll i hur dessa 

förmedlar och påverkar stereotypa normer med inriktning mot kön (Taylor 2003).  

 

Mitt intresse för normkritiska barnböcker grundar sig främst på min fascination för att förstå 

människors normer, attityder och stereotyper. Under utbildningens gång har jag fått lära mig en 

hel del om pedagogens roll och ansvar att förmedla ett demokratiskt förhållningssätt samt att 

pedagoger spelar en viktig roll som förebilder åt barn 

Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka två normkritiska bilderböcker med fokus på att granska och 

analysera om de bryter mot könsroller och i så fall hur.  Denna studie är en kvalitativ textanalys 

där bilderböckerna har analyserats, för att se vilka mönster som framträder när det gäller 

könsnormer 

Frågeställningar 

• Vilka mönster framträder när det gäller kön och genus i de studerade bilderböckerna? 

• Hur fungerar illustrationerna i relation till det som presenteras i bilderböckerna? 
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BAKGRUND 
Detta avsnitt inleds med normer, normkritik, könsidentitet, jämställdhet, jämlikhet, genus, kön, 

genuspedagogik och könsneutralitet.  

 

Normer är outtalade regler som står för hur vi människor förväntas att vara såväl som hur vi ska 

förhålla oss gentemot oss själva och andra. Det skapas ett så kallat normsystem via de 

antaganden och fördomar vi har inom olika områden i vårt samhälle. De typiska normerna inom 

kön/genus kan exempelvis vara att kvinnor och män anses ha särskilda egenskaper, så som att 

kvinnor anses vara omhändertagande och snälla medan män är tekniskt duktiga. I vissa fall kan 

normer stämma in på de antaganden man har, men oftast består normer av falska värderingar 

och sanningar. Normsystemet sätter sin prägel i våra liv beroende på vilka typer av normer vi 

stöter på, och dessa skapar och formger vår uppfattning om oss själva och andra i den omvärld 

vi befinner oss i (Thomsson & Elvin-Novak 2003, ss.29–33). Att passa in enligt normen blir en 

betydande faktor i våra liv eftersom det medför till privilegier och makt. Negativa normer 

drabbar de som inte passar in eller rättare sagt de som anses vara avvikande och onormala. 

Därmed skapas diskriminerande strukturer.  

 

Begreppet normkritik innebär dock att fokus riktas mot normer som bedöms att vara självklara, 

och istället tar avstånd från att lägga stor uppmärksamhet på det avvikande eller onormala. Det 

är normerna som det är fel på och inte de som är avvikande (Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2016).  

Kvinnlighet, manlighet och könsidentitet 

Thomsson och Elvin-Novak (2003, ss.21–24) menar att det kön vi föds till är något som 

kategoriserar oss människor i det manliga eller kvinnliga, och detta beror till mestadels på att 

kön är något som rotar sig djupt i människans inre; det vill säga könsidentiteten. Vilket kön 

man tillhör uppenbarar sig redan i tidig ålder då barnet kommer i kontakt med andra människor 

och deras synsätt. Det handlar om att vuxna dikterar över vad som verkar passa in i barnets 

identitet när det gäller kläder, intressen, leksaker mm. Det är ett pågående identitetsskapande 

där närstående personer till barnet tycks per automatik forma barnets könsidentitet utefter vad 

som anses vara manligt och kvinnligt. Sättet hur kön görs är unikt i den bemärkelsen att 

könsidentiteten är starkt länkad med flera påverkande yttre faktorer, såsom ålder, sociala klass, 

kultur, etnicitet mm. Enligt Thomsson och Elvin-Novak bär dessa en central roll för 

utvecklingen av individens sexualitet. Kön rent biologiskt sätt är förknippat med fortplantning. 

Även inom olika intresseområden och yrken synliggörs det ytterligare om vad som är manligt 

och kvinnligt. Denna distinktion skapas av att både män och kvinnor förhåller sig till det område 

han/hon anser gälla för vilket kön man är. Trots valet av ställningstagande över vad män 

respektive kvinnor bör ägna sig åt, så finns det i grund och botten inget manligt och kvinnligt 

från början, utan det snarare har kommit till med tiden. Visst är kön något som är biologiskt, 

men är också socialt konstruerad. Om merparten av kvinnor arbetar inom ett visst område desto 

kvinnligare anses yrket att vara. 

 

Orden jämställdhet och jämlikhet förväxlas ofta eftersom de språkligt liknar varandra och det 

råder en oklarhet om begreppens betydelse speciellt i dagliga samtal. Av denna anledning är 

det viktigt att tydliggöra vad dessa begrepp står för. Jämställdhet omfattar pojkar och flickor 

eller kvinnor och män som ska ges samma förutsättningar och möjligheter oavsett vilken 

könstillhörighet man har. Båda könen ska ges rätten till att utbilda sig till vad man vill och likväl 

ska möjligheten ges att kunna välja vilket yrke man vill arbeta inom. Till detta hör 

jämställdhetsbegreppet som handlar också om likvärdig lönefördelning för lika arbetsinsats för 
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båda könen. Jämlikhet berör dock flera aspekter som exempelvis kön, hudfärg, religiös 

tillhörighet, sexualitet, ålder, funktionsnedsättning, klass och etnicitet, vilket handlar om alla 

människors lika värde som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna (Odenbring 2014, 

s.24). 

Genuspedagogik i förskolan 

Yrkesverksamma pedagoger började under 2000-talet intressera sig för genuspedagogik. Det 

handlade om att skapa en förändrad syn på hur genus/kön görs i praktiken men också bredda 

pedagogers ansvar och förståelse om genusidentitet. Att arbeta utifrån ett könsneutralt 

förhållningssätt blev mer angeläget. Pedagogen som förebild och förmedlare av ett könsneutralt 

tänkande kom att ha stor betydelse, då förskolan ska präglas av jämställdhetsinriktadprofil. Det 

innebär bland annat att framtidsvisionen för ett jämställt samhälle ska påbörjas redan med de 

yngsta barnen. Könsneutralitet syftar till att både pojkar och flickor ska behandlas likvärdigt 

och ges samma villkor och möjligheter till att kunna utbilda sig eller arbeta inom ett visst yrke 

oavsett könstillhörighet. Därmed används könsneutralitet som en form av pedagogisk strategi 

för att påverka de olikheter som uppstår hos könen, det vill säga orsaken till att pojkar och 

flickor framställs som olika (Eidevald & Lenz-Taguchi 2011, ss. 19–22). En viktig aspekt att 

lyfta fram när det gäller definition av kön är begreppet genus som kulturellt, socialt och 

biologiskt betingat. Kön är främst något som är socialt konstruerat oberoende av de skillnader 

eller likheter som finns. Det är våra egna föreställningar och tolkningar av vad som särskiljer 

könen samt påverkar uppfattningen av vad som betraktas vara manligt respektive kvinnligt 

(Svaleryd 2003, ss.29–31). Enligt Henkel (2009 ss. 21–22) utgör våra föreställningar en 

könsnormativ syn på vad vi förväntar oss att pojkar och flickor ska vara, vilket i sin tur är en 

orsak till en rådande ojämställdhet. 

Genus i barnlitteratur 

Henkel (2009, ss.19–21) talar för att pojkar oftast intar en central roll inom förskolan och 

skolan. De ges huvudrollen som bär på karaktärsdrag såsom att vara initiativtagande, modiga, 

trotsande och självständiga. Flickor å ena sidan intar en mer passiv roll som omhändertagande, 

hjälpsamma och duktiga. Dessa typiska könsroller uppstår även inom filmer och barnlitteratur 

där pojkar verkar vara överordnade och i de flesta kända barnböcker är huvudrollsinnehavaren 

en pojke. Trots att de på senare år har börjat ske en förändring när det gäller att inkludera flickor 

som huvudpersoner i böcker, så är de fortfarande underrepresenterade i merparten av den 

barnlitteratur som presenteras åt barnen. Det är viktigt att belysa att dessa könsnormativa 

mönster som barn exponeras för påverkar barnens syn på könen. Om flickor ständigt tilldelas 

birollen så medför det till indirekta budskap åt barnen vilka talar om att flickor inte värderas 

lika högt som pojkar. von Friesen (2019) tycker att det viktigt att nämna att en av Astrid 

Lindgrens mest sålda böcker är Pippi Långstrump där huvudrollsinnehavaren är en flicka, samt 

att det är den karaktär som säljer mest. 

TIDIGARE FORSKNING 
Den tidigare forskning som presenteras nedan är kronologisk strukturerad 

  

Kortenhaus och Demarest (1993, ss.282–231) undersökte om det har skett en förändring i hur 

ofta och på vilket sätt manliga respektive kvinnliga karaktärer presenterades i barnböcker från 

1940– till 1980-talet. Forskarna valde 150 barnböcker från olika folkbibliotek varav fem 

prisbelönta barnböcker valdes ut för varje årtionde och de resterande barnböckerna valdes 

slumpmässigt. Böckerna analyserades genom att man tittade på vilken typ av aktiviteter som 

var oftast förekommande, såsom att spela fotboll, klättra, springa, plocka blommor eller ta hand 
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om sitt husdjur. Aktiviteterna kategoriserades som passiva eller aktiva, och det räknades fram 

hur många gånger manliga/kvinnliga karaktärer gjorde något av de 18 olika aktiviteter, som 

enligt forskarna anses vara könsnormativa. Resultatet av studien visar att trots att manliga 

huvudkaraktärer dominerar i de flesta barnböcker så upptäcker forskarna att det skett en ökning 

i antalet kvinnliga huvudkaraktärer under de senaste årtionden. Detta menar forskarna kan bero 

på att flertalet bokförlag och författare blivit allt mer medvetna om hur könen framställs i 

barnböcker. Av denna anledning har de börjat publicera barnböcker med fler kvinnliga 

huvudkaraktärer. Men att endast öka antalet kvinnliga huvudkaraktärer i barnböcker löser inte 

den ojämställdhet som råder i barnlitteratur då flickor fortfarande intar en passiv roll, och sällan 

framstår som självständiga och utåtriktade som pojkarna gör i barnböckerna. Det måste finnas 

en verklig representation av båda könen i barnlitteraturen, vilket bland annat spelar en viktig 

roll när det kommer till barnens självuppfattning.   

 

Trepainer-Street och Romatowski (1999, ss. 156–159) har undersökt barns attityd till 

yrkesroller för både män och kvinnor. Tre skolor deltog i studien där lärare fick i uppgift att 

själva välja normkritiska barnböcker som skulle trotsa barnens attityder om män och kvinnors 

könsroller i olika yrkesområden. Barnen fick vara med på aktiviteter som var kopplade med 

den barnbok som lästes och tillfrågades om de ansåg att ett visst yrke var manlig eller kvinnlig. 

Resultatet av studien visade att barnens attityder förändrades, då deras förgående tankar 

mestadels bestod av stereotypa antaganden gällande vilka yrkesroller som klassificeras som 

”manliga” eller ”kvinnliga”. Studien poängterar dock att det rådde en viss öppenhet för vilka 

yrkesroller som ansåg vara manliga och kvinnliga redan innan studien påbörjades. Forskarna 

upptäckte även att de normkritiska barnböcker som användes i studien var till god hjälp för att 

ändra barnens attityder om könsnormer. De poängterar dock att det är viktigt att pedagoger 

arbetar medvetet med normkritiska barnböcker under en längre period för att influera barnens 

attityder. Detta ska ske i samband med aktiviteter som hör ihop med det som läses.  

 

Lynch (2016, ss. 425–426) undersökte i sin studie hur ofta manliga karaktärer förekom i den 

barnlitteratur som lästes av pedagogerna i sju olika förskolor. Denna studie gjordes i södra delen 

av Sverige där några av de deltagande förskolor hade Reggio-Emilia eller Montessori som 

pedagogisk profil. Forskaren informerade alla förskolor om att syftet med studien var att 

analysera barnlitteraturen som pedagogerna använde under lässtunderna med barnen. De fick 

däremot inte reda på att studiens egentliga fokus riktade sig mot att analysera kvinnors 

underrepresentation inom barnlitteratur. Anledningen till detta var att förhindra pedagogerna 

att välja barnlitteratur som verkar för ett jämställt förhållningssätt, då forskaren vill få en 

verklighetstrogen bild av hur det faktiskt ser ut i respektive förskola. Varje förskola hade till 

uppgift att rapportera vilka böcker som lästes med barnen, samt vilka böcker barnen har själva 

fått välja att läsa. En av de sju förskolor som deltog i studien valdes bort från sin medverkan på 

grund av att de inte skickat tillräckligt med data. Den insamlade data bestod totalt av 433 böcker 

som användes under lässtunderna med barnen i de olika förskolorna. Studien varade i sex 

månader. Pedagogerna fick varje vecka ange vilken bok man har läst, om en pojke, flicka eller 

pedagog har valt ut boken samt vad som diskuterades tillsammans med barnen efter 

bokläsningstillfället. 

 

Lynch (2016, ss. 428–429) undersökte sedan böckerna genom att identifiera vilka karaktärer 

som spelade en central roll i berättelsen. Den karaktär som förkom oftast i boken klassificerades 

som huvudkaraktären. Det identifierades även om karaktärens kön var maskulint eller feminint. 

Detta gjordes genom att avläsa namnen på huvudkaraktären eller konstatera vilket könet är med 

det pronomen som var anknutet till huvudkaraktären. Forskaren gjorde sedan fyra kategorier 

för att kunna avkoda könet på huvudkaraktärerna. Dessa var: kvinna, man, både-och eller icke 
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identifierbar. Resultatet av studien visar att kvinnor var starkt underrepresenterade i den 

barnlitteratur som lästes i de sex förskolorna, och mer än dubbelt så många böcker bestod av 

maskulina karaktärer, vilket fördrogs av pedagogerna när det gäller val av bok. På liknande vis 

uppstod samma fenomen i de böcker som barnen föredrog att läsa. Forskaren påpekar att det 

finns ett samband mellan barnets egna kön och könet på huvudkaraktären som påverkade 

avgörandet av den bok som valts ut. Troligtvis identifierade barnen sig med personer av det 

egna könet. Studien visar att alla de sex förskolorna brister i att arbeta utifrån ett normkritiskt 

förhållningssätt. Böcker med manliga huvudkaraktärer som är mer önskvärda att läsa påverkar 

barnens uppfattning om könsnormer. Pedagogerna förmedlar ett könsnormativt budskap där 

manliga karaktärer verkar vara mer intressantare än kvinnliga huvudkaraktärer. Det ska finnas 

en jämlik variation av både manliga och kvinnliga karaktärer i den barnlitteratur som erbjuds 

åt barnen, samt att pedagoger bär ett ansvar för att arbeta utifrån ett normkritiskt 

förhållningssätt. Det handlar om att bryta mot de typiska könsnormerna genom att exempelvis 

läsa fler böcker med kvinnliga huvudrollsinnehavare som utmanar den stereotypiska syn på vad 

som är kvinnligt.  

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I följande avsnitt presenteras två teorier som ligger till grund för studien.  

Könsschemateori  

Könsschemateori, på engelska, gender schema theory argumenterar Bem (1981, ss.355–356.) 

att det i flertalet teorier bemärks genus som en viktig del i barns identitetsutveckling. Genus 

anses vara en viktig faktor till barns socialisationsprocess och Bem menar att barn med tiden 

lär sig samhällets stereotypa syn på vad maskulint och feminint är. Barn anpassar sig och 

reglerar sitt beteende till de könskodade regler som samhället förmedlar vilket bearbetas i ett 

könsschema. Ett schema skapas för att kategorisera och bearbeta ny information samt skapa 

struktur i psyket. Detta i sin tur påverkar barns självuppfattning, sättet hur de beter sig, tänker 

och känner i relation till det som de exponeras för. Ett könsschema är en pågående process som 

barnet använder som grund för den egna självuppfattningen. Därtill formger barnet 

könsidentiteten beroende på vilka manliga eller kvinnliga attribut han/hon anser sig att ha. 

Dessa manliga eller kvinnliga attribut kan exempelvis vara att kvinnor är känslomässiga och 

svaga, medan män är starka och modiga. Detta stämmer in på de individer som tycks basera sin 

identitet med typiska maskulina och feminina attribut. Det vill säga att självidentiteten är starkt 

länkad med individens kön. Det är också värt att benämna att de finns individer som inte följer 

stereotypa könsnormer genom att inte inblanda kvinnliga eller manliga karaktärsdrag när det 

gäller beskrivning av sig själv som person. Individen kan anse sig själv att vara dominant eller 

omvårdande utan att relatera maskulina eller feminina karaktärsdrag med sig själv.  

 

Enligt Starr och Zurbriggen (2017, ss.575–576) är könsschemateorin fortfarande populär inom 

områden som psykologi samt sociologi. Trots att könsschemateorin kan anses vara en gammal 

teori så fungerar det att kombinera den med andra typer av teorier. Det innebär att man med 

hjälp av könschemateorin kan skapa strakare teorier som förklarar mänskligt beteende. Av 

denna anledning anses den som viktig och kommer att leva vidare länge. 

Semiotik 

Det finns olika typer av strategier som kommer till användning vid analys av dokument och en 

av dessa är semiotiken, som används till att avkoda meningen bakom det vi vill förmedla eller 

snarare kommunicera. Tecken och symboler kan yttra sig både lingvistiskt, det vill säga 

skriftligt eller muntligt men också visuellt samt auditivt såsom i bilder, ljud, ljus, färger, 
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ljudsignaler med flera för att skapa mening (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 102). Kress 

och Van Leeuwen (2006, ss.6–13) inriktar sig i den sociala semiotiska teorin som härstammar 

från det tidiga 1930 – och 40 talets semiologi. Den centrar sig kring språkets uppbyggnad samt 

språket som teckensystem. De lingvistiska kunskaperna applicerades inom flera områden under 

1960- och 70 talet. Dessa var fotografi, biografer, mode, musik, serieteckning mm. Den sociala 

semiologin handlar mest om teckenskapande samt att dess primära syfte är att analysera 

teckenskaparens process i det han/hon vill förmedla med sitt verk. Till skillnad från tidigare 

semiotikers idéer anser man inom den sociala semiologin att skapandet av tecken alltid är 

motiverad och sällan görs slumpartat. Teckenskaparen använder sig av olika former av medium 

för att ge uttryck för det han/hon önskar att framföra sin mening med. Detta gäller också i sättet 

hur teckenskaparen uttrycker sig lingvistiskt där de mest lämpliga orden väljs för att skapa 

mening.  

 

Kress och Van Leeuwen (2006, ss.18–20) menar att relationen mellan bild och text är oberoende 

av varandra. Detta innebär att en bild inte behöver vara en illustration av det texten förmedlar, 

samt att texten inte anses kunna ge en bättre definition av ett visst budskap, vilket man tidigare 

antytt inom semiotiken. Både bild och text är strukturerade med ett eget budskap där de båda 

formerna kopplas samman för att skapa mening. Det är dock viktigt att förstå att dessa två typer 

av teckenskapande har olika sätt av att förmedla budskap och detta medför till att båda består 

av begränsningar och möjligheter. Allt kan inte enbart sägas med text och likväl stämmer detta 

för bild. En bild i en reklamannons kan till exempel innehålla sexistiska stereotyper vartefter 

texten inte visar på något sexistiskt budskap. Det är dock värt att förstå att meningsskapande 

berikas ytterligare när fler uttrycksformer används. Kress (2017) skriver att det väsentliga inom 

den sociala semiotiken är att förstå relationen mellan bild och text såväl som urskilja vilken 

uttrycksform som verkar mer dominerande i sitt budskap, eller om de båda uttrycksformerna 

lyckas leverera budskapet på ett likvärdigt sätt. 

METOD 

Urval  

I början av studien söktes normkritiska barnböcker på nätet och sedan upptäcktes hemsidan för 

bokförlaget OLIKA, som ger ut böcker som specifikt inriktar sig åt att bryta mot normer i flera 

aspekter där genus är en av dessa. Den första boken är författad av Kristina Murray Brodin och 

illustrerad av Bettina Johanson och heter Varför gråter pappan? Den är utgiven 2011 på 

förlaget Olika AB och är 36 sidor lång. Den andra boken är författad av Åsa Mendel Hartvig 

och illustrerad av Caroline Röstlund och heter Tesslas mamma vill inte! Den är utgiven 2010 

på samma förlag och är 28 sidor lång. 

Kvalitativ metod och textanalys 

När man genomför en studie med kvalitativ metod som tillvägagångssätt är man intresserad 

över människors egna erfarenheter, upplevelser, tankar med mera. En betydande 

vetenskapsteori i kvalitativa undersökningar är den hermeneutiska inriktningen där det 

subjektiva är centralt. Enligt hermeneutiken riktar man sig på att tolka och analysera olika typer 

av litterära verk såsom religiösa eller skönlitterära texter. Man tolkar och undersöker 

författarens bakomliggande intentioner med sitt verk samt ställer detta i relation till sociala 

förhållanden som sker i nutiden (Brinkkajaer & Høyen 2013, ss.59–78). 

 

Kvalitativ textanalys innebär att texten som analyseras bryts ner där fokus inriktas på att finna 

det huvudsakliga temat/motivet i texten. Det handlar om att läsa texten i sin helhet men också 

bryta upp den i mindre delar för att försöka tyda och tolka det som presenteras. När man 
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analyserar en text utifrån ett kvalitativt perspektiv är det viktigt att läsa texten under flera 

tillfällen då det kan finnas underliggande budskap som lätt kan förbises. För att enklare 

analysera texter är det lämpligt att textanalysen indelas i olika steg där man ställer frågor till 

texten för att på så sätt urskilja de teman som kan förekomma vid granskning. Det är betydande 

att man läser texten noggrant samt att det väsentliga innehållet i en text ska redogöras för. De 

upptäckter som görs i texten med fokus på det forskningsområde som undersöks ska tydligt 

synliggöras i studien. Textanalytikern använder sig av öppna frågor såsom vad, vilka, vilken 

och hur för att enklare förstå budskapet i en viss kontext. De frågor som ställs måste vara precisa 

och därmed hållas inom ramen för studiens centrala syfte. Det handlar också om att frågorna 

ska vara formulerade på ett sådant sätt att forskaren medvetet riktar sig åt att tolka textverkets 

manifesta eller latenta budskap. Manifesta budskap är synligt för textläsaren medan latenta 

budskap är implicita budskap som inte kan utläsas direkt av textanalytikern. Om studiens fokus 

kretsar kring att undersöka normer är man då intresserad över textverkets latenta budskap. Det 

vill säga att latenta budskap är svårare att hitta och därför är det viktigt att använda sig av 

analytiska verktyg för att finna de dolda budskapen (Esaiasson, Gjilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängerud 2017, ss.211–235).  

 

Studiens val av metod är avgränsat till en innehållsanalys som består av en kvalitativ bild och-

textanalys och har därmed inte gjort en diskursanalys, eftersom det skulle vara allt för 

tidsomfattande.  

 

För att bryta ner innehållet i de två böckerna: Varför gråter pappan (2011) och Tesslas mamma 

vill inte! har tre analysscheman framställts. Två av dessa scheman utgår ifrån två 

analysmetoder. Dessa är: Taylor samt semiotiken. Ett ytterligare analysschema gjordes, vilket 

bygger på frågor till texten och illustrationerna. Dessa analysfrågor gjordes för att enklare 

avkoda de könsmönster som förekommer i bilderböckerna. De två sista frågorna är 

forskningsfrågorna. Analysfrågorna presenteras här nedan: 

 

• Vilka är karaktärerna?  

• Är de huvudrollsinnehavare eller biroll?  

• Vad är textens motiv/tema?  

• Finns det ett dolt budskap eller framförs budskapet tydligt i texten?  

• Var utspelar sig berättelsen? 

• Vilka mönster framträder när det gäller kön, genus i de studerade bilderböckerna? 

• Hur fungerar illustrationerna till det som presenteras i bilderböckerna?  

 

Analysmetod 

Taylor 

Analysschemat har utgått från Taylor (2003, ss.300–309) som har utformat en tabell som ska 

vara till hjälp för att avkoda stereotypa könsroller i barnlitteratur. I tabellen står det traditionella 

manliga och kvinnliga karaktärsdrag som grundar sig på stereotypa könsnormer. Några av de 

kvinnliga karaktärsdragen är: underordnad, ointelligent, känslosam, svag, passiv, 

samarbetsvillig, timid, tillfredställande, sexobjekt mm. De manliga karaktärsdragen är: 

dominant, självständig, intelligent, stark, modig, ambitiös, aktiv och sexuellt aggressiv. Här 

nedan presenteras de maskulina och feminina karaktärsdragen i en tabell. 
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Feminina karaktärsdrag Maskulina karaktärsdrag 

Underordnad Dominant 

Ointelligent Självständig 

Känslosam Intelligent 

Svag Stark 

Passiv Modig 

Samarbetsvillig Ambitiös 

Timid Aktiv 

Tillfredställande Sexuellt aggressiv 

 

I analysschemat noterades det om det uppstod något eller några av de typiska feminina samt 

maskulina karaktärsdrag i de två bilderböckerna. Dessa antecknades sedan vid ordet upptäckter.  

Semiotiken 

Eftersom studien inriktar sig åt att identifiera det latenta budskapet i bilderböckerna gäller det 

att koda de mönster som upptäcks utifrån de teman som framträder i bilderböckerna. De färger, 

bilder, fraser, karaktärernas kroppsstorlek och beteende som kan tänkas vara könskodade ska 

också analyseras. Bilderböckernas titel är också viktig att undersöka för att finna manifesta eller 

latenta budskap om könsnormer.  

 

Inför bild och-textanalysen användes den sociala semiotiken med fokus på de centrala 

analysmetoder som utmärks inom semiotik vid analys av böckerna. Dessa är Ideationell 

metafunktion, interpersonell metafunktion och textuell metafunktion. Studien har utgått ifrån 

dessa semiotiska analysmetoder vid granskning av de båda bilderböckerna. I analysschemat för 

semiotiken står de tre centrala analysmetoder, samt de upptäckter som gjorts vid granskning av 

de båda bilderböckerna.  

 

Enligt Kress och Van Leeuwen (2006 ss. 42, 48,53–59,63–64) handlar Ideationell metafunktion 

om hur olika objekt representeras visuellt i bilder samt relationen mellan dessa. Två objekt kan 

interagera med varandra genom att de skapar en så kallad vektor. Detta är en linje som riktar 

sig från ett objekt (representerade deltagare såsom människor, platser föremål och abstrakta 

föremål) till ett annat objekt. Objekt behöver dock inte sammanbindas med en linje utan kan 

istället dela relation via ett trä liknande struktur. En vektor kan visas på flera olika sätt i bilder 

och kan exempelvis skapas med kroppens armar eller ben, verktyg som pekar åt ett håll eller en 

väg som är diagonalt positionerad som täcker bildens yta. När representerade deltagare 

sammanbinds av en vektor betyder detta att de representerade deltagarna utför en viss handling 

mot något eller någon, vilket medför till en narrativ process. Vektorn behöver inte alltid peka 

åt en annan deltagare utan kan istället peka på något vi som åskådare inte kan se i bilden. En 

bild av en man som gestikulerar med handen riktad åt höger där målet inte synliggörs i bilden 

kan väcka tankar och funderingar hos åskådaren över vem mannen gestikulerar till, tänker eller 

tittar på. Detta för att åskådaren ska identifiera eller känna empati till den representerade 

deltagaren Det är också viktigt att belysa geometriska figurers roll i meningsskapande, där de 

olika formerna har en direkt inverkan på människan nervsystem. En kvadrat representerar 

ärlighet, rakhet samt att den förmedlar en viss ordning eller ordentlighet. Trianglar är kantiga 

likt kvadrater och rektanglar, men beroende på hur den är lutad så kan en triangel agera som en 

vektor som pekar åt ett visst objekt. Cirklar är däremot oftast accessionerade med vår natur, 

eftersom kantiga former inte existerar inom den levande naturen och förknippas istället med 

den teknologiska värld vi människor skapat. 
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Den interpersonella metafunktionen är relationen mellan den som producerat verket och den 

person som åskådar verket i samband med det objekt som representeras. För att enklare uttrycka 

detta kan exempelvis en person riktas mot åskådaren genom att titta rakt mot en kamera i ett 

fotografi. Detta medför till att det sker en interaktion mellan åskådare och objekt. Personen kan 

även vara frånvarande i sin interaktion genom att inte vara riktad mot åskådaren, utan är istället 

vänd med ryggen mot åskådaren. En sådan ställning indikerar sårbarhet, och ger möjligheten åt 

åskådaren att kunna granska karaktären på en djupare nivå. Beroende på vilken vinkel 

representerade deltagare har i en bild förmedlar det olika budskap till åskådaren. Om den 

representerade deltagaren är sedd ovanifrån där den interaktiva deltagaren ser ner på den 

representerade deltagaren kan detta uppfattas som att åskådaren har makt över den 

representerade deltagaren. Det kan även vara omvänt så att den representerade deltagaren intar 

en maktposition när denna istället presenteras ur ett högt perspektiv. Den interaktiva deltagaren 

kan då upplevas som underordnad. Riktningen av blicken samt hur kroppen är positionerad mot 

åskådaren har betydelse, eftersom det kan medföra till implicita budskap. Är kroppen riktad i 

frontal position som tar plats i bilden kan detta uppfattas som att vara närmare den interaktiva 

deltagaren, vilket skapar en mer intim och personlig relation mellan den representerade 

deltagaren och den interaktiva deltagaren. Om den representerade deltagaren befinner sig längre 

ifrån åskådaren kan en sådan bild uppfattas som främmande. Blicken kan vara riktad mot 

åskådaren men den sociala distansen är allt för långt ifrån för att kunna påverka åskådaren 

(Kress & Van Leeuwen 2006 ss.42–43,126,140). 

 

Den textuella metafunktionen behandlar sättet hur kompositionen mellan den verbala texten och 

den visuella texten påverkar det budskap som förmedlas. En förändring mellan texten och 

bildens layout kan ge ett helt annat budskap. Denna bild -och textkomposition kan bestå av att 

bilden antigen är placerad på vänster sida medan texten är på höger sida eller tvärtom. De 

element som är placerade på vänster sida representerar det som är bestämt eller givet, medan 

de element som placerats på höger sida betraktas som det nya. Det innebär att det som är givet 

är sådant som åskådaren redan är bekant med, vartefter det som är det nya är sådant som 

åskådaren ännu inte känner till eller håller med om. Om en bild är placerad på vänster sida och 

den verbala texten är placerad på höger sida betyder detta att bilden representerar det som är 

givet, samt agerar som en länk till texten som är det nya. På samma vis stämmer detta om texten 

skulle vara placerad på vänster sida och bilden på höger sida. Textkompositionen kan även vara 

linjär eller icke linjär och läsas antigen från vänster till höger, uppåt eller nedåt eller rad för rad. 

Det mest framträdande element i en text styr vart läsaren ska börja läsa. Detta kan vara en tydlig 

rubrik eller en bild som fångar läsarens uppmärksamhet. Linjära texter följer en kronologisk 

ordning som styr läsaren medan icke linjära texter erbjuder möjligheten åt läsaren att välja vart 

han/hon vill påbörja sitt läsande. Det är dock värt att nämna att kompositionen av båda dessa 

typer inte är slumpmässigt ordnat (Kress & Van Leeuwen 2006 ss.179–183). 

 

Ett ytterligare meningsskapande uttrycksform inom den sociala semiotiken är färger. De spelar 

en viktig roll i att fånga läsarens uppmärksamhet och påverkar oss genom att vi dras till de 

färger vi är bekanta med. Alltså var färgerna kommer ifrån samt vart vi sett dessa. Detta skapar 

en interpersonell mening i syfte till att skrämma, imponera, varna eller dämpa läsaren. Färger 

används för att lugna eller aktivera människor. Klara färger upplevs mer som positivt, 

äventyrlig, vulgär eller skrikig medan matta färger uppfattas mer som subtil, mjuk, kall eller 

retlig. Röd färg förknippas med värme, energi, synlighet och blå färg förknippas med kyla, 

lugnande, distanshet. Grön färg är lugnande i disharmoniska situationer och orange färg är ett 

bra sätt till att uppmuntra människor för aktivitet (Kress & Van Leeuwen 2006 ss.154, 229–

235). 
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Text-och bildanalysen av de båda bilderböckerna har både text och bild granskats eftersom de 

båda uttrycksformerna skapar en helhet. Tillsammans påverkar och interagerar de med varandra 

för att skapa mening och kan därför inte granskas separat. En bild behöver enbart inte vara en 

illustration av det den verbala texten säger, vilket gör att texten kan betraktas som mer viktig 

och dominant i sitt meningsskapande. Det är dock värt att poängtera att bilder generellt sätt 

fångar vår uppmärksamhet mer än texter eftersom vi förlitar oss på synen för att kunna bedöma 

om något är pålitligt eller inte (Kress & Van Leeuwen 2006 ss.177, 154). Därmed har större 

tonvikt lagts i det som presenteras visuellt i bilderböckerna. 

Validitet och reliabilitet 

En studies validitet visar sig på så sätt att man är medveten om att de forskningsfrågor som 

används i studien ska besvaras. Det innebär att frågorna måste vara formulerade på ett sådant 

sätt för att kunna ge svar på den studie som ska göras. Därmed är det viktigt att man inte avleder 

från sitt egentliga fokus med studien då risken är att istället träda in i andra områden som inte 

är relevant med studiens syfte. Likväl har val av metod betydelse för studiens validitet eftersom 

man ska välja den metod som anses vara lämpligt tillvägagångssätt för att besvara det man 

avsett att undersöka. Detta är också det som påverkar studiens tillförlitlighet eller så kallad 

reliabilitet som förstärks ytterligare med korrekta frågeformuleringar (Löfdahl 2014, ss.51–54).  

 

Bild-och textanalysen är kritiskt granskad där tolkningar som gjorts av bilderböckerna är viktiga 

i besvarandet av forskningsfrågorna samt att resultatet inte kan generaliseras (Esaiasson et al. 

2017, ss.64–66). Studiens validitet samt reliabilitet förstärks eftersom mer än en analysmetod 

har använts för att granska innehållet i barnböckerna. Det har också formulerats relevanta 

analysfrågor som kan ge svar till studiens syfte. De två analysmetoder som har använts är till 

för att granska litterära verk samt granska verkets bakomliggande budskap. Detta ökar arbetets 

validitet och reliabilitet ytterligare. 

RESULTAT 
Böckerna innehåller en faktaruta samt en beskrivning av både författare och illustratörer.  

Analys 1: Brodin Murray & Johannsson Varför gråter pappan? 

 

En beskrivning av författare och illustratör finns efter berättelsens slut: 

 
Kristina Murray Brodin är en aktiv författare med ena benet i skolan och andra i förskolan. 

Hon är utbildad pedagog och just förskolan är en plats som ger henne mycket inspiration 

till berättelser. ” För mig har det varit självklart att skildra olika sorters mångfald eftersom 

jag arbetat områden med mångfald. Jag vill också gärna skriva om känslor och ge alla barn, 

oavsett kön, ord att utrycka dem med. Både glada och ledsna känslor. Jag har sett hur viktigt 

det är.” 

 

Bettina Johansson har alltid älskat att måla och rita och hon har producerat många 

barnböcker. ”Något som är extra roligt med bilderböcker är ju att bilderna skapar en egen 

liten berättelse och att jag som illustratör också påverkar berättelsen med mina tankar och 

värderingar. Varför gråter pappan? var väldigt rolig att eftersom den visar att vem som 

helst har rätt att visa sina känslor öppet på en parkbänk, till och med en stressad 

kostymmänniska med portfölj (s31). 

 

Boken Varför gråter pappan? handlar om två förskolebarn vid namn Hamsa och Alvdis som 

blickar ut från förskolans staket och ser en gråtande pappa som sitter ensam på en parkbänk. 

Hamsa och Alvdis börjar bli nyfikna och spekulerar kring varför pappan gråter. Detta leder till 
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en rad olika tänkbara anledningar såsom: ”Det kanske är någon som slagit honom, säger 

Alvdis”. Eller ” Pappan kanske är hungrig, säger Hamsa. För att maten är slut”. Båda barnen 

utbyter olika tankar mellan varandra och relaterar händelserna med egna erfarenheter. Tillslut 

frågar Hamsa och Alvdis pappan om varför han gråter och får till sin förvåning reda på att 

pappan inte är ledsen utan att han är glad. Han förklarar för barnen att han gråter glada tårar 

eftersom han ska träffa sitt barn. Pappan säger sedan hejdå till Hamsa och Alvdis och går. 

Berättelsen avslutas med att Hamsas farfar och Alvdis mamma kommer och hämtar dem i 

förskolan. De båda barnen blir så glada att de likt pappan gråter glada tårar. 

 

Bokens omslag talar om för vad boken kommer att handla om och vid granskning av omslaget 

ser man som läsare att titeln är positionerad på vänster sida av bilden. Den utmärker sig genom 

att bokstäverna är stora samt att dess position talar om för läsaren att texten kommer först och 

sedan de tillhörande bilderna. Texten omges av en tankebubbla och nedanför ser vi 

protagonisterna: Hamsa och Alvdis. De båda är riktade med kroppen mot läsaren men deras 

blickar riktas inte mot oss. Blicken är inte direkt och därmed kräver inte något av läsaren. 

Tankebubblan samt dess yttrande skapar inte en vektor med de två barnen, vilket uppfattas som 

att det som står i tankebubblan är något vi som läsare delar tillsammans med Hamsa och Alvdis. 

Det vill säga att läsaren också funderar likt de två barnen om varför pappan gråter. Höger om 

titeln ser vi pappan som sitter på en parkbänk med ryggen vänd mot oss. Presentationen av 

pappan uppfattas som främmande och sårbar, eftersom han befinner sig längre ifrån läsaren 

(s.1). 

Utmanande bild av machokulturen 

Inledningsvis i berättelsen kastas man som läsare direkt in i handlingen och man uppfattar 

tydligt att Hamsa och Alvdis är huvudkaraktärerna. Detta synliggörs genom att läsaren tar del 

av barnens konversationer om varför pappan gråter. Det är utifrån Hamsas och Alvdis synvinkel 

som vi betraktar pappans känslomässiga tillstånd. På så sätt skildras pappans karaktär indirekt 

under berättelsens gång. Pappan är distanserad från läsaren och hans sårbarhet ger oss som 

läsare en möjlighet att bedöma honom som person, trots att han inte är medveten om att vi 

betraktar honom från avstånd. Pappan verkar inte bry sig om att andra kan se honom sitta själv 

på en parkbänk och gråter. Detta tydliggörs via de starka färger som indikerar att denna händelse 

sker under dagen. Även om pappans rygg är vänd mot läsaren kan vi ändå urskilja hans fysiska 

attribut. Han har på sig en grå kostym och hans hår är mörkt och bakåtkammat. Texten 

förtydligar att den person vi ser som sitter på parkbänken är pappan som gråter. 
 

-Titta, där sitter en pappa, säger Hamsa. 

-Vems pappa är det? Undrar Alvdis. 

-Det är inte min pappa i alla fall, säger Hamsa (ss.4–5). 

 

Under den första dialogen mellan de två barnen får vi reda på deras namn: Hamsa och Alvdis. 

Namnen är inte typiska flick- eller pojknamn utan är mer könsneutrala. På bilden kan man se 

att Alvdis har axellångt hår och har på sig en vit långarmad tunika med ljusblåa moln på och 

randiga byxor. Hamsa har kort hår och har på sig en röd tröja med vita ränder och blåa byxor. 

Till en början kan Hamsa uppfattas som att han/hon är en pojke och Alvdis en flicka eftersom 

Hamsa framstår som en stereotypisk pojke medan Alvdis framstår som en stereotypisk flicka.  

Som läsare kan man vid djupare granskning se att Hamsa har synliga ögonfransar och inte 

Alvdis. Är detta en indikation på att Hamsa är en flicka och Alvids en pojke? Detta budskap 

synliggörs inte i texten men visar sig implicit via bilden (s.4). I nästkommande sida ser vi 

pappan från ett närmare perspektiv. Han sitter med kroppen lutad framåt och gråter medan de 

två barnen tittar på. Att pappan är sårbar är ett karaktärsdrag som inte förknippas med det som 

anses vara typiskt manligt. Den presentation av pappan som skildras i bilden krockar med den 
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genusbild vi ser på hans klädnad; alltså att han är klädd i typiska manliga kläder, samtidigt som 

han bryter mot normen. Som läsare betraktas han ovanifrån, vilket förstärker hans sårbarhet 

ytterligare, samt att han uppfattas som svag. Han är dock inte långt ifrån läsaren utan är närmare. 

Detta skapar en personlig samt fiktiv relation mellan läsaren och pappan.  Läsaren känner 

empati och identifierar med det han känner.  
 

-Pappan gråter. Han är ledsen, säger Alvdis. 

-Min pappa är inte ledsen, säger Hamsa. 

-Inte min pappa heller, säger Alvdis. För jag har ingen pappa (ss.6–7). 

 

Barnens förhållningssätt kring pappan visas tydligt i texten ovan då de bekräftar pappans 

känslomässiga tillstånd när de konstaterar att han gråter. Hamsas yttring om att hennes pappa 

inte är ledsen kan tyda på att hon är förvånad över att se en man gråta och är inte bekant med 

att män visar sig som sårbara och svaga. Alvdis yttrande å ena sidan när han säger: ”Inte min 

pappa heller. För jag har ingen pappa.” kan tolkas som att Alvdis pappa är en frånvarande figur 

i hans liv. Detta implicita budskap förstärks ytterligare i ett senare skede i boken när Alvdis 

mor introduceras för läsaren. Det är också värt att notera bild- och textkompositionen som 

presenterar pappan på vänster sida medan texten är placerad på höger sida. Vi som läsare 

konfronteras med pappans sårbarhet och både bilden och texten samspelar i detta avsnitt för att 

förtydliga skildringen av pappan. Pappans känslomässiga tillstånd bryter mot machokulturen.  

Fysiskt våld ur ett genusperspektiv  

På efterföljande sida börjar de båda barnen spekulera kring varför pappan gråter. På den vänstra 

sidan ser vi Hamsa och Alvdis riktade mot oss likt bokens omslag. De tittar inte mot oss läsare 

utan på varandra. De kräver inte något av oss som läsare utan vi erbjuds att granska det Hamsa 

och Alvdis tänker på.  

 
-Men varför är pappan ledsen? frågar Hamsa. 

-Det kanske är någon som har slagit honom, säger Alvdis. 

-Man får inte slåss, säger Hamsa 

-Inte min lillasyster heller. Ingen får slåss (s.8) 

 

Bild- och textkompositionen är framställt på så sätt att det som presenteras på den vänstra sidan 

är det som är givet alltså något som är bestämt, medan det som presteras på den högra sidan är 

det nya, vilket är något vi som läsare inte känner till eller inte är beredda att hålla med om. På 

den högra sidan ser vi pappan som jagas av en arg kvinna som håller i en kavel. Vi ser också 

skymten av ett hus som pappan springer till i bilden (s.9). Texten fungerar som en ankare till 

det som presenteras i bilden till höger och förmedlar ett implicit budskap. Hamsas yttrande 

”Man får inte slåss.” understryker det som är det givna för läsaren, det vill säga det vi är bekanta 

med och håller med om. Men det är Alvdis yttrande som tillsammans med bilden på den högra 

sidan med pappan och kvinnan som pekar på att fysiskt våld inte utövas enbart av män utan 

även kvinnor. ” Nej, man får inte slåss, säger Alvdis. Inte min lillasyster heller. Ingen får slåss.” 

Den sista meningen och speciellt ordet ”ingen” uppfattas som att egentligen säga: Oavsett om 

du är man eller kvinna så är det inte okej att slå någon. Bilden visar pappan som konflikträdd 

och underlägsen samtidigt som kvinnan verkar aggressiv och dominant. Detta implicita 

budskap kan också förmedla att kvinnor nuförtiden inte behöver betraktas som svaga eller 

underlägsna och på så sätt bryter mot genusnormer. Det väcker frågor som: Hur skulle bilden 

betraktas om rollerna mellan kvinnan och pappan var ombytta? 
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Självständiga kvinnor 

På sida 14 introduceras vi som läsare till Alvdis mamma samt att det Alvdis säger i början av 

boken om att han inte har någon pappa förtydligas i bilden. Mamman är klädd i en rödfärgad 

overall och ser ut att vara upptagen med att laga sin bil. Den röda färgen på mammans overall 

får henne att framstå som varm, energisk och godhjärtad. Alvdis berättar för Hamsa om att han 

en gång blivit ledsen när hans mamma inte ville spela fotboll med honom. Bilden visar Alvdis 

som håller i sin boll och tittar besviket på sin mamma som är upptagen. När det gäller Alvdis 

kan man som läsare förstå att han inte är könsterotypiskt maskulin i sättet han klär sig. Han har 

på sig en blå kortarmad klänning med vita ränder på armarna samt vita ränder på den nedre 

delen av klänningen. Färgen blå kan uppfattas som en typisk killig färg och även här krockar 

genusbilden med det Alvdis har på sig. Framställningen av hans fysiska attribut bryter mot 

könsnormer såväl som att de skildrar en stereotypisk genusbild i både den blå färgen samt hans 

intresse för att spela fotboll.  

 
-Tänk om pappan inte har någon kompis, säger Hamsa. Om han är ledsen för 

att han är ensam. 

 -Jag var ledsen när mamma inte ville spela fotboll med mig, säger Alvdis. 

När hon bara ville vara ifred (s.14). 

 

Ur citatet ovan förstärks Alvdis karaktärsdrag i samband med bilden, vilket tydliggör för läsaren 

om Alvdis intressen. Trots att man som läsare inte kan få reda på mer av barnens karaktärsdrag 

är detta avsnitt en betydande skildring av normkritiska könsroller. Alvdis mamma framstår som 

en självständig kvinna fastän det inte är märkbart i texten utan illustreras på en subtil nivå via 

bild när mamman kör motorcykel medan Alvdis sitter bakom. Även i denna bild skildras 

mammans och sonens kön via färgen på deras hjälmar. Mamman har en rosa hjälm på sig och 

Alvdis har en blå hjälm på sig. Bilden med mamman som kör motorcykel pekar åt höger och 

motorcykeln är i detta fall en vektor riktad åt ett okänt mål. Bilden symboliserar en självständig 

mamma som inte är beroende av en man. Hennes karaktärsdrag kan tolkas som att hon klarar 

av att hantera saker och ting på egen hand utan att behöva be en man om hjälp. Likväl kan vi 

som läsare se en poliskvinna längre in i berättelsen som framstår som självständig, modig och 

dominant. Hennes karaktärsdrag bryter mot genusmönster via hennes yrkesroll som oftast 

förknippas med att vara ett manligt yrke (s.16,20).  

 

Berättelsens huvudsakliga motiv/tema som i stort sätt genomsyrar hela boken riktar sig mot 

känslan ledsen, samt hur det tolkas av Hamsa och Alvdis. Till en början kan detta tema upplevas 

som dominerande under berättelsen gång vilket styr handlingen. Men vid djupare granskning 

av texten och bilderna upptäcker man att det råder en normkritisksyn på genusroller. Att pappan 

gråter tyder på att även män kan visa sin sårbara sida utan att behöva betraktas som en svag 

man enligt traditionella könsnormer. En pappa kan också vara omsorgsfull och 

omhändertagande likt kvinnor. Detta synliggörs också i både bild och text. 

 
- Eller så är pappan trött, säger Alvdis. Då kan man bli ledsen. 

- Ja, han är trött för att hans bebis skriker, tror Hamsa. För bebisar  

vill inte sova (s.13). 

 

Läsaren får möjligheten att betrakta pappan som omhändertagande just därför att han tar hand 

om sitt barn och att det varken är en manlig eller kvinnlig syssla. Även här påvisas detta 

karaktärsdrag ur ett normkritiskt perspektiv på gestaltningen av genus/könsroller. Kvinnornas 

representation i berättelsen förmedlar bland annat karaktärsdrag som bryter mot stereotypa 

könsnormer samt att en feministisk synvinkel presenteras och görs synligt i bilderna. 
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Analys 2: Mendel-Hartvig & Röstlund Tesslas mamma vill inte! 

 
En beskrivning av författare och illustratör finns efter berättelsens slut:  

 
Åsa Mendel- Hartvig har skapat flera barnböcker tillsammans med Caroline. ” Boken är ett 

resultat av alla de lekar vi lekt med våra barn för att få dem att gå med på sådant som barn 

och vuxna kan ha mycket olika uppfattningar om måste-graden i. Att hitta rätt lek har visat 

sig vara betydligt mer effektivt- och trevligt – än att gnöla och tjata.” 

 

Caroliene Röstlund gör både barnböcker och tidningsillustrationer. Caroline är intresserad 

av att skildra mångfalden av sätt att leva och vara som finns runtomkring oss. Hon har för 

OLIKA skildrat många olika familjeformer, hudfärger och karaktärer i sina böcker. Här 

tecknar Caroline en mamma och ett barn som får gå utanför normerna (s.28). 

 

Berättelsen Tesslas mamma vill inte! handlar om barnet Tessla som tar hand om sin trotsiga 

mamma som varken vill lyssna eller sköta vardagssysslorna. Tessla utmanas med att försöka få 

sin mamma till att ta av sig sina ytterkläder när de varit ute i parken, tvätta händerna före och 

efter maten, mata sin mamma, smörja sin mamma mm. Under berättelsens gång kompromissar 

Tessla med mamman för att motivera henne till att göra det hon vill. Mamman blir då nöjd när 

hon till exempel får leka Spindelmannen om hon tar av sig sina ytterkläder. När det sedan blir 

dags för att gå och lägga sig vägrar Tesslas mamma. ”Men om jag sjunger Trollmor? Säger 

Tessla. Okej säger mamma”. Men Tesslas mamma kommer på efter en stund att hon inte vill 

sova ensam utan Tessla och berätteslen avslutas med att de två sover tillsammans i mammans 

säng. På bokens framsida kan man se Tessla och hennes mamma ute vid en sandlåda. Mamman 

sitter i sandlådan med armarna i kors, och med kroppen vänd ifrån Tessla som står bredvid och 

betraktar sin mamma. Bokens titel är positionerad högst upp och styr läsarens uppmärksamhet 

genom att texten kommer först och sedan bilden som visar Tessla och Mamman.  

Den lekfulla föräldern 

Läsaren introduceras till de två huvudkaraktärerna Tessla och hennes mamma som befinner sig 

ute i en park. Tesslas mamma sitter uppe på ett träd och som läsare uppfattar man att det sker 

ett rollbyte mellan barnet och mamman. Det tydliggörs inte i berättelsen om Tessla är en flicka 

eller pojke, men namnet Tessla tycks vara ett feminint namn, eftersom kvinnliga namn oftast 

avlutas med bokstaven A. Av denna anledning har jag som läsare valt att utgå ifrån att Tessla 

är en flicka. Att Tessla inte könsbetsäms i texten ger friheten till läsaren att själv bestämma 

vilket kön Tessla har. Bilden på de två huvudkaraktärerna tydliggör rollbytet mellan mor och 

barn och i den inledande texten får läsaren reda på barnets namn.  
 

Tesslas mamma vill inte gå hem från parken. 

 

- Kom nu! Säger Tessla. 

- Nej! Säger mamma (s.5). 

 

Vid granskning av Tesslas ytterkläder visar dessa inte på några stereotypa könsmönster. Den 

blåa jackan hon har på sig samt de svartrutiga byxorna visar inte heller några indikationer på 

att hon just är en flicka, och likväl stämmer detta med den gula långarmade tröja hon har på sig 

när de väl är hemma (s.9). Därtill kan läsaren betrakta Tessla som antingen en pojkflicka eller 

en pojke. Mammans ytterkläder ser feminina ut på så sätt att formen på hennes jacka ser ut att 

gälla för kvinnor och inte för män. Färgen på hennes kläder är däremot könsneutrala eftersom 

killar också kan ha på sig gula eller orangea kläder. Den orangea färgen är en klar färg som 

talar om att mamman är aktiv och äventyrlig.  
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När Tessla och mamman anländer till sitt hem får vi som läsaren möjligheten att träda in i hur 

deras vardag ser ut. Berättelsen utspelar sig till mestadels hemma hos Tessla och mamman och 

skildringen av de två karaktärerna sker indirekt då deras praktiska handlingar styr berättelsen 

gång. Det blir uppenbart att mamman har ett ständigt behov av att leka och lyssnar endast när 

hon får göra som hon vill. Gestaltningen av mamman och de karaktärsdrag hon bär på 

synliggörs ytterligare i bilderna och läsaren får en klarare inblick över den roll mamman intar i 

berättelsen. Mammans bångstyrighet trotsar könsnormativa mönster, speciellt när det kommer 

till könsroller. Det innebär att hon inte framstår som passiv, timid eller känslomässig, vilket är 

vanligt förekommande egenskaper hos kvinnliga karaktärer i barnlitteratur. I berättelsen 

framstår mamman som mycket lekfull och oansvarig i sitt naiva beteende som uppenbarar sig 

fortgående under hela berättelsen. Detta kan dock uppväcka negativa attityder hos läsaren 

eftersom mamman fråntar sig sitt ansvar som förälder. När Tessla och Mamman anländer 

hemma så leker mamman Spindelmannen och som läsare görs mammans agerande tydligt i 

både bild och text. 

 
-Men om du får vara Spindelmannen? Säger Tessla. 

- Okej, säger mamma (s.10) 

 

På bilden ser vi mamman som svingar sig framåt och låtsas att hon skjuter ut spindelnät. Tessla 

ses på avstånd medan mamman är närmare läsaren och tar plats, vilket medför till att det skapar 

en vänskaplig relation mellan läsaren och mamman. Vi kan enklare känna empati för henne än 

Tessla som är distanserad från läsaren i bilden. Färgen orange återkommer igen som syns på 

väggen i den hall där Tessla och mamman tar av sig sina ytterkläder. Mamman förknippas med 

äventyrlighet samt att den orangea färgens klarhet uppmuntrar läsaren att vara lekfull och 

engagera sig i liknande sorts aktiviteter som mamman. Mammans lekfullhet kan också tolkas 

som att hon inte är en stereotypisk mamma som förhåller sig enligt typiska könsroller utan 

bryter mot dessa genom att vara lekfull. Det budskap som förmedlas är att vuxna uppmanas att 

våga vara lekfulla utan att låta sig styras av typiska könsroller. Trots denna skildring av 

mamman uppstår det tankar om Tesslas pappa som exkluderas i berättelsen, vilket leder till att 

man som läsare funderar över om pappans frånvarande kan bero på att han jobbar och mamman 

är den förälder som tillbringar mest tid till att uppfostra och omhänderta Tessla. 

Kvinnans roll i hemmet 

Som tidigare nämnt kan vi som läsare inte se Tesslas pappa och detta leder till spekulationer 

om varför han inte är närvarande. Rollbytet mellan Tessla och mamman ger oss som läsare 

implicita budskap om hur mamman tilltalar Tessla när vardagssysslorna ska göras. Det är troligt 

att Tessla gestaltar sin mammas agerande och imiterar hennes handlingar, vilket synliggörs när 

de sitter vid matbordet och ska äta. 
 

Tesslas mamma vill inte äta maten. 

 

-Gapa! Säger Tessla. 

-Nej! Säger mamma (s.13). 

 

Det är inte bara mammans tilltalande som visas indirekt via Tesslas imitation av mamman, utan 

ett ytterligare dolt budskap uppenbarar sig som talar om att kvinnor hör till hemma. Denna 

representation av mamman som förälder motsäger bilden som ges av henne när hon intar rollen 

som ett oansvarigt barn. I texten ovan skildras sättet hur Tessla agerar som den ansvarsfulla 

föräldern och eftersom Tesslas pappa inte syns till kan vi som läsare endast utgå ifrån Tesslas 

uppfattning av hur en förälder bör vara. Alltså spelar mamman en viktig roll i att förmedla vad 
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det innebär att vara en mamma, samt att kvinnor enligt normen uppfostras till att vara 

omhändertagande och omsorgsfulla när de är små.  

 

Berättelsen om Tessla och hennes mamma behandlar i huvudsak problematiken om att ta hand 

om trotsiga barn, samt att detta verkar vara det primära temat som genomsyrar berättelsen. Trots 

detta kan man konstatera att både Tessla och mamman avviker från könsnormativa traditioner.  

Det vill säga att det sker ett dolt budskap med de två karaktärerna som bryter mot könsnormer. 

Bilderna synliggör detta budskap med texten som ett komplement när det gäller gestaltningen 

av genusmönster hos de båda huvudkaraktärerna. Vid granskning av Tesslas roll som den 

ansvarstagande föräldern är hon den som är omhändertagande och ser till att tvätta håret på sin 

mamma samt smörja henne efter badet.  
 

Tesslas mamma vill inte smörja in sig.  

 

- Kom tillbaka! Säger Tessla. 

- Nej! Säger mamma. 

- Men om vi gör maskar? Säger Tessla. 

- Okej, säger mamma (ss.17–18). 

 

Att Tessla inte könsbestäms gör det svårt att tolka om hennes roll som den ansvarstagande 

föräldern är en typisk gestaltning av en omsorgsfull mamma, samt att Tesslas handlande kan 

likväl stämma in på både mammor och pappor. Men detta förtydligas inte i texten eller bilden 

eftersom de enda huvudrollsinnehavarna är Tessa och mamman. Vi kommer inte i kontakt med 

andra karaktärer och detta medför till att man som läsare spekulerar över vem samt vart Tessla 

fått inspiration i sin gestaltning av en ansvarfull förälder.  

Jämförelse av de båda böckerna 

Först presenteras Taylors stereotyper, därefter presenteras textanalysen och sist presenteras den 

semiotiska analysen av böckerna. 

 

Tabell 1. Taylor 

Analys Varför gråter pappan Tesslas mamma vill inte 
Feminina stereotypiska 

könsnormer 

underordnad, ointelligent, 

känslosam, svag, passiv, 

samarbetsvillig, timid, 

tillfredställande 

underordnad, ointelligent, 

känslosam, svag, passiv, 

samarbetsvillig, timid, 

tillfredställande 

Upptäckter Alvdis mamma, kvinnan som 

jagar pappan samt poliskvinnan 

framstår som självständiga, starka, 

modiga och dominanta 

Tessla är samarbetsvillig, 

omhändertagande och 

omsorgsfull. 

Maskulina stereotypiska 

könsnormer 

dominant, självständig, intelligent, 

stark, modig, ambitiös, aktiv, 

sexuellt aggressiv 

dominant, självständig, intelligent, 

stark, modig, ambitiös, aktiv, 

sexuellt aggressiv  

Upptäckter Pappan framstår som sårbar, 

underordnad och känslosam 

mamman är aktiv och äventyrlig. 

 

I tabellen ovan ser man att de kvinnliga karaktärerna som skildras i boken Varför gråter 

pappan? utmanar feminina stereotypiska könsnormer, eftersom de bär på karaktärsdrag som 

anses vara typiskt maskulina. Skildringen av pappan utmanar också stereotypiska könsnormer 

på så sätt att han framstår som sårbar, underordnad och känslosam. Däremot kan man se att i 

boken Tesslas mamma vill inte! framstår Tessla som samarbetsvillig, omhändertagande och 

omsorgsfull. Tesslas karaktärsdrag utmanar inte de feminina stereotypiska könsnormerna utan 

förmedlar ett implicit budskap som talar för att kvinnor hör till hemma. Framställningen av 
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mamman utmanar dock feminina stereotypiska karaktärsdrag genom att hon framstår som aktiv 

och äventyrlig. 

 

Tabell 2. Textanalys 

Analysfrågor Varför gråter pappan Tesslas mamma vill inte 
Vilka är karaktärerna? Hamsa, Alvdis, pappa, mamma Tessla och mamman 

Huvudroll eller biroll? Huvudroller har Hamsa och 

Alvdis. Biroller har pappa och 

mamma 

Båda har huvudroll 

Vad är textens motiv/tema? Texten handlar om känslan att 

vara ledsen och hur det tolkas av 

Hamsa och Alvdis. 

Problematiken om att ta hand om 

trotsiga barn 

Finns det ett dolt budskap eller 

framförs budskapet tydlig i texten? 

Det råder en normkritisksyn på 

genusroller. Pappan gråter och 

framstår som sårbar. Kvinnorna 

bryter mot stereotypa könsnormer. 

Den innehåller en feministisk 

synvinkel. 

Tessla och mamman avviker från 

könsnormativa traditioner. 

Mamman är naiv och bryter mot 

en typisk mammaroll. Tesslas 

kläder är könsneutrala. Mamman 

skildrar dock en stereotypisk bild 

över kvinnans roll i hemmet samt 

att hennes klädnad och utseende 

ser typisk feminin ut. 

Var utspelar sig berättelsen? Hamsa och Alvdis blickar ut från 

förskolans staket. De utbyter 

tankar och funderingar med 

varandra ute på förskolans gård. 

Ute i en park och inne i Mammans 

och Tesslas hem. 

Vilka mönster framträder när det 

gäller kön, genus i de studerade 

bilderböckerna? 

Pappan utmanar klassiska manliga 

karaktärsdrag eftersom han fram-

står som sårbar samt omsorgsfull. 

Hamsa och Alvdis bryter mot 

könskodade kläder. Kvinnorna 

framstår som tuffa och självständ-

iga.  Pappan utmanar machokul-

turen. En stereotypisk genusbild 

skildras i framställningen av samt-

liga karaktärer. Genusbilden av 

Alvdis kockar med hur han fram-

ställs fysiskt via hans kläder, samt 

hans intresse för fotboll. Pappans 

klädnad är också könstreotypisk. 

Barnens kön är inte tydligt. Trots 

detta kan man se att Hamsa har 

ögonfransar medan Alvdis inte har 

det. 

Tesslas kläder är könsneutrala. 

Mammans ytterkläder ser typiskt 

feminina ut samt att hon utmanar 

könsnormativa mönster. Mamman 

är inte passiv, timid eller 

känslomässig. Tesslas gestaltning 

av en ansvarsfull förälder är 

troligtvis en representation av 

mamman eftersom pappan inte 

syns till. Mamman spelar en viktig 

roll i att förmedla vad det innebär 

att vara en mamma. Detta 

implicita budskap talar om att 

kvinnor hör till hemma. Tessla 

könsbestäms inte men namnet 

verkar vara feminint eftersom den 

sista bokstaven är A. 

Hur fungerar illustrationerna till 

det som presenteras i 

bilderböckerna? 

Bilderna tydliggör berättelsens 

budskap. Det sker ett samspel 

mellan bild och text. 

Bilderna tydliggör berättelsens 

budskap. Det sker ett samspel 

mellan bild och text. 

 

I boken Varför gråter pappan? behandlas flera aspekter av genus och kön som bryter mot 

förlegade könsnormer. Framställningen av pappan utmanar klassiska manliga karaktärsdrag 

och på liknande sätt visar det sig i Tesslas mamma vill inte! som bryter mot en typisk 

mammaroll genom hennes naiva karaktär. De båda böckerna delar även samma normkritiska 

förhållningssätt i sättet hur barnen skildras. Tesslas kläder är könsneutrala vartefter Hamsa och 

Alvdis bryter mot könskodade kläder. Även fast den gråtande pappans känslomässiga tillstånd 

styr berättelsens handling så riktas också fokus på kvinnor där de framstår som självständiga 

och tuffa. Som det tidigare har nämnts vid granskning av Tesslas mamma vill inte! finns det ett 

dubblettbudskap som förmedlas och dessa två talar emot varandra. Det vill säga att det 

manifesta budskapet är att Tesslas mamma bryter mot vad det innebär att vara en 
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ansvarstagande förälder, men samtidigt skildrar en stereotypisk bild över kvinnas roll i hemmet. 

Detta utgör det latenta budskapet i berättelsen. På liknande vis krockar genusbilden med hur 

Alvdis framställs fysiskt via hans kläder såväl som hans intresse för fotboll och den blåa färgen 

på klänningen/tunikan. Likväl är skildringen av den gråtande pappan könsstereotypisk eftersom 

han är klädd i en kostym. Båda böckerna lyfter fram kvinnliga karaktärer men brister i att 

tydliggöra barnens kön. Risken är då att läsaren väljer det kön han/hon anser vara lämpligt. 

Pappans handlande trotsar machokulturen genom att han skildras som sårbar i berättelsen. Hans 

klädnad är dock typisk manligt samt att detta förekommer på liknande vis i Tesslas mamma vill 

inte! då mammans klädnad och utseende ser typisk feminin ut.  

 

Tabell 3. Semiotik 
Analys Varför gråter pappan Tesslas mamma vill inte 

Ideationell metafunktion: Vektor 

som riktar sig från ett objekt till ett 

annat eller mot ett okänt håll 

Bilden med mamman som kör 

motorcykel medan Alvdis sitter 

bakom. Motorcykeln är en vektor 

som pekar åt ett okänt håll. 

Inga upptäckter har gjorts inom 

detta område 

Interpersonell metafunktion: 

Representerade deltagares vinkel, 

riktning och position 

Hamsa och Alvdis är riktade mot 

läsaren på omslaget av boken. 

Deras blickar är inte riktade mot 

läsaren. Detta sker även längre in i 

berättelsen i avsnittet med pappan 

som blir jagad av en kvinna. 

Pappan är vänd med ryggen mot 

läsaren. Han framstår som 

främmande och sårbar. Pappan 

betraktas ovanifrån. Han är dock 

närmare läsaren, vilket gör att 

läsaren känner empati och 

identifierar med det han känner 

När mamman leker 

Spindelmannen är hon nära 

läsaren. Tessla är mer distanserad 

från läsaren. 

Textuell metafunktion: Bild-och 

textkompositionens layout. 

 

Bokens omslag: texten kommer 

först och sedan bilden. Senare i 

boken konfronteras läsaren med 

pappans sårbarhet. Pappan 

presenteras på vänster sida medan 

texten är placerad på höger sida. 

Bilden med kvinnan som jagar 

pappan är placerad på höger sida 

(det nya). På vänster sida är texten 

med Hamsa och Alvdis riktade 

mot läsaren (det som är givet eller 

bestämt.) ”Man får inte slåss.” 

Alvdis yttrande tillsammans med 

bilden på höger sida pekar på att 

fysiskt våld inte bara utövas av 

män utan även kvinnor. ”Ingen får 

slåss.” Oavsett kön så är det inte 

okej att slåss. 

Bokens titel är positionerad högst 

upp. Texten kommer först och 

sedan bilden. 

Färger: Röd, blå, grön och orange Alvdis mamman är klädd i en 

rödfärgad overall. Alvdis har en blå 

kortärmad klänning med vita 

ränder på armarna samt vita ränder 

på den nedre delen av klänningen. 

Mammans hjälm har färgen rosa 

och Alvdis hjälm har färgen blå.  

Bilden med pappan som gråter 

sker på dagen. Färgerna är klara. 

Mammans jacka är orange. Den 

orangea väggen i hallen 

uppmuntrar läsaren att vara 

lekfull. 
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I de båda böckerna ser man att det sker ett samspel mellan text och bild. I boken Varför gråter 

pappan? är bild- och textkompositionens layout konstruerat på ett sådant sätt som leder och 

styr läsarens uppmärksamhet under berättelsens gång. Både bild och text samspelar för att 

förmedla ett visst budskap. I bilden med pappan som blir jagad av en kvinna får man reda på 

att det implicita budskapet är att kvinnor nuförtiden inte behöver betraktas som svaga eller 

underlägsna. Tillsammans med texten förtydligas budskapet ytterligare, samt att i detta avsnitt 

presenteras fysiskt våld ur ett genusperspektiv. I boken Tesslas mamma vill inte! är bild och 

textkompositionen konstruerad likt boken Varför gråter pappan? som styr läsarens 

uppmärksamhet. Det är dock värt att nämna att det gjorts fler upptäckter inom detta område i 

Varför gråter pappan? Karaktärerna skapar empati eller distanshet med läsaren beroende på 

karaktärernas riktning, position och vinkel. Pappan är sedd ovanifrån under ett visst tillfälle i 

boken och detta förstärker hans sårbarhet. I Tesslas mamma vill inte! när mamman leker 

Spindelmannen är hon nära läsaren medan Tessla är mer distanserad från läsaren. Läsaren kan 

enklare identifiera med mamman. När det gäller färgerna i Tesslas mamma vill inte! inser man 

att de färger som förekommer inte är stereotypiskt feminina eller maskulina. Färgen orange kan 

både gälla för pojkar och flickor. I Varför gråter pappan? skildras könen via färgerna på 

karaktärernas kläder. Alvdis mamma framstår som självständig och oberoende av mannen när 

hon kör motorcykel medan Alvdis sitter bakom. Alvdis har en blå hjälm på sig och mamman 

har en rosa hjälm på sig. I ett tidigare skede i boken har mamman på sig en röd overall och 

Alvdis en kortarmad blå klänning med vita ränder på. Som tidigare nämnt krockar genusbilden 

med hur de framställs fysiskt via kläderna, färgen på kläderna samt Alvdis och mammans 

intressen.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I studien har det analyserats två bilderböcker som syftar till att vara normkritiska där det primära 

fokuset var att granska hur de bryter mot könsnormer. Genus är en betydande del av människans 

liv varpå den utgör en central roll i formandet av vår personlighet samt hur vi interagerar med 

varandra och uppfattar oss själva. Vårt kön styr sätter hur vi tänker och beter oss utifrån de 

könsnormer vi exponerats för i tidig ålder. Därmed är det viktigt att förstå kulturens påverkan i 

att förmedla könsnormer där barnlitteratur kan vara en möjlig bidragande faktor till att förmedla 

könsnormer (Taylor 2003). Utifrån den tidigare forskning som gjorts är det uppenbart att 

könsnormer är ofta vanligt förekommande i barnböcker, samt att förekomsten av manliga 

huvudrollsinnehavare generellt dominerar i de flesta barnböcker. Trots detta har man kunnat 

urskilja en förändring hos bokförlag som börjat med att ge ut böcker med kvinnliga 

huvudrollsinnehavare (Kortenhaus & Demarest 1993). Detta exempel visas ytterligare i en 

annan studie som undersökte barns attityder gällande manliga och kvinnliga yrkesroller där 

normkritiska barnböcker skulle förändra barns tidigare föreställningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt. Studien gjordes 1999 och detta kan anses vara länge sedan men det 

intressanta är att det fanns ett engagemang för att implementera normkritiska barnböcker i 

skolans undervisning. Av den anledningen för att aktivt påverka den rådande kulturens 

förlegade syn på kön (Trepainer-Street & Romatowski 1999).  

 

Resultatet av studien visar att de båda normkritiska barnböckernas strävan att bryta mot 

könsnormer gör detta i viss mån. Båda presenterar ett könsneutralt förhållningssätt samtidigt 

som de brister inom vissa områden. I boken varför gråter pappan? Är det tveksamt om 

författaren samt illustratören lyckats förmedla ett könsneutralt budskap. I skildringen av Hamsa 

och Alvdis tydliggörs det aldrig vem som är flicka eller pojke, men det finns en medveten tanke 

bakom hur barnen presenteras. Det vill säga att Hamsa har tydliga ögonfransar men inte Alvdis. 
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På liknande vis syns detta på barnens kläder.  Detta leder till att barnens kön blir en aning 

svårtolkat och risken är att läsaren misstolkar Hamsas och Alvdis kön eftersom det inte görs 

tydligt i både text och bild. Det vill säga att Hamsa kan uppfattas att vara en pojke och Alvdis 

en flicka beroende på läsarens tidigare erfarenheter om könsnormer som formar barns 

könsschema. Dessa dubbla budskap kan i sin tur påverka barns syn på vad maskulint och 

feminint är (Bem 1981). 

 

Det väcker frågan om varför de vuxna karaktärerna inte bryter mot hur de framställs fysiskt likt 

barnen i boken. Även fast den gråtande pappan bryter mot könsnormer i sättet hur han beter sig 

såväl som presentationen av Alvdis mamma så görs detta inte på karaktärernas utseende. Enligt 

den sociala semiotiken är verket som gjorts av skaparen alltid motiverad där de 

meningsskapande budskapen ska nås ut till konsumenterna. Analysen av båda barnböckerna 

återspeglar den sociala samt kulturella miljö vi befinner oss i, därav anledningen till att 

medvetet påverka läsaren att identifiera med karaktärerna och detta styrker man även inom den 

semiotiska teorin (Kress & Van Leeuwen 2006). I analysen av varför gråter pappan?  

konstaterades att boken vill upplysa läsaren om att män kan vara känslomässiga och sårbara, 

samt att de kvinnor som förekommer i boken representerar kvinnan som självständig och 

oberoende av mannen. Det är uppenbart att framställningen av kvinnorna i boken innehåller ett 

feministiskt motiv.  

 

I Tesslas mamma vill inte! tydliggörs det inte heller om vilket kön hon är och det enda man kan 

utgå ifrån är att hennes namn uppfattas att vara feminint. Tesslas kläder är dock könsneutrala 

och man upptäcker att författarna samt illustratören har medvetet bestämt att huvudkaraktärerna 

ska vara kvinnliga. Här ser man ett samband i den tidigare forskning (Kortenhaus & Demarest 

1993) om kvinnors underrepresentation där det nämns att det skett en ökning i antalet kvinnliga 

huvudrollsinnehavare i barnböcker. De två huvudrollsinnehavarna är kvinnliga och detta syftar 

åt att förändra de manliga karaktärer som till mestadels förekommer i barnböcker. Tesslas 

mamma utmanar förlegade könsnormer på så sätt att mamman framstår som lekfull och naiv. 

Trots detta finner man att representationen av mamman kan leda till att man som läsare upplever 

att kvinnor hör hemma i huset samt ansvarar för de vardagssysslor som görs med barnen. Att 

enbart öka antalet kvinnliga huvudkaraktärer i barnböcker löser inte ojämställdheten i 

representationen av män och kvinnor i barnböcker. Kortenhaus och Demarest (1993) styrker att 

det krävs en verklig representation av båda könen i barnlitteratur vilket handlar om att inte 

skildra kvinnor som passiva och undergivna. Av denna anledning är det ytterst viktigt att 

skildringen av karaktärerna förtydligas eftersom de båda böckerna delvis brister i att bryta mot 

könsnormer. Det är lätt hänt att barn och vuxna missuppfattar skildringen av barnens kön i de 

båda böckerna som analyserats. Att möjligheten ges att kunna bestämma könet på barnen i de 

två barnböckerna kan leda till att barn och vuxna väljer att bestämma könet baserat på vad de 

själva föredrar, samt de könsnormer de exponerats för tidigare.  

 

Därmed krävs det att en vuxen har vetskap i hur könsnormer skildras i båda barnböckerna samt 

samtala om dessa med barn under läsningens gång för att bidra till en förändrad syn på 

könsnormer. Lynch (2016) visar i sin studie att barnen och pedagogerna i samtliga förskolor 

som ingick i studien valde ut böcker med manliga huvudkaraktärer och detta beror på att det 

råder en omedvetenhet gällande hur manligt och kvinnligt representeras i barnböcker. När det 

kommer till att upptäcka de underliggande budskapen som förmedlats i båda böckerna riskerar 

dessa att förbises om inte den vuxne strävar efter att förtydliga det normkritiska budskapet. 

 

Resultatet visar även att illustrationerna förstärker budskapen ytterligare. Det råder ett samspel 

mellan text och bild och Kress och Van Leeuen (2006) belyser att bilder är det vi människor 
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tenderar till att rikta mer uppmärksamhet på än texten. Därtill har bildernas påverkan en större 

influens på barns idéer om könsnormer än själva texten, vilket måste göras tydligt. Därför att 

de båda barnböckerna innehåller dubbla budskap där genusbilderna krockar med varandra 

under berättelsens gång.  

Metoddiskussion  

I planeringen av studien så förbereddes intervjufrågor till författarna och illustratörerna men 

fick endast gensvar från en av dem. Författarnas och illustratörernas åsikter gällande deras 

huvudsakliga budskap i de båda böckerna hade troligtvis tillfört med intressant information till 

studien. Det hade också förstärkt tillförlitligheten på så sätt att man använder sig av flera 

metoder för att kunna få svar på det man vill undersöka. Under arbetets gång har tanken varit 

att inte avledas ifrån studies syfte, genom att inte träda in i andra aspekter som förekommit i de 

båda bilderböckerna. Framställningen av analysfrågorna var formulerade så att de var öppna 

frågor. Den sociala semiotiken gav goda analysverktyg för att kunna finna latenta budskap i de 

båda barnböckerna. Barnböckerna lästes flera gånger och sedan granskades dem på en djupare 

nivå, vilket var utmanande, eftersom det är lätt hänt att man inte uppmärksammar de dolda 

budskapen första gången man läser barnböckerna.  

 

När det kommer till analysen av barnböckerna fanns det en strävan för att granska dessa 

objektivt, samt att analysen inte nödvändigtvis behöver vara det. Egna tolkningar gjordes under 

arbetets gång samt att detta har varit svårt att undvika. Taylors tabell om de typiska 

karaktärsdragen för manliga och kvinnliga karaktärer var ett bra sätt att urskilja könsmönster i 

barnböckerna, vilket underlättade analysarbetet. Däremot är studien begränsad på så sätt att den 

enbart riktar sig åt att granska könsmönster i två utvalda barnböcker. Det hade varit intressant 

att veta hur resultatet hade blivit om man istället hade gjort en kvantitativ studie, genom att 

urskilja könsmönster i flera barnböcker likt den tidigare forskning som gjorts för att kunna hitta 

liknande tendenser när det gäller skildringen av könsnormer i barnböcker. Sedan är det också 

betydande att poängtera att den sociala semiotiken som analysverktyg inte kan ge klara svar om 

verkets mening. Analysverktygen som använts är ett sätt att försöka förstå teckenskaparens 

mening med sitt verk, samt att skapandet av tecken alltid är motiverad. Detta leder till att man 

endast spekulerar om verkets bakomliggande mening. 

Didaktiska konsekvenser 

Att göra kvalitativ bild-och textanalys har medfört till att man i den kommande yrkesrollen 

kommer att vara allt mer medveten om vilka typer av barnböcker som erbjuds i verksamheten. 

Pedagoger är viktiga förebilder som ska se till att bryta mot könsnormer samt att pedagoger 

ansvarar till att aktivt arbeta utifrån ett könsneutralt förhållningssätt. Könsschemateorin lyfter 

fram kulturens inverkan på barns könsidentitet och därför är det viktigt att pedagoger kritiskt 

granskar barnböcker för att förhindra förlegade könsnormer. Arbetet under studiens gång har 

medfört till att man inhämtat kunskaper om hur litterära texter och bilder kan granskas på en 

djupare nivå. De analysverktyg som har använts anses att vara applicerbart i den kommande 

yrkesrollen. De barnböcker som har analyserats skulle kunna fungera bra som ett pedagogiskt 

redskap i att öppna intressanta diskussioner med barn under lässtunderna samt påverka barns 

förutfattade idéer om könsnormer. Trots detta visar resultatet av studien att genusbilderna 

krockar med varandra i vissa delar av böckerna. Därmed föreslås det att pedagoger belyser de 

könsnormer som upptäcks under läsning och medvetandegör barn om dessa, samt behandlar 

skildringen av hur manliga och kvinnliga karaktärer representeras i barnböcker. 
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