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Sammanfattning 
I dagens förskola, och även sedan en lång tid tillbaka, anses barnböcker vara en viktig del av 
det pedagogiska material som barnen tar del av. Däremot visar studie (se bl.a. Simonsson, 
2004) på att valet av vilken bok som förs in i förskolan inte är lika självklart som hur pass 
viktigt det är att den finns där. Genom detta uppmärksammas inte heller vilket innehåll som 
representeras i boken. Detta examensarbete grundar sig i frågor som rör vilka perspektiv och 
värderingar som finns kring barnboken och som därmed barnen på förskolan tar del av.   
 
Genom analys av fyra barnböcker, När Findus var liten och försvann, Gittan och 

älgbrorsorna, Familjeboken och Mamma Mu städar, uppmärksammas i denna studie 
barnboken. Urvalet av barnböcker är grundat i biblioteksverksamheten, som har en nära 
koppling till förskolans verksamhet kring böcker. Genom listor, från tre bibliotek, på de mest 
lästa barnböckerna under år 2008 uppmärksammades tre böcker som närvarande från alla 
bibliotek. Vidare kom även en fjärde bok att tilläggas, totalt har fyra böcker analyserats. 
Analysen grundas i ett intersektionellt perspektiv som genom ett urval av kategorier har 
specificerats och fokuserats mot genus, etnicitet, sexualitet och klass. Metoden för analys är 
grundad i litteratur med inspiration av den kvalitativa innehållsanalysen.   
 
Resultatet visar på att en del kategorier är mer framträdande än andra. Dock uppmärksammas 
även ett relativt stort, genom de utvalda kategorierna, intersektionellt perspektiv där 
uppmärksammande av alla kategorier kan påvisas men i skild utsträckning och även en 
skillnad böckerna emellan. Avslutningsvis funderas det i diskussionen kring det resultat som 
kommit fram och även vart värderingen ligger kring barnboken, om den ligger i bokens 
innehåll eller i valet av bok som förskolläraren gör.   
       
 
 
Nyckelord: Barnlitteratur, Feminism, Genus, Intersektionalitet, Sexualitet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om vi enas om att all litteratur är baserad på värderingar och i text 

och bild förmedlar dem, då måste det väl i rimlighetens namn vara 

bättre att vara medveten om dessa värderingar och aktivt förhålla 

sig till dem (Salomonson, 2008). 
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1. Inledning  
Barnbokens1 koppling till förskolan är tydlig och den har under många år använts som ett 
pedagogiskt material i verksamheten. Simonsson (2004) skriver om Frederich Fröbel2 som en 
av dem som införde barnboken i den verksamhet som idag motsvarar förskolan. Vidare 
skriver Simonsson (2004) att pedagoger under en längre tid haft ett intresse i böcker och att 
detta inte avtog när det skapades en verksamhet för de yngre barnen utan tvärtom; i denna 
verksamhet fick böcker och ”lämpliga berättelser” en självklar plats (s. 37). När det kommer 
till dagens förskola kan vi se att flera delar ur Läroplanen för förskolan (Lpfö98) (Skolverket, 
2006) kan kopplas till bokens plats i förskolan, exempel på detta kan vara att  
 

Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan skall vara en 
levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras 
sociala och kommunikativa kompetens. (Lpfö98, s.  9) 
 
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 
genom att iaktta, samtala och reflektera. (Lpfö98, s. 10)         

 
Under våren 2008 väcks en debatt i Dagens Nyheter kring innehållet i barnböcker och här då 
framförallt de stereotypa könsrollernas vara eller icke vara i samband med litteratur riktad mot 
barn. I en artikel skriver då Tomicic (2008) att 
 

Böcker har stor betydelse i formandet av våra barns värderingar, identitetsbyggande och 
världsbild. Forskning om bilderböcker visar att flickor och pojkar, män och kvinnor fortfarande 
porträtteras på könsstereotypa sätt. Vårt mångkulturella samhälle och samtida familjeformer 
speglas sällan. Vad händer med de barn som aldrig känner igen sig? (Tomicic, 2008).  

 
Detta väckte mitt intresse kring hur utformningen av barnboken sker och vilka val författaren 
gör kring innehållet. Det kom även att bli intressant att veta hur mycket boken påverkar barn 
och vad som egentligen står och visas, medvetet och omedvetet, i de böcker som presenteras 
för barnet. Funderingarna uppstod även kring huruvida det finns det en tanke vid de val som 
görs av böcker till förskolan och om de mål och riktlinjer som ska upprätthållas enligt Lpfö98 
följs. Enligt det senast nämnda citatet påverkas barnet genom litteraturen och det kan tolkas 
även att de bilderböcker som finns inte riktar sig emot alla barn, utan det finns en och samma 
bild som upprätthålls i de bilderböcker som används; bilder av exempelvis kvinnor, män, 
klass, etnicitet och sexualitet behålls stereotypa. Här kommer mitt val av begreppet 
intersektionalitet in som en grund till att analysera de barnböcker som används. 
Intersektionalitetsbegreppet har under den senaste tiden tillkommit i den svenska feministiska 
debatten. Forskning, universitet och högskolor är exempel på verksamheter där begreppet fått 
en spridning och där det även har vidareutvecklas. I delar av västvärlden har begreppet 
utvecklats mer och fått en större relevans (Lykke, 2003). Intersektionalitet är i dess form ett 
maktbegrepp som genom intersektion mellan olika perspektiv och grupper kan utveckla 
gemenskap över socialt skapade gränser och även utveckla maktbegreppet i sig. Detta kan 
kopplas till bilderboken genom den tidigare nämnda tron på att barnet påverkas i sin 
uppfattning av omvärlden och även i sin individuella syn på värdegrunden genom den. Här 
blir maktbegreppet förankrat till bilderboken genom dess påverkan på barnet.  

                                                 
1 Barnboken och barnlitteratur har enligt Nationalencyklopedin (1990) samma betydelse. Bilderbok står under en 
egen betydelse men inkluderas även till barnlitteraturen. I denna studie kommer alla tre begreppen att användas 
med samma betydelse, böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga (Nationalencyklopedin, 
1990, s. 293).    
2  Frederich Fröbel var en tysk pedagog som levde mellan åren 1782-1852 (Nawrotzki, 2006).  
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Valet att skriva detta examensarbete med begreppet intersektionalitet i fokus grundas i ett 
intresse kring samverkan och påverkan mellan begrepp och perspektiv. Vidare finns även en 
uppfattning av boken som något viktigt och framförallt något som påverkar barnets förståelse 
av omgivningen. Ett mer preciserat syfte presenteras efter litteraturgenomgången.    

2. Teoretisk bakgrund  
Nedan uppmärksammas barnboken och dess påverkan tillsammans med begreppet 
intersektionalitet och dess uppkomst. Sedan kommer begreppet intersektionalitet vidare att 
utredas och inom detta kommer vissa, genom litteraturen, valda perspektiv att lyftas fram (se 
4.3 Urval kring det intersektionella perspektivet). Detta utgör sedan grunden till de analyser 
som är gjorda på barnböcker ur flera av de perspektiv som intersektionalitet innehåller.  

2.1 Barnboken och det intersektionella perspektivets bakgrund och betydelse 

Bilderboken är enligt Nikolajeva (2000) unik, den förmedlar information genom två 
kommunikationer. Dels används bild och dels används text och den är därigenom skild från 
annan litteratur. Bilderboken menas här vara mer lik teater och film där olika 
kommunikationer används än annan litteratur. Rhedin (2004) skriver att bilderboken inte har 
ett ursprung i vuxenlitteraturen och kanske menar hon då precis som Nikolajeva (2000) att 
bilderboken har den unika karaktär som tidigare nämnts. Hon skriver vidare hur bilderboken 
idag har en spännande utveckling och att den alltmer har blivit en del av litteraturutbudet för 
både barn och vuxna.   
 
Asplund Carlsson (2003) skriver att barnlitteraturen under de senaste decennierna utvecklats 
till en större utmaning som bör tas an av barn och vuxna tillsammans. Det nämns att 
perspektivet i barnboken är en del av denna förändring och att barnet tillsammans med den 
vuxne ”vidgar sina perspektiv i mötet” med boken (s. 10). Vidare beskrivs även att barnet 
själv kan förväntas ta sig an texten för att barnlitteraturen skall överleva. Detta eftersom det är 
i denna process, när barnet läser boken ur dess perspektiv, ”som den barndomslitterära 
konsten kan överleva och utvecklas” (s. 10).    
 
Genomgående i denna studie uppmärksammas skilda perspektiv med det intersektionella som 
grund. Användandet av begreppet ”intersectionality” kopplas till den nordamerikanska genus-
, etnicitets- och sexualitetsforskningen och har internationellt sett fått en stor genomslagskraft 
(Lykke, 2003). Begreppet formades av förespråkare för blackfeminism i USA genom en 
frustration över hur specifik den kamp var som de vita feministerna respektive den 
antirasistiska rörelsen förde. De menade att de vita feministerna fokuserade allt för mycket på 
endast genus medan den antirasistiska rörelsen enbart uppmärksammade kategorin ras 
(Lykke, 2007, de los Reyes & Mulinari, 2005).3 Begreppet intersektionalitet kommer från 
engelskans ”intersectionality” och har ett ursprung i verbet ”to intersect” som översatt till det 
svenska språket menas att genomskära eller att korsa (Lykke, 2003).  
 
Det finns en skärningspunkt mellan postmodern feministisk teori, postkolonial teori, 
queerteori och black feminism i vilket teorin kring intersektionalitet har framkommit. Här 
menas inte minst att begreppet används för att belysa relationen mellan genus och etnicitet. 
Detta genom afrikanska – amerikanska feministiska forskares arbete kring begreppet (Lykke, 

                                                 
3 Denna diskussion förs även i Sverige inom den postkoloniala teorin. (de los Reyes & Molina, 2006) 
Mer specifik information kring black feminism kommer i stycke 2.5.1.  
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2003). Användandet av begreppet i USA har spridit sig så väl inom den akademiska världen 
som bland aktivister; här mest bland feminister. Internationellt har begreppet haft en stor 
betydelse inom politiken vid globala diskussioner om mänskliga rättigheter och 
antidiskriminering. Begreppet intersektionalitet har inte blivit lika utbrett i den skandinaviska 
debatten som i andra delar av västvärlden (Lykke, 2003). Det har dock enligt Lykke (2005) 
funnits tankar kring detta i den feministiska forskningen under en tid, men utan att ha ett 
begrepp för det. Begreppet i sig kan här ses som relativt nytt, eftersom det endast på den 
senaste tiden introducerats i Sverige (de los Reyes & Mulinari, 2005). Det har dock under de 
senaste två åren uppmärksammats genom att det ägt rum en hel del seminarier och 
paneldebatter kring intersektionalitet. Intersektionalitet har nu på allvar förts in i den svenska 
feministiska debatten och där fungerat som en främjare för debatter om feministiska 
nyorienteringar; detta anses både angeläget och nödvändigt (Lykke, 2007).  

2.2 Förskolläraren och barnboken kopplat till det intersektionella perspektivet 

Pedagogerna på förskolan i Simonssons (2004) undersökning anser att boken är ett naturligt 
pedagogiskt redskap och de menar att de själva gör viktiga val när de väljer den litteratur som 
barnen har tillgänglig. Genom valet av böcker kan de påverka verksamheten och de vill gärna 
ha kontroll på vilka böcker som används, och hur, i verksamheten. Vidare menas att ”denna 
tillsyn och styrning kan tänkas bottna i föreställningen om att bra böcker producerar goda 
barndomar och goda framtida samhällsmedborgare” (s. 199). Nikolajeva (2003) menar att 
modern forskning visar på att bilderböcker inte, trots den nuvarande tron, är enkla utan 
tvärtom är de viktiga både för den estetiska förmågan och för den psykologiska utvecklingen. 
Hon menar därefter att detta inte gäller alla barnböcker och att alla barnböcker inte är 
utformade för att täcka dessa områden. Vi borde genom denna kunskap anpassa de böcker 
som barnen läser så att de täcker områdena de anses vara i behov av efter deras individuella 
intressen och sociala förväntningar. Trots detta menar Kåreland (2003) att det är svårt för den 
nya litteraturen, och därigenom den mer aktuella litteraturen, att komma in på förskolan. Detta 
kan bero på nedskärningar inom förskola och biblioteksverksamhet men hon påpekar även att 
detta kan bero på tidsbrist inom verksamheten. En förskollärare som är stressad väljer böcker 
till verksamheten genom en vana och söker då inte de nya böckerna utan väljer vanemässigt 
böcker de är bekanta med sedan tidigare.  
 
Genom att jämföra de olika författarnas efterforskningar kan det uppfattas som att 
förskollärarna väljer böcker vanemässigt och därigenom inte gör en särskilt stor insats i det 
som de själva anser viktigt och som dessutom den moderna forskningen (Nikolajeva, 2003; 
Simonsson, 2004; Kåreland, 2005) har bevisat är viktig inom centrala områden i 
förskoleverksamheten. Detta kan kopplas till den diskussion som Sheilds (2008) för kring 
varför intersektionalitet är en angelägen fråga. Sheilds (2008) skriver att det får forskare och 
andra människor att tänka utanför sina ramar. De inför andra ämnen och metoder att arbeta 
kring och det får forskare att se bredare än när de gick in forskningen. Vidare menar Sheilds 
(2008) att intersektionalitet är viktigast för de forskningsmetoder som det verkar minst möjligt 
att använda det på. Genom att jämföra det Kåreland (2003) skriver och det Sheilds (2008) 
påpekar kan det uppmärksammas att intersektionaliteten kan utveckla tanken och då påverka 
kring barnboken och förskolans verksamhet. Här kan intersektionalitet även  uppmärksammas 
kring det som Lykke (2003) nämner, som ett verktyg för analys. Vidare skriver Nikolajeva 
(2003) om hur bilderböcker är en av de viktigaste källorna till läserfarenhet för små barn. 
Läserfarenhet kan här ha flera meningar exempelvis vetskap om världen, moral och 
självmedvetenhet. Däremot skriver hon även att barnboken inte är och kan inte förväntas vara 
ålders-, köns- eller kulturellt neutral vilket återigen kan kopplas tillbaka till användandet av 
intersektionalitet (Nikolajeva, 2004). 
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2.3 Användning av intersektionalitetsbegreppet kring analys och makt 

Hur olika maktstrukturer påverkar och präglas av varandra har ofta lett till diskussioner kring 
vilka kategorier som skall prioriteras. Bakom dessa diskussioner kan det finnas en uppfattning 
av makten som endimensionell och att den därigenom samlas kring en kategori. Denna 
enskilda kategori kan då ges ett högre värde än andra och denna syn menar de los Reyes och 
Mulinari (2005) leder till att det är oundvikligt att normalisera den. Dessutom finns då en risk 
att på förhand bestämma vad som är viktigast inom makten. Det finns även problem kring en 
allt för inriktad fokusering mellan motsatspar; exempelvis ”kvinnor/män, invandrare/svenskar 
och arbete/kapital” (s. 90). Det är viktigt att se hur dessa olika former konstruerar varandra 
och att den komplexitet som finns bakom dem uppfattas. Skulle detta inte ske menar de los 
Reyes och Mulinari (2005) att det kan leda till splittrad kunskap och att man inte tar hänsyn 
till hur olika former av makt konstruerar varandra. Sociokulturella maktordningar och 
kategorier samspelar likväl som de påverkar och korsar varandra och detta ska då synas inom 
intersektionaliteten (Eilard, 2008).  
 
Lykke (2007) skriver att det är svårt att bedriva analys med ämnen isolerade från varandra och 
detta kring perspektiv som genus, sexualitet, klass och så vidare. I både maktförhållanden och 
i det levda livet är dessa ämnen sammanflätade. Här kan det då påpekas att exempelvis efter 
kategorin kön alltid följer olika sociala aspekter bland annat genom klass och etnicitet. 
Genom att inte se kön som en påverkan vid diskussion kring exempelvis etnicitet existerar de 
endast som ett analytiskt begrepp. Arbete över kategorigränserna anses nödvändigt för att 
utveckla den kunskap som finns kring maktrelationer i dagens samhälle (de los Reyes och 
Mulinari, 2005). I och med intersektionalitetsbegreppet öppnas en ny väg för förståelse av 
maktens komplexitet, detta genom att undvika att enbart fokusera på en sorts 
identitetsskapande kategori och en typ av maktordning (Lykke, 2007). Det kan vara ett sätt att 
hitta en kritisk uppfattning av maktens komplexitet likväl som ojämlikhetens konstruktion. 
Intersektionen mellan olika maktstrukturer är något som skapar ojämlikhet och 
maktpositioner. Vidare kan även den individuella handlingen och olika institutionella 
regelverk uppmärksammas som delar av vad som skapar kategorier som exempelvis klass, 
kön och sexualitet (de los Reyes och Mulinari, 2005).  Eilard (2008) lyfter fram att 
intersektionalitet har en grund kring individen, gruppen och dess identiteter och relationer i 
mötet med olika sociala hierarkier.  
 
Det finns en utveckling och nödvändighet i begreppet som grundar sig i en förståelse av 
maktrelationer mellan personer och grupper i olika utmärkande historiska formationer av 
samhället (de los Reyes & Mulinari, 2005). Möjligheterna som begreppet ger anses som större 
än farorna (Lykke, 2007) och intersektionalitet kan enligt McCall (2005) vara ett av de 
viktigaste teoretiska bidragen från genusvetenskapen och dess närliggande forskningsfält. 
Lykke (2003) upplevs, genom sina texter, positivt inställd till intersektionalitetsbegreppet, 
detta främst när det kopplas till feministisk teori och politik idag. Hon skriver att 
 

Begreppet kan bli ett gott redskap för att förstå subjektets villkor i ett samhälle som bland annat 
karakteriseras av förändrande genusrelationer, migration, globalisering, en minskad betydelse för 
nationalstaterna, nya livsstilar, livs- och samlivsformer, förändrade relationer mellan barn och 
vuxna, unga och gamla samt nya professioner. Begreppet förhåller sig till ett samhälle, i vilket 
diskursiva kategorier som genus, etnicitet, ålder, sexuell preferens, klass, profession, nationalitet 
(dvs kategorier som tidigare hade relativt stabila identitetsskapande effekter) interagerar med 
varandra på nya och mer flytande och föränderliga vis än förut (Lykke, 2003, s. 52).     

 
de los Reyes och Mulinari (2005)  kan även de, precis som Lykke (2003), anses positiva till 
begreppet, även här genom sina texter. De skriver om hur intersektionalitetsbegreppet kan ses 
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som ett perspektiv med verklighetsförankring genom den ifrågasättning som den skapar om 
den kunskap av den sociala ordning vi lever i. Det verkar vidare som att begreppet 
intersektionalitet till största del i den litteratur som valts ut, upplevs som positiv och att 
författarna erfar fler fördelar än nackdelar till begreppet. 

2.4 Kritik mot intersektionalitet som begrepp  

Begreppet intersektionalitet kan i vissa fall förstås som något av en ”tom markör” (Carbin & 
Tornhill, 2004, s. 112). Begreppet kan uppfattas ha varierande betydelse och genom att det 
kan användas som analys i olika syften blir det inte särskilt specifikt (Carbin & Tornhill, 
2004; Eilard, 2008). Detta behöver inte vara något överhängande men kan i vissa fall ha 
betydelse (Eilard, 2008). Carbin och Tornhill (2004) funderar kring huruvida begreppet kan 
stå självständigt och användas som någon slags teoretisk ram eftersom det, som tidigare 
nämnts, ser det som en ”tom markör” (s. 112).  
 
Tidigare nämndes att det svenska begreppet intersektionalitet kommer från engelskans 
intersectionality.  Detta kommer från en benämning av att korsa eller att genomskära. Här 
menar Carbin och Tornhill (2004) att begreppet även är kopplat till intersection som betyder 
vägkorsning och detta har använts som en metafor i att utreda och kritisera begreppet. I en 
vägkorsning möts flera vägar och där kan de inte längre skiljas från varandra. Dessa vägar in 
till korsningen kan i samband med intersektionalitetsbegreppet ses som olika kategorier; 
exempelvis kön, klass, sexualitet och etnicitet. Det negativa och missvisande i 
intersektionalitetsbegreppet (och även i denna metafor) är enligt Carbin och Tornhill (2004) 
att alla dessa vägar enskilt leder till korsningen, de är klart skilda från varandra och de är 
dessutom avgränsade från varandra. Dessutom kritiserar Carbin och Tornhill (2004) att det 
finns valmöjlighet till en väg eller en kategori. De menar förutom detta att metaforen visar att 
vägarna är oberoende av varandra fram till dess att de möts.  
 
Vidare kritik emot begreppet är omöjligheten i att koppla samman alla kategorier, att man kan 
använda sig av självvalda kategorier och därigenom bortse från andra endast genom att 
motivera detta. (Carbin och Tornhill, 2004). Detta lyfter Lykke (2003) fram som något att 
bortse ifrån. 

2.5 Teorier inom begreppet intersektionalitet  

Det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdet har under de senaste 
decennierna expanderat. Efter andra världskriget och fram till idag har flera inriktningar 
utvecklats, exempelvis psykoanalys, genusstudier, marxism och queerteori. Under de senaste 
åren har dessutom forskningen gått mer emot ett tvärvetenskapligt sätt. Detta sedan flera av de 
perspektiv som använts ansets vara för snäva (Rosenberg, 2002). Detta utvecklas bland annat 
genom begreppet intersektionalitet som samlar flera perspektiv. Genom den valda litteraturen 
kring intersektionalitet är detta arbete fokuserat kring vissa teorier som det här kommer att ges 
en historisk bakgrund till och beskrivning av.   

2.5.1 Genus och feminism 

Genusbegreppet kan användas för att skilja det biologiska könet från det socialt konstruerade. 
Eidevald (2009) beskriver andra tolkningar som kan begreppliggöra kön och genus men den 
ovanstående verkar vara den mest aktuella utifrån den litteratur som valts. Vidare menar 
Ambjörnsson (2004) att det blivit lättare att tala om kvinnligt och manligt utan att behöva 
diskutera de biologiska skillnaderna i och med att genusbegreppet introducerades. Inom 
feministisk teori är denna föreställning om genus som en kulturell och social skillnad vanlig, 
dock finns skilda åsikter om hur långt detta bör sträcka sig. Vidare menar Nikolajeva (2000) 
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att i den litterära analysen är det just det socialt skapade genuset som ska undersökas och inte 
det biologiska könet. 
 
Lykke (2003) menar att både teoretiskt och politiskt är det intersektionellaperspektivet ett 
aktuellt feministiskt begrepp. de los Reyes och Mulinari (2005) menar också att 
intersektionalitet är ett perspektiv som måste få påverka feminismens inre kärna för att kunna 
tillföras. Stora delar av den litteratur som använts nyttjar intersektionalitetsbegreppet kring 
feminism. Författarna har ofta en stark koppling till feministisk teori och därigenom kan 
begreppet anses ha en starkare koppling till feminismen än till andra perspektiv. Det kan tydas 
ett beroende mellan de intersektionalitet och feminism, här är det inte endast så att det 
intersektionella begreppet framkommer genom feminismen utan även som Kahlin (2008) 
påpekar att intersektionalitet är nödvändigt för att i fortsättningen kunna förändra 
föreställningen om kvinnligt och manligt.  
 
Black feminism är, som tidigare nämnts, en föregångare när det kommer till begreppet 
intersektionalitet. Grunden till black feminism är det specifika förtryck som de afrikanska - 
amerikanska kvinnorna möter i USA. Under 1970- och 1980-talen presenterades kritik som 
genom sin kraft överskred den feministiska debatten i landet. Här presenterades den tidigare 
nämnda kritiken (se 2.2 Förskolläraren och barnboken kopplat till det intersektionella 
perspektivet) om att debatten och kampen enbart förs för de vita feministerna. Även om 
grunden till black feminism finns och historiskt sett är placerad i USA har den påverkat såväl 
andra grupper och kategorier inom USA som i andra delar av västvärlden (Lykke, 2007). 

2.5.2 Queerteori 

Begreppet queer har under åren använts på flera sätt inom teori och litteratur, betydelsen har 
skiftat och definitionerna har varit och är åtskilliga (Rosenberg, 2002). Butler (2005) som är 
en av de mest erfarna forskarna inom queerteori menar att begreppet inte bör definieras utan 
att det ska vara ett begrepp som bryter upp kategorier och inte blir en. Queerteorin är enligt 
Rosenberg (2002) baserad på den diskussion som förs kring det västerländska samhället och 
den normgivande och ledande ställning som heterosexualiteten här besitter, detta utifrån 
teoretiska diskussioner inom gaystudier och lesbisk feministisk teori.  
 
Gaystudier är något som grundades i den homofila rörelsen. Den homofila rörelsen verkade i 
Europa och USA under 1950-60 talet och drev frågor kring homosexualitet på en lågmäld och 
försiktig nivå. Det handlade om att skapa samlingsplatser och sociala aktiviteter för att 
förhindra isolering. Under 1960-70 talen förändrades detta och begreppet homofil ersattes 
med gay; även om det i Sverige till stor del var begreppet homosexualitet som användes. 
Gayrörelsen blev under denna period mer radikal i Europa och USA än tidigare4. Den lesbiska 
rörelsen fick liksom gayrörelsen en förändring under 1960-70 talen, då även en andra vågens 
kvinnorörelse inleddes. Flera av de lesbiska kvinnorna valde då att gå med i kvinnorörelsen 
istället för att ta del av den allt mer radikala gayrörelsen. De ansåg att gayrörelsen 
marginaliserade kvinnorna och att de fann en mer lika situation bland kvinnorna än i 
gayrörelsen. Vissa menade att de homosexuella männen var en del av det allmänna 
kvinnoförtrycket (Ambjörnsson, 2006).             
 
Ambjörnsson (2004) nämner en koppling mellan sexualiteten och begreppet genus. Hon 
menar på att ”processen av genusskapande under hennes undersökning var intimt 
                                                 
4 I dessa delar av världen låg även upprorsandan i tiden exempelvis studenterna gjorde revolt i Paris, åtskilliga 
svenskar demonstrerade mot Vietnamkriget och i USA fördes en stark uppbyggnad av antikrigsrörelsen, 
kvinnorörelsen och den svarta medborgarrörelsen (Ambjörnsson, 2006) 
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sammanflätade med ideal, föreställningar och handlingar knutna till sexualitet, och då 
huvudsakligen en normerande heterosexualitet” (s. 13). Lönngren (2007) beskriver hur det ur 
ordet sexualitet, som kom till under sent 1800-tal, skapades två huvudkategorier; 
heterosexualitet och homosexualitet. Heterosexualitet kom att bli den normerande och 
homosexualitet den avvikande. Ambjörnsson (2006) skriver om den normerande 
heterosexualiteten men påpekar även att beroende på plats och tid är heterosexualiteten 
ombytlig. I vissa delar av världen och under vissa perioder behöver inte heterosexualiteten 
vara norm.  

2.5.3 Feministisk marxism och klass  

Den feministiska marxistiska traditionen har under lång tid haft ett starkt engagemang inom 
det intersektionella tänkandet. Lykke (2007) skriver att den feministiska marxistiska 
traditionen uppstod ur marxismen när missnöjet med den traditionella marxismens klasstänk 
blev för stort; både inom politik och teori fick klasstänket en primat ställning. de los Reyes 
och Mulinari (2005) skriver att feminismen och marxismen idag har en djup och stark 
tradition. Lykke (2007,) ser att den feministiska marxismen innehåller ett starkt krav för 
intersektionalitetstänkande, detta syns då inte minst då de paroller som var framträdande i den 
politiska debatten såg ut som följande; ”ingen kvinnokamp utan klasskamp, ingen klass 
klasskamp utan kvinnokamp” (s. 139). Den feministiska marxismen har även vidare betytt 
mycket för den genusdebatt som fördes i Skandinavien under 1970-talet.                 
 
Klass menar Mattlar (2008) kan vara den makt individen har över sin egen livssituation, här 
tas det upp att de centrala delarna är arbete, boende och konsumtion. Han kopplar sedan 
vidare dagens klasstillhörighet till konsumtion som en större del än produktion och menar då 
att detta är kopplat till samhällets förändring från produktionssamhälle till 
konsumtionssamhälle. Detta görs av Mattlar (2008) konkret genom exemplet att en 
lågutbildad person inte har samma möjlighet till urval av bostad och konsumtion och 
dessutom inte har samma möjlighet att påverka och ha inflytande på den egna 
arbetssituationen. Vidare kan även tolkas att utbildning är en central del i dagens klassdebatt 
och samhälle. 

2.6 Sammanfattning av teoretisk bakgrund  

Barnboken är ett pedagogiskt verktyg inom förskolans verksamhet och enligt förskollärarna 
och forskningen ett viktigt sådant. Däremot saknas tid inom verksamheten för att prioritera 
valet av barnböcker som barnen på förskolan kommer i kontakt med och detta leder till att 
förskollärarna gör ett vanemässigt urval av litteratur till förskolan. Det intersektionella 
perspektivet kan genom dess förmåga att få människor att tänka utanför sina ramar påverka 
valet av barnböcker. De teorier som, genom litteraturen kring intersektionalitet, framkommit 
är genus och feminism, black feminism, queerteori, feministisk marxism och därigenom klass. 
Genom dessa framkommer fyra kategorier (se 4.3 Urval kring det intersektionella 
perspektivet) som de mest framstående och dessa ligger sedan som grund i det kommande 
resultatet; genus, klass, sexualitet och etnicitet.  

3. Syfte  
 
Syftet med studien är att analysera ett antal utvalda bilderböcker för att se vilka värderingar 
dessa förmedlar. 
 
I inledningen och den teoretiska bakgrunden visas barnbokens betydelse och påverkan inom 
förskolans verksamhet. De värderingar som genom litteraturen ges barn är viktiga att fundera 
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kring. Det intersektionella perspektivet är genomgående i denna studie och det kan få 
människor att se utanför sina ramar.  

3.1 Frågeställningar 

 
Hur uttrycks intersektionalitet (genom kön, etnicitet, klass och sexualitet) i några utvalda 
bilderböcker? 
 
Vilka värderingar förmedlas till barn i några av de vanligen lästa bilderböckerna? 
 

4. Metod  
Dokumentanalys kan enligt Stukát (2005) delas upp i textanalys respektive innehållsanalys.  
Textanalysen kopplas främst till analyser kring läroplaner, kursplaner och andra texter som 
kan anses ha att göra med skolans värld. Vidare menar Johansson och Svedner (2006) att 
textanalysen är väldigt bred i sin betydelse. Det handlar om att tolka litterära verk för att 
sedan relatera till dem och de olika sammanhang de ingår i. Vid innehållsanalys studerar man 
enligt Stukát (2005) ”texten på ett mer kvantifierande sätt” (s. 53). Vid innehållsanalys skriver 
Bryman (2002) om hur viktigt det är med objektivitet och genom detta att det i så liten mån 
som möjligt ska gå att se forskarens egna värderingar vid analysen. Inom innehållsanalysen 
finns det flera inriktningar, två exempel som Bryman (2002) lyfter fram är semiotik och 
etnografisk innehållsanalys. Semiotik kan kort beskrivas som arbete kring tecken. Det handlar 
om att avslöja den dolda mening som texten innehåller via att tolka texten genom tecken. 
Semiotik kan tillämpas på alla former av data, så länge det kan betraktas som text. Det andra 
exemplet som Bryman (2002) nämner är etnografisk innehållsanalys eller kvalitativ analys 
som han menar på är det vanligaste sättet när det kommer till kvalitativ analys av dokument. 
Denna studie inspireras av innehållsanalysen eftersom den till större del än textanalysen 
uppmärksammar den dubbla kommunikationen som bilderboken har. Textanalysen skulle i 
denna studie bli för ensidig. Vidare kom innehållsanalysen att specificeras till en kvalitativ 
innehållsanalys (se 4.4 Analysmetod).  

4.1 Tillvägagångssätt   

Genom efterforskning av litteraturen kring begreppet intersektionalitet skapades en bild av 
vilka kategorier och teorier som var lämpliga att fokusera analysen kring (se 4.3 Urval kring 
det intersektionella perspektivet). En bred kunskap kring begreppet och de kommande 
underrubrikerna skapades genom läsning och litteratursökning. När urvalet av de böcker som 
skulle analyseras hade gjorts och en analysmetod bestämts gjordes en provanalys. Här 
kopplades litteraturen samman med en på måfå vald bilderbok. Det framkom här att 
underlaget av den litteratur som skulle vara grunden till analysen var begränsad och detta 
ledde till att en bredare eftersökning av litteratur genomfördes.  
 
Valet av de bilderböcker som kom att vara utgångspunkten i analysen skedde genom ett urval 
(se 4.2 Urval av bilderböcker) av barnböcker från biblioteket. Genom att kontakta bibliotek i 
tre olika kommuner gjordes ett urval, via listor, på de mest lästa barnböckerna under år 2008. 
Vid valet av kommuner stötte jag på problem. Kommunerna som först var utvalda, genom att 
de var stora och därigenom ansågs ha en större åtkomst för flera förskolor, besvarade inte 
samtal eller mail. För att komma vidare med studien valdes att fokusera på tre andra 
kommuner och deras bibliotek. Valet av dessa kommuner kom, som tidigare, att grundas i 
dess storlek. Här lyftes dock dess olika storlek fram för att eventuellt få ett mer varierat 
resultat, listorna emellan. Detta uppnåddes och variationen var så stor att endast tre böcker 



9 

fanns, som var lika på de tre listorna, detta gjorde urvalet naturligt och enkelt. Vidare kom 
även en till bok att tillföras (se 4.2 Urval av bilderböcker) så att den slutliga analysen gjordes 
av fyra bilderböcker.   
 
Inledningsvis kom flera analysverktyg att övervägas men efter betänkande kring tid valdes att 
inspireras av den kvalitativa innehållsanalysen (se 4.4 Analysmetod) som kom att stödjas av 
litteratur kring de kategorier som valts ut; etnicitet, klass, sexualitet och genus. Här 
tillkommer även litteratur som specifikt fokuserades mot de böcker som framkommit ur 
urvalet.  
 
När den teoretiska bakgrunden var sammanfattad i text genomfördes analysen av de fyra 
bilderböckerna. Genom den analysen, den tidigare skrivna inledningen och den teoretiska 
barkgrunden utvecklades en diskussion.       

4.2 Urval av bilderböcker 

Enligt Kåreland (2003) finns det inte särskilt många undersökningar att tillgå kring vilka 
böcker som används på förskolan, (senare forskning har här ej påträffats). Vidare påpekas 
även att det saknas undersökningar kring vilka böcker som väljs att läsas på förskolan och 
även vilka böcker som barnen själva tar del av på förskolan. Detta har tagits hänsyn till i 
denna undersökning och urvalet av de bilderböcker som analyserats har skett genom 
biblioteks verksamhet.     
 
Böcker har under en längre period funnits inom förskolan och de barn som varit i 
verksamheten har för det mesta alltid mött boken där. Förskolan gör åtskilliga lån av 
bilderböcker vid biblioteken men däremot uttrycker förskollärarna svårigheter med att få 
möjlighet att låna böcker på biblioteket. Detta eftersom de inte har tid att gå till biblioteken så 
ofta som de skulle önska. Dessutom upplever de att de böcker som de vill ha tillgång till ofta 
är utlånade (Simonsson, 2004). En del bibliotek har åtgärdat detta genom att så kallade 
bokpåsar delats ut till förskolorna. Genom att förskolan till stor del använder bibliotekens 
böcker i sin verksamhet är urvalet av böcker till analysen grundad på de mest lästa 
barnböckerna, vid tre olika bibliotek, under år 2008. Biblioteken ligger i tre olika kommuner 
och de har bidragit med listor över vilka de mest lästa barnböckerna är under år 2008 på deras 
bibliotek. De böcker som valts ut har alltså ingen direkt koppling till förskolan. Däremot kan 
genom den valda litteraturen uppmärksammas att bibliotekets barnböcker har en stark 
koppling till förskolans bokutbud och därigenom de böcker som barnen på förskolan kommer 
i kontakt med.  
 
De tre bibliotek, som har bidragit med listor på de mest utlånade barnböckerna under år 2008, 
har alla skild omfattning när det gäller storlek och folkmängd dock ligger de alla i 
Mellansverige. Genom jämförelse av dessa listor som biblioteken framställt, med de mest 
utlånande barnböckerna under år 2008, framkom tre bilderböcker som påträffades på alla 
listorna. Dessa böcker är grunden i analysen tillsammans med en fjärde bok. Denna har 
tillkommit via tidigare arbete av analys kring barnboken och framförallt genom att den 
uppmärksammats på de bibliotek som ingått i studien och boken ansågs därför relevant för 
studien. Detta skiljer dock från urvalet av de andra barnböckerna men ansågs, genom 
uppmärkammandet på biblioteken, vara ett bra val för att fylla ut det relativt lilla empiriska 
material som använts. Genom att välja ut andra böcker från listorna och då ta de böcker som 
uppenbarade sig på två av bibliotekens listor hade antalet på det empiriska materialet blivit 
allt för stort.     
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4.3 Urval kring det intersektionella perspektivet   

Under 1980- och 1990-talen har det skett en förändring av fokus på begrepp genom att 
kategorier som kön, klass och etnicitet har tagit över från de mer traditionella grupperna så 
som klass, status och prestige (de los Reyes & Mulinari, 2005, genom Bradley, 1996). 
Appelros (2005) menar att det finns områden som är mer vanliga att räkna in kring begreppet 
intersektionalitet, exempelvis genus, klass, etnicitet och sexuell läggning. Detta är grunden till 
de val som gjorts i den teoretiska bakgrunden, utifrån dessa begrepp och de benämningar av 
teorier i den valda litteraturen kring begreppet intersektionalitet har sedan underrubriker till 
begreppet valts ut. Något som bör uppmärksammas är att en stor del av den valda litteraturen 
ser intersektionalitet ur ett feministisktperspektiv och författare och forskare som det 
fokuserats kring i denna studie har en stark koppling till genus och feminism. Därför kommer 
detta att avspeglas i analysen och en större fokus kommer att läggas på genus tillskillnad från 
de andra kategorierna. Vidare bör påpekas att det lyfts fram kritik emot begreppet 
intersektionalitet genom att man kan använda sig av självvalda kategorier och därigenom 
bortse från andra endast genom att man motiverar detta (Carbin & Tornhill, 2004). Även den 
kritik Sheilds (2008) påpekar vid exkludering av kategorier kan här lyftas fram. Däremot 
menar Lykke (2003) att omöjligheten i att koppla samman alla kategorier är något att bortse 
ifrån.  

4.4 Analysmetod  

Den analys som gjorts med inspiration av den kvalitativa innehållsanalysen har grundats i 
vald litteratur och forskning kring de specifika bilderböcker som analyserats och även kring 
de kategorier som valts ut under intersektionalitetsbegreppet.   
 
Analysen kom i detta examensarbete att inspireras av innehållsanalysen och mer specifikt den 
kvalitativa innehållsanalysen. Bryman (2002) skriver att den kvalitativa innehållsanalysen är 
ett sökande efter bakomliggande teman och vidare att den metod som används för att hitta 
dessa teman sällan beskrivs närmare. Vidare menar Sheilds (2008) att intersektionalitet bör 
användas inom de kvalitativa undersökningarna och inte till stor del inom de kvantitativa. 
Detta menar hon passa bättre till intersektionalitet som metod och även med det teoretiska 
språk som hör samman med perspektivet. Stukát (2005) skriver om den kvantitativa 
forskningen som något skapat ur den naturvetenskapliga forskningen och vidare ska det vara 
en studie där resultatet är generellt och bör anses angå fler än de som deltagit i studien. Den 
kvalitativa studien har däremot framkommit ur den humanistiska forskningen och fokuserar 
på att tolka och förstå resultatet inte att generalisera (Stukát, 2008). Sheilds (2008) skriver 
vidare om hur historien har sett ut och att genom den teoretiska jämförbarhet som finns 
mellan intersektionalitet och kvalitativa studier ser det ut som att metoden och teorin redan är 
nödvändiga för varandra och troligtvis kommer att fortsätta att vara det.   
 
Valet av innehållanalys i jämförelse med textanalys var att den ansågs lämpligare när det 
kommer till bilderboken som ligger till grund för denna analys. Här spelade även in att 
bilderboken har som Nikolajeva (2000) skriver en unik karaktär genom dess dubbla 
kommunikation och detta skulle då behöva bortses vid en textanalys. Vidare kom valet av en 
kvalitativ eller semiotisk analys att bli en tidsfråga, där en fördjupning i semiotiken ansågs ta 
för lång tid.  
 
Genom inspiration av den kvalitativa innehållsanalysen skapades en analys av bilderböcker 
där litteratur användes som grund för att få en mer objektiv syn på innehållet. Det bör dock 
noga påpekas det som Eriksson och Göthlund (2004) skriver om. Nämligen vetskapen om att 
man vid valet av bilderböcker bör komma ihåg att individen uppfattar och förstår en bild 
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genom tillfället, omständigheterna, tidigare erfarenheter av den bilden eller andra bildmotiv, 
vilket kan vara väldigt olika.  
 
Vidare skriver Lykke (2007) att det enklaste sättet att analysera kring begreppet 
intersektionalitet är att endast se interaktionen mellan två kategorier. Exempelvis genus och 
klass som sker i den feministiska marxismen eller genus/kön och sexualitet som i 
queerfeminism; vilket kommer att påverka vid analysen av bilderböcker.  
 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabiliteten och validiteten i denna studie kommer här att diskuteras liksom för vilka dessa 
resultat gäller, alltså generaliserbarheten. Detta är enligt Stukát (2005) viktiga delar att utreda 
för studiens tillförlitlighet. Däremot påpekas även att vid kvalitativa studier kan det behövas 
göra en variant av detta sätt att se studiens tillförlitlighet. Detta kommer att påverka denna del. 
 
Reliabiliteten är enligt Stukát (2005) ”hur bra mitt mätinstrument är på att mäta” (s. 125). 
Stukát (2005) liksom Bryman (2002) menar att reliabiliteten hör mer till det kvantitativa och 
naturvetenskapliga eftersom det handlar om mätningen men de båda menar även att detta kan 
överföras på kvalitativa undersökningar. Här gäller det bland annat enligt Stukát (2005) att se 
på feltolkningar av frågor, yttre störningar osv. och i denna studie har det använts. Inom 
denna studie kan påpekas författarens egen påverkan vid analys, även om denna studie är 
grundad i litteratur kan omedveten påverkan ha skett. Detta exempelvis genom vad och hur 
saker lyfts fram i analysen, här kan dock uppmärksammas det Hellspong och Ledin (1997) 
skriver om att man ska lita på sitt omdöme vid analys även om du till grunden har en modell 
eller metod att följa. Vidare kan de yttre omständigheterna påverka vid analys, detta genom 
miljön och författarens upplevelser liksom det Eriksson och Göthlund (2004) skriver om, att 
författarens påverkas vid analys av bilderböcker exempelvis genom tidigare erfarenheter av 
bilder och så vidare. Innan analysen startade genomfördes en provanalys, vid denna 
provanalys uppmärksammades bristen på litteratur vilket kom att föranleda till en större 
insamling av material. Vidare skriver Stukát (2005) om hur det vid hög reliabilitet i en studie 
ska gå att genomföra mätningen igen och även med olika mätpersoner oberoende av varandra, 
dock inte med för lång tid emellan, för att se hur nära de både resultaten kommer. I denna 
studie skulle det kunna kopplas så att analysen ska kunna göras om igen utifrån samma 
perspektiv och med samma litteratur och att resultatet då skulle bli liknande den redan gjorda 
analysen. Här kan återigen författarens omedvetna påverkan, dess tidigare erfarenheter och 
miljöns påverkan spela in. Dock är denna analys grundad litteratur. Dessa två delar spelar in 
på reliabiliteten, vilket leder till att reliabiliteten i denna studie skulle kunna ses som relativ.  
 
Stukát (2005) skriver att validitet är ”hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta” 
(s. 126). Detta är ett svårare begrepp än reliabilitetsbegreppet och dessutom mer mångtydigt. 
Genom att validitet är ”hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta” (s. 125) och 
reliabilitet är ”hur bra mitt mätinstrument är på att mäta” (s. 126) menar Stukát (2005) att 
reliabiliteten är nödvändig för validiteten men däremot inte en tillräcklighet. Reliabiliteten i 
denna studie ansågs relativ beroende på hur mycket den omedvetna påverkan från författaren 
skett, detta påverkar då validiteten. Mätinstrumentet i denna studie kan då menas vara den 
litteraturbaserade analysen och att denna inspirerades av en kvalitativ innehållsanalys. Genom 
detta kan, beroende på synen av reliabilitet, påstås att validiteten är relativt hög eftersom 
resultatet visar på en analys som inspireras av intersektionellt perspektiv vilket kan kopplas 
tillbaka som en del av syftet.               
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Generaliserbarheten handlar enligt Stukát (2005) om att se för vilka undersökningen gäller, 
om resultatet speglar en bild för flera människor eller endast den del man undersökt. I denna 
studie kan urvalet ha en stor betydelse för generaliserbarheten eftersom det är ett urval som 
skett ur ett stort antal barnböcker på biblioteken och därigenom kan menas ha en bred grund. 
Däremot innehåller analysen endast fyra av dessa böcker och detta kan då menas vara ett 
relativt liten grund att generalisera ifrån. Här bör även påpekas medvetenheten i det som 
tidigare tagits upp i studien (se 4.4 Analysmetod) kring hur generaliseringen inte är fokuserad 
mot de kvalitativa studierna utan de kvantitativa.       

5. Empiriskt material 
Under denna rubrik kommer en kort presentation av de böcker som har analyserats att ske. 
Den beskrivning som ges har framkommit genom en av de, i studien, deltagande bibliotekens 
hemsida.    

5.1 Lindenbaum, P. (2003) Gittan och älgbrorsorna 

Gittan vill ha ett syskon, så när hon möter tre älgar i trappan frågar hon dem om de inte kan 
bli hennes brorsor. Men det blir problem med älgarna. De kan varken rita, leka fint eller hitta 
på saker och de blir alltmer vilda och sörplar vatten i toan. 

5.2 Summanen, E & Kåberg, C. (2008) Familjeboken 

Var kommer bebisar ifrån? Hur vet man vilka som är ens familj? Och hur blev jag själv till?  
Familjer kan se ut nästan hur som helst och barn kan bli till på många olika sätt. Familjeboken 
handlar om alla former av familjebildningar och vidgar begreppet familj. 

5.3 Nordqvist, S. (2001) När Findus var liten och försvann 

Pettson berättar för Findus hur det var när Findus först kom till honom. Findus var en liten 
kattunge som låg i en kartong från Findus gröna ärter, och så fick han sitt namn. Den nyfikna 
lilla katten bekantar sig med Pettson och med gården. En morgon när Pettson vaknar är 
Findus borta och Pettson letar länge. Inte vet han att den rädda lilla katten gömmer sig för 
grävlingen. Mucklorna hjälper till och så hittar Pettson Findus. 

5.4 Wieslander, J & Wieslander, T & Nordqvist, S. (2008) Mamma Mu städar 

- Titta vad jag har gjort! sa Mamma Mu. Jag har plockat blommor, putsat fönster och sopat. 
Det är inte alla kor som gör det. 
- Gör vad då? sa Kråkan. 
- Städar, sa Mamma Mu. 
- Städar?! ropade Kråkan. Ryck mej i fjädern! Du har viftat lite med svansen. Och det kallar 
du att städa! 
Så visar Kråkan hur lätt det är att städa på fem sekunder. KLICK. Han släcker ljuset Inget 
skräp syns. 

6. Resultat av analys 
De ovan presenterade böckerna kommer här att analyseras. Detta kommer att ske genom 
litteratur och med inspiration av den kvalitativa innehållsanalysen. Grunden kommer att ligga 
i de kategorier som genom ett urval kommit fram ur det intersektionella perspektivet. Först 
kommer en allmän bild av böckerna att ges med fokus på miljön därefter kommer framförallt 
genus och etnicitet uppmärksammas. Vidare fokuseras på sexualitet och familjerelationer för 
att sedan övergå till analys kring klass och genus. Avslutningsvis kommer detta kort att 
sammanfattas.    
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6.1 Miljö, djur och detaljer  

De böcker som valts ut för analys kan genom bilder och text tolkas till att vara av samma tid 
och från västerländsk kultur. Pettson och Mamma Mu delar miljö genom landsbygden, medan 
Gittan genom sitt lägenhetshus och det faktum att hon åker hiss med älgarna till hennes dörr 
kan uppfattas vara bosatt i stadsmiljö. Familjeboken är svårt att ha en uppfattning om 
eftersom bakgrunden och miljön i boken är väldigt steril och att det endast är enfärgade 
bakgrunder. De delar som i denna bok kan uppfattas miljöbundna är de bilder där de kan antas 
befinna sig på ett sjukhus.       
 
De fyra böcker som analyserats innehåller alla djur; tre av dem har djur som huvudkaraktärer. 
Lassén-Seger (2008) menar att detta inte är något ovanligt utan att en stor del av de 
barnböcker som finns har ett djur som karaktär i den. Framställningen av djur som människor 
har enligt Kåreland (2005) varit en tradition under en längre tid. Det kopplas samman med 
antikens fabler och det har under den senaste tiden kommit allt mer till Sverige. Barnböcker 
har under lång tid innehållit djurkaraktärer och detta kan på ytan ha sin förklaring i att barn 
gillar djur (Lassén-Seger, 2008). Detta kan ses i exempelvis Gittans rum som innehåller olika 
detaljer med djurinslag; en giraff på väggen, en varg på hyllan och en björn i korgen. Vidare 
menar Lassén-Seger (2008) att det finns barndomsstudier som visar på att detta kan bero på 
den likhet mellan synen på barnet och synen på djuret; ”sådana studier visar på att 
uppfattningen om barn och djur som tätt sammankopplade länge influerat och format den 
litteratur som producerats för barn” (s. 113) Kopplingen mellan människan och djuret i boken 
om Pettson och Findus kan vara en koppling mellan den vuxne och barnet; här som att djuret 
är en gestaltning av barnet, Pettson som förälder och Findus som det lekfulla barnet.  
 
Genom att återvända till den varg som befinner sig på Gittans hylla kan man koppla den till 
tidigare litteratur kring Gittan, Gittan och gråvargarna. Vidare kan det på samma bild 
uppmärksammas en tavla med får som kan kopplas till den andra boken om Gittan, Gittan och 
fårskallarna (Österlund, 2008) Detta ger en återkoppling till annan litteratur och även en 
detaljrikedom i boken. Detta är något som även kan uppmärksammas i boken om Pettson. När 
Pettson på den första sidan i boken ska börja berätta för Findus kan man uppmärksamma en 
tavla i bakgrunden med kossor som intresserat lyssnar på berättelsen. När berättelsen slutar 
lyckligt hoppar samma kossor runt skuttandes och lyckliga. Detta samspelar då med 
berättelsens slut (Nettervik, 2002). Sven Nordqvist som tecknar och skriver böckerna om 
Pettson och Findus tecknar även bilderna i böckerna om Mamma Mu som Jujja och Tomas 
Wieslander skriver, samma detaljrikedom som återfinns i När Findus var liten och försvann 
kommer även fram i Mamma Mu städar.   

6.2 Nyanser och färgers betydelse 

Sisefsky (1995) menar att färger avgörs i nyanser när det kommer till att se dem ur ett manligt 
eller kvinnligt perspektiv. Den blå nyansen är i allmänhet mer manlig medan den röda 
nyansen är mer kvinnlig; han påpekar här att det är svårt att säga vad detta beror på, om det 
har någon psykologisk orsak eller en kulturell. I boken Mamma Mu städar kan det genom den 
brunröda färg som korna besitter tolkas som en kvinnlig nyans överlag kring boken eftersom 
korna har en framstående roll och oftast är med i bilderna. De blåa nyanserna i boken är få 
men däremot väldigt distinkta; vilket Kåreland (2003) tar upp som en tendens emot typiskt 
manliga färger. Vidare menar Kåreland (2003) att pastellfärger kan uppfattas som typiskt 
kvinnliga medan de mer klara färgerna kan anses typiskt manliga. Boken om Pettson uttrycker 
även den överlag en mer rödbrun nyans men till skillnad ifrån boken om Mamma Mu är de 
blå nyanserna flera dock fortfarande emot bakgrunden lika distinkta. Pettson har genom hela 
boken en skjorta med blå ränder, när han sover såväl som när han är vaken. Liksom kornas 
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framträdande i föregående bok är även Pettson en stor del av denna bok och på så sätt 
uppfattas den blå nyansen till större del, även delar av inredningen i Pettsons hem är blå. 
Detta gör Pettson boken i jämförelse med Mamma Mu boken till en överlag mer manlig bok i 
förhållande till nyanser; här kan även uppmärksammas att huvudkaraktären i Pettson är en 
man medan den i Mamma Mu är en kvinna. Boken om Gittan har en bred variation när det 
kommer till färger och dess koppling till könet. Boken börjar i en rosa och mer pastell 
liknande nyans för att sedan övergå till en blågrön klar färg och sedan återgå till den rosa 
tonen i slutet av boken. Familjeboken kan upplevas ha en ännu större variation på färger där 
varje sida har en ny färg i bakgrunden, till skillnad från de flesta föregående böcker har denna 
bok klara distinkta färger hela boken igenom, detta framförallt när det kommer till 
bakgrunden.  
 
Genom att koppla färgerna till de kläder som figurerna i böckerna bär, vilket Grettve (2008) 
beskriver som en stor del av vad som talar om vad och vem personen är, kan man se vidare på 
eventuella kopplingar till kön eller könsuttryck i böckerna. Kläderna i Gittan boken stämmer 
väl överens med resten av boken sett till färgerna, det är en viss variation kring färgerna men 
däremot är inte färgerna i kläderna bundna till den tidigare beskrivna övergången i färger. 
Gittans kläder har klara distinkta färger boken igenom. Dock skiljer sig nyanserna; här mest 
mellan inne- och utemiljö. I innemiljö är den blå och gröna nyansen mer framträdande medan 
overallen som Gittan har i utemiljö är röd. Ska några pastellfärder tydas hos Gittan kan detta 
uppfattas vid ett ombyte som sker mellan innemiljö och utemiljö där Gittan framträder i linne 
och trosor, de uttrycks båda i färgen ljusgult. Vidare i boken finns flera barn tecknande i 
pulkabacken där Nils och Gittan ska åka pulka. De barnen har alla en blå nyans på sina kläder 
men de kan genom andra tolkningar ses som att de har olika kön. Två av barnen har längre hår 
vilket kan uppfattas som flickor och en av dem har dessutom rosa kängor vilket kan kopplas 
till både Kårelands (2003) och Sisefskys (1995) teorier om färger kopplat till kön. Nils har en 
gul och svart overall vilket kan vara svårt att koppla till någon av de tidigare nämnda teorierna 
dock är färgerna distinkta och klara vilket kan uppfattas som manligt.  
 

6.3 Etnicitet och genus 

Genom att följa upp barnen i backen, som uppmärksammades i föregående stycke, kan ses på 
hur etnicitet framställs. Andersson (2008) menar att det mångkulturella Sverige inte 
uppmärksammas särskilt mycket i dagens litteratur för yngre barn. Här tar hon dock upp som 
exempel Pija Lidenbaums böcker om Gittan; endast en av de tre som skrivits tas upp i denna 
analys. Hon menar här att det på Gittans förskola visar barn med skilt utseende från det 
stereotypa svenska. I Gittan och älgbrorsorna visas detta, som tidigare skrivet, när Gittan och 
Nils är i pulkabacken med de andra barnen. Barnen har här skilda etniciteter men detta är 
inget som nämns i texten utan kan endast upplevas genom bilderna. Varken i boken om 
Pettson eller om Mamma Mu finns någon annan etnicitet representerad; de huvudkaraktärer 
som finns är endera djur eller stereotypt skandinaviska. Detta till skillnad från Familjeboken 
där det finns en väldig variation kring etnicitet. I denna bok visar bilderna på skilda 
människors utseende men liksom i boken om Gittan tas det inte upp något kring detta i texten. 
Det skilda utseende som uppmärksammats i Familjeboken avspeglas även kring kön. I 
Familjeboken utspelar sig en rad könsöverskridningar åt båda håll exempelvis de 
nyansskillnader mellan könen som nämns i ovanstående stycke tycks inte följa det 
motsvarande könet och inte heller det som Kåreland (2003) påpekar kring egenskaper hos 
mannen respektive kvinnan följs. Karaktärerna i Familjeboken upplevs till stor del könslösa 
genom deras framställande. De egenskaper som Kåreland (2003) beskriver och de 
karaktärsdrag som beskrivs i Nikolajevas (2004, s. 129, se bilaga) egenskapsschema tycks inte 
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följas utan skillnaderna mellan könen är endast synliga genom detaljer kring framställan av 
det biologiska könet, kvinnans bröst eller att det i texten framkommer genom användandet av 
benämningen han respektive hon och kvinna respektive man.  
 
Kåreland (2005) skriver även om hur det är lättare för den kvinnliga karaktären i boken att 
skrida över könsgränser medan den manliga karaktären inte får lika stort utrymme. Den 
feminiserade mannen eller pojken i boken uppfattas mer negativt än den maskulina kvinnan 
eller flickan. Detta kan uppmärksammas i böckerna genom Nikolajevas (2000) påpekande att 
den ”outtröttlige kattpojken Findus” (s. 167) beteende är ett exempel på överdrivet 
könsstereotypt handlingssätt i jämförelse med att Gittan genom Österlund (2008) beskrivs 
som en stark tjej och ett svar på önskan om flickor i bilderböcker som ”aktiva och hade en 
utåtriktad ta- för – sig attityd” (s. 97). Dessa egenskaper som Gittan framställs besitta kan 
hänvisas till det egenskapsschema som Nikolajeva (2004) framställer under vad som är 
typiskt för pojkar. Vidare bör uppmärksammas att karaktären Pettson till stor del innehar 
egenskaper som i Nikolajevas (2004) egenskapsschema beskrivs som typiska för flickor; 
omtänksam, omsorgsfull och sårbar. Att Pettson innehar både manliga och kvinnliga 
egenskaper kan även tydas genom det Nettervik (2002) skriver om Pettson och Findus som 
”enstöringar men ändå beroende av varandra” (s. 92). Genom Nikolajevas (2004) 
egenskapsschema kommer det här fram en bild av dessa karaktärer som inte enbart manliga 
eftersom beroende är en kvinnlig egenskap.         

6.4 Familjer, relationer, genus och sexualitet 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar att de syskonpar som framställs i de barnböcker 
som de har undersökt ofta är en lillasyster och en storebror, detta kan kopplas till boken om 
Gittan där hennes längtan för en storebror beskrivs inledningen av boken. Hon längtar efter ett 
syskon antingen ”Ett litet, smalt, som får plats i docksängen. Eller en stor brorsa, som spelar 
bråkig musik”. Älgbrorsorna uttrycks aldrig vara storebröder utan de benämns som brorsorna 
men Gittan säger vid ett tillfälle att hon hade trott att älgbrorsorna behövde en liten syster 
vilket kan kopplas till den tidigare önskan om en storebror och vidare därigenom komma fram 
till att älgbrorsorna ska föreställa storebröder. Vidare kan även påpekas att flera av de 
egenskaper som älgbrorsorna innehar speglas i Nikolajevas (2004) egenskapsschema under 
typiska egenskaper för pojkar. Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar vidare på att 
föreställningar om hur relationen mellan en storebror och en lillasyster ser ut oftare grundar 
sig i en åldersskillnad än i en könsskillnad. Att det ofta förekommer en lillasyster och en 
storebror i barnböcker menar även Kåreland och Lindh-Munther (2005) hör till det faktum att 
många författare bestämmer sig för att använda en flicka och en pojke som huvudkaraktärer i 
sina böcker; detta kopplas till skillnad från det typiska syskonparet mest till genusdebatten. 
Detta för att barnet som läser boken oberoende av kön ska kunna identifiera sig med 
karaktären. Mamma Mu och kråkan är de mest framstående karaktärerna i boken Mamma Mu 

städar, i titeln benämns enbart Mamma Mu men innehållet framhäver författaren kråkan på 
liknande vis. Denna bok kan då vara ett typiskt exempel på det som Kåreland och Lindh-
Munther (2005) menar på om olika kön som huvudkaraktärer medan exempelvis historien om 
Pettson och Findus har två manliga huvudkaraktärer.  
 
Sexualiteten är något som inte är tydligt uttalat i någon av de tre böcker som tillgåtts genom 
bibliotekets listor. I Familjeboken kan man däremot se en mer uttrycklig sexualitet vilket även 
framgår i texten på baksidan av boken; ”Boken tar bland annat upp hur ett barn blir till, 
insemination, sex, adoption, konstgjord befruktning samt heterosexuella, homosexuella och 
ensamstående föräldrar”. Vidare speglar den genom bilder och även i texten både hetero- och 
homosexualitet som något lika vanligt. Här kan återkopplas till framställan av skild etnicitet 
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där det tidigare uppmärksammats att det i Familjeboken inte nämns något om den skilda 
etniciteten utan att det avspeglas i boken med bilder men inte nämns i texten. Sexualiteten är 
något som tydligt tas upp i texten men däremot påpekar den inte skillnader utan nämner vid 
flera tillfällen att familjer kan se olika ut och ger även exempel på hur de kan se ut med 
exempelvis två mammor, en ensamstående pappa eller en mamma och en pappa. Något som 
kan tolkas som kopplat till sexualitet i de övriga böckerna finns att hitta i boken om Pettson. I 
denna bok nämner grannen Beda vid ett besök att Pettson borde ha en fru som piggar upp 
honom lite men Pettson säger då nej och menar på att han är för gammal och borde i så fall ha 
skaffat sig en för länge sedan.  
 
Vidare finns det, som tidigare nämnts, inga tydliga relationer mellan karaktärerna i böckerna 
som kan kopplas till sexualitet. Utanför historierna kan det förväntas finnas karaktärer med 
skilda sexualiteter exempelvis nämns en bonde i Mamma Mu städar som läsaren inte får träffa 
och sedan kan tänkas att Gittan har en familj som hon bor med i lägenheten. I boken om 
Gittan framkommer att hon har kusiner vilket tyder på någon form av familj och även att 
Österlund (2008) skriver om att ”älgbrorsornas beteende tvingar in Gittan i föräldrarollen” (s. 
106) kan tolkas tyda på en kännedom av föräldrar. Kåreland och Lindh-Munther (2005) 
menar att det idag är mer ovanligt med barnböcker där vuxna och barn samspelar, det är alltså 
inget ovanligt med att Pija Lindenbaum valt att lämna familjen utanför i historien om Gittan. 
Detta menar Kåreland och Lindh-Munther (2005) kan bero på dagens syn på barnet som mer 
”kompetent” och även ”dagens förändrande uppväxtvillkor” (s. 126). Den 
familjesammansättning som existerar i dagens barnböcker handlar ofta om det som Kåreland 
och Lindh-Munther (2005) beskriver som fullständiga familjer, med en mamma och en pappa, 
det handlar mer sällan om ensamstående föräldrar och andra familjekonstellationer nämns inte 
här i litteraturen.  
 

Familjebokens tema är att ta upp olika familjesammansättningar och detta gör det självklart 
att den innehåller en annorlunda spegling än den som Kåreland och Lindh-Munther (2005) 
gör. Däremot kan detta mönster upptäckas i de resterande böckerna då dessa inte har särskilt 
stort samspel mellan vuxna och barn. Familjeboken tar genom historien upp skilda 
konstellationer av familjer och visar på en mer varierad form av familjesammansättning än de 
andra historierna. Vidare kan detta bero på historiesammansättningen likväl som att de 
resterande böckerna har samma huvudkaraktärer hela boken igenom tillskillnad från 
familjeboken.  

6.5 Genus, klass och fantasi   

I boken om Pettson nämns inget om vad han arbetar med men han upplevs tillbringa en hel 
del tid hemma och genom boken kan tolkas att han endera är pensionerad eller att han arbetar 
på gården. Han innehar en stor mängd saker men inte särskilt många med tydligt 
konsumtionsvärde, vidare bor Pettson på en gård som till intrycket kan verka ha visst behov 
av reparation. Genomgående i boken tyder inget på att varken arbete utanför gården utförs 
eller att det finns någon form av pågående utbildning, alla dessa delar är centrala enligt 
Mattlar (2008) när det kommer till klass; boende, arbete och konsumtion. I boken om Mamma 
Mu är tolkningen kring klass vag eftersom det hela utspelar sig på en gård och boendet där är 
en ladugård. Liknande Pettsons boende kan dock påpekas att behov av reparation till 
utseendet kan uppmärksammas och även att både Mamma Mu och kråkan kan tolkas som att 
de inte innehar något jobb. Däremot kan det genom miljön uppfattas som att Mamma Mu 
mycket väl kan vara en mjölkko vilket innebär ett dagligt ansvar men dock utan tydliga 
indikeringar om inflytande och påverkan på arbetet.  
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Vidare i boken om Gittan är frågan om påverkan på sin egen livssituation genom Mattlars 
(2008) kriterier tvetydig eftersom hon är ett barn, hon kan däremot upplevas söka påverkan 
genom fantasi. Nettervik (2002) skriver om Gittan och påpekar då hennes förmåga att ta till 
fantasivärlden där verkligheten inte blir hanterbar för henne. Detta kan tyckas bli framställt i 
Gittan och älgbrorsorna genom önskan av att ha ett syskon tillskillnad från verkligheten där 
hon inte har något syskon. Här blir vekligenheten inte densamma som hon önskar och 
därigenom inte hanterbar och hon skapar då älgbrorsorna. Vidare beskriver Österlund (2008) 
att genusaspekten blir framhävd i denna bok genom att ”den snälla flickan konfronteras med 
tre bångstyriga buspojkar” (s. 106). Här återkommer även den tidigare nämnda föräldrarollen 
som Gittan kan anses ta gentemot älgbrorsorna. Vidare bör påpekas att Gittans fantasivärld 
inte behöver ha att gör med hennes samhällsklass. Fortsättningsvis har hon troligtvis inte 
något arbete och därigenom kan förmågan att konsumera anses begränsad, dock har tidigare 
nämnts hur det mycket väl kan finnas en familj kring Gittan. Gittans bostadsmiljö kan, som 
tidigare nämnts, tolkas vara ett lägenhetshus, detta med flera lägenhetshus i närheten med 
även stora områden med öppna ytor. Genom hur Österlund (2008) beskriver att Gittan går på 
förskolan får vi reda på hennes utbildningsnivå. I Familjeboken framställs en bred mängd med 
karaktärer och genom detta kan tolkas en variation på samhällsklasser. Genom att inte få ta 
del av deras boende, arbete, konsumtion eller utbildning kan tyckas svårt att enligt Mattlar 
(2008) tolka deras klass. De arbeten som framträder är en vid den tidigare nämnda 
sjukhusmiljön där olika former av sjukhuspersonal framträder. Annars finns det en bred 
variation tolkningar av yrke genom att koppla tillbaka till det Grettve (2008) skriver om 
kläder som en stor del av vad som talar om vad och vem personen är kan ses en skillnad i 
vissa karaktärers kläder som kan kopplas till yrket; tre karaktärer bär kostym medan en del 
karaktärer har mer bekväma kläder som kan tolkas till ett mer aktivt arbete. Boende och 
konsumtion finns inte att tillgå i historien och därför kan detta inte tolkas.             

6.6 Sammanfattning av resultat 

Genom resultatet kan uppmärksammas att de kategorier som valts ut (etnicitet, genus, klass 
och sexualitet) genom det intersektionella perspektivet alla finns att tillgå vid gemensam 
analys av barnböckerna. Däremot kan även påpekas att det är i skild utsträckning beroende på 
kategori och barnbok. Genus är, som tidigare nämnts, mest uppmärksammat genom 
litteraturen kring det intersektionella perspektivet och detta framgår i resultatet.  

7. Diskussion och slutsatser  
Nedan kommer till att börja med en diskussion kring den metod, som använts kring analysen, 
att genomföras. Sedan kommer det bland annat genom jämförelse mellan den teoretiska 
bakgrunden och det resultat som analysen gett en diskussion att genomföras. Där studiens 
syfte kommer att lyftas fram liksom studiens huvuddelar; litteraturens påverkan och de 
utvalda intersektionalitetskategorierna.   

7.1 Metoddiskussion 

Att analysera böcker utgår, som tidigare nämnts i metoden, delvis från den egna uppfattningen 
av omvärlden men också från tidigare erfarenheter och det precisa tillfället. Detta exempelvis 
när det kommer till bilderböcker som Eriksson och Göthlund (2004) skriver om. Beroende på 
vilken boken är, vilken dag det är och upplevelserna kring detta kan boken analysera 
annorlunda än om omständigheterna varit skilda. Analysen grundades här i litteratur och 
genom det kan detta minska med inte helt tas bort. Litteraturen står här för en mer neutral 
grund till analyserna och även i vissa fall en skild åsikt. Genom detta kan medvetenheten 
uppmärksammas i att egna värderingar omedvetet kommer fram genom analysen, även om 
detta har försökt att undvikas. Den kvalitativa innehållsanalysen kommer här fram och 
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poängterar vikten i att genomföra en objektiv studie. Vidare kan valet av kvalitativ 
innehållsanalys uppmärksammas genom det Bryman (2002) skriver om den kvalitativa 
innehållsanalysen, det är till grunden ett sökande efter bakomliggande teman. I detta 
examensarbete söktes bakomliggande teman genom de utvalda kategorier, som gjorts vid ett 
urval ur det intersektionella perspektivet. Sedan skriver Bryman (2002) att den metod som 
används för att hitta dessa teman sällan beskrivs närmare. Här gjordes då valet av litteratur 
som grund vilket genomförts i studien.  

7.1.1 Metoddiskussion genom begreppet intersektionalitet 

Lykke (2007) menar att det är svårt att skapa en analys med ämnen isolerade ifrån varandra. 
Detta kan exempelvis ses mellan sexualitet och genus där de går ihop via den skillnad som 
görs mellan homosexualitet och heterosexualitet. Vidare kan speglar analysen hur genus även 
förankrats med klass och etnicitet. Detta kan likväl visa på det som Lykke (2007) skriver som 
att avvisa det eftersom fokuseringen i studien ligger på genus begreppet och detta då finns i 
kombination med de andra, genom litteraturen utvalda, kategorierna. Däremot har analysen 
inte uppmärksammat huruvida exempelvis klass och etnicitet kombineras i barnböckerna och 
därför kan detta varken visas på eller avvisas genom denna studie. Vidare bör även kritiken 
mot begreppet uppmärksammas, detta främst genom studiens urval av kategorier. Carbin och 
Tornhill (2004) menar att just det faktum att möjlighet finns för urval av kategorier och 
därigenom bortval av kategorier talar emot intersektionaliteten medan Lykke (2003) menar att 
detta är något att bortse ifrån. I denna studie har ett urval inom intersektionalitetsbegreppet 
gjorts genom en grund i den litteratur som studerats kring begreppet.    

7.2 Genus, sexualitet och lämpligheten i berättelser  

I inledningen kan begreppet lämpliga berättelser (Simonsson, 2004, s. 37) uppmärksammas. 
Det tas här upp som en grund när barnboken introducerades i Sverige, frågan är då vad en 
lämplig berättelse egentligen är och om detta ligger kvar i dagens val av barnlitteratur till 
förskolan. En lämplig berättelse är självklart en definitionsfråga och kommer inte att utredas 
här men eftersom detta är en grundtanke av barnbokens införande i förskolan bör frågan ändå 
uppmärksammas. Intersektionalitetsperspektivet kommer här in som ett paraplybegrepp och 
kan genom detta och det som Sheilds (2008) skriver om, begreppets förmåga att få människor 
att se utanför ramarna, användas vid val av litteratur. Vidare finns frågan om lämplig litteratur 
är något som ligger kvar som ett kriterium för litteraturen i förskolan idag eller huruvida det 
frångåtts. Genom det Kåreland (2003) skriver om de urval förskollärarna gör av böcker kan 
det anses att det till en del frångåtts. Dessa val av lämpliga berättelser har istället gjorts till en 
prioritering av arbetstid och därigenom ett vanemässigt arbete. Vidare påpekas att 
förskollärarna själva anser att detta val är viktigt. Funderingarna här grundas då i det faktum 
att böckerna blir vanemässigt valda genom tidsbrist men att det anses vara en viktig del av det 
pedagogiska arbetet på förskolan. Återigen kan här Shelids (2008) uppmärksammande av 
begreppet intersektionalitet som ett begrepp som kan få människor att se utanför sina ramar 
visa på att det intersektionella perspektivet kan vara ett alternativ vid valet av litteraturen till 
förskolan.  
 

Den lämpliga berättelsen (Simonsson, 2004, s. 37) kan även kopplas samman med analysen 
av sexualitet där det inte hittades någon tydlig bild i de flesta böcker dock fanns en tydlig bild 
av det i Familjeboken. Familjeboken har, som tidigare nämnts i analysen, en tydlig bild av 
sexualitet men detta saknas till stor del i de andra böckerna. Den enda situation som tas upp i 
analysen kring sexualitet förutom familjeboken är en del ur Pettson. Den delen är tvetydig när 
det kommer till Pettsons sexualitet. En tolkning av situationen kan vara att Beda vet att 
Pettson är heterosexuell när frågan om en fru ställs eller så tar hon det för givet genom det 
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som Ambjörnsson (2006) skriver om den normerande heterosexualiteten. Vidare kan det även 
tolkas som att Pettsons svar är ett nej med undanflykt och därmed finns inget givet för hans 
heterosexualitet, här kan även det som Ambjörnsson (2006) skriver om sexualitet som något 
plats och tids bestämt påpekas. Åter till lämpligheten kring böcker och sexualitet kan 
uppmärksammas att familjeboken, som har en tydlig bild av sexualitet, finns tillgänglig på de 
bibliotek som ligger till grund för urvalet av barnböcker i denna studie. Detta kan jämföras 
med den brist på tydliga sexuella roller som finns i de andra böckerna och därigenom funderas 
kring om det inte anses lämpligt med detta innehåll i barnböcker.     

7.3 Genus, klass, och identifikation 

Sexualiteten ligger som Ambjörnsson (2004) nämner väldigt nära begreppet genus och då 
diskussionen kring könsroller. Kåreland och Lindh-Munther (2005) skriver om en jämn 
rollfördelning mellan könen som huvudkaraktärer i flera böcker i deras undersökning, detta 
för att fler barn ska kunna identifiera sig med karaktärerna. Pettson och Findus är två manliga 
karaktärer men då är Findus enligt Nikolajeva (2000) en väldigt typisk pojke medan Pettson 
enligt Nikolajevas (2004) egenskaps schema kan tyckas ha flera kvinnliga drag. Gittan har 
inslag av både den typiska flickan och även från den typiska pojken från Nikolajevas (2004) 
egenskaps schema medan älgbrorsorna övervägande innehar den typiska pojkens drag. 
Genom att vidare använda Nikolajevas (2004) egenskaps schema kan det i boken om Mamma 
Mu ses att kråkan och Mamma Mu delar på könsrollerna och stämmer bra in på det Kåreland 
och Lindh-Munther (2005) beskriver om skilda kön som huvudkaraktärer. Däremot kan 
tyckas att Mamma Mu har vissa drag som går emot den typiske pojken. Överlag i dessa tre 
böcker kan det ses att den typiske pojkens egenskaper, enligt Nikolajevas (2004) schema, är 
dominerande och även att karaktärerna till antalet är flera pojkar än flickor. Dock kan även 
här påpekas det som Kåreland (2005) skriver om hur det är lättare för den kvinnliga 
karaktären i boken att skrida över könsgränser medan den manliga karaktären inte får lika 
stort utrymme. Både Mamma Mu och Gittan går tydligt över könsgränserna medan det endast 
är Pettson bland de manliga karaktärerna som tydligt visar kvinnliga egenskaper. Frågan är 
om detta även är något som speglas i verkligheten och om det överlag då är lättare för tjejer 
än pojkar att identifiera sig i böcker eftersom de likväl kan identifiera sig med pojkar som 
flickor. Vidare uppmärksammas den diskussion som Österlund (2008) för, där karaktären 
Gittan utreds utifrån ett genus perspektiv. Österlind (2008) funderar kring om Gittans 
egenskap som kavat är ett könsöverstigande eller ett fall av duktigsyndromet.  
 

Identifikation i böckerna tas i inledningen upp genom frågan som Tomicic (2008) 
ställer, ”Vad händer med de barn som aldrig känner igen sig?” (Tomicic, 2008). Analys 
kring vetskapen om hur viktigt det egentligen är för barnet att kunna identifiera sig i 
barnboken de läser tas inte upp i denna studie men däremot genom Tomicic (2008) 
artikel och litteraturen kring bokens påverkan på barnet kan det tolkas som viktigt. I 
analysen kan observeras att alla de kategorier som legat till grund för analysen 
uppmärksammats. Alltså innehåller de böcker som analyserats alla de kategorier som 
genom litteraturen valts ut. En del böcker kan påpekas ha ett mer intersektionellt 
perspektiv än andra, här framkommer till största del Familjeboken som visat på brett 
spektrum av denna studies tolkning och urval av intersektionalitet. Denna bok 
innehåller framförallt sexualitet, genus och etnicitet. Vidare kan klassfrågan diskuteras 
eftersom arbetet med att analysera klass genomfördes med endast en specifik tolkning, 
av Mattlar (2008), som varken passades att genomföras i Familjeboken eller i boken om 
Gittan. Vidare kring diskussionen om klass bör uppmärksammas i analysen av Pettsons 
konsumtionsvärde att han faktiskt kan ha köpt alla de saker som finns i hans 
hemmamiljö. Även om de inte tydligt har något konsumtionsvärde behöver det inte 
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betyda att det inte hade det när de köptes. Omständigheterna i denna bedömning är 
många och ingen är självklar, vetskapen i situationen är tydligt för liten för att dra en 
slutsats av. Däremot kan det i den reparation av gården som verkar nödvändig och det 
att sakerna i hemmamiljön verkar sakna tydligt konsumtionsvärde tolkas som att 
Pettson enligt Mattlars (2008) diskussion tillhör en lägre samhällsklass.      

7.4 Etnicitet och värderingar  

Etnicitet är en av kategorierna i studien där brister framkommer i framställandet. I två av de 
fyra böckerna framkommer, till utseendet sett, skilda etniciteter medan de i de andra två inte 
förekommer. Här kan däremot uppmärksammas det Kåreland (2005) skriver om, framställan 
av djur som människor. Genom att tolka djuret som människa kan stora skillnader i utseende 
uppmärksammas. Kan djur ses som etniciteter? Här bör boken Mamma Mu städar tas upp, 
denna får vid analysen kring etnicitet inte speciellt stor plats. Historien innehåller flera kossor 
och de har skilda utseenden med exempelvis olika färg på skinnet/huden. Kan detta tolkas 
som att Sven Nordqvist, som tecknat boken, har uppmärksammat skilda etniciteter?  
 
Vidare i analysen kring etnicitet lyfts framförallt två böcker fram, boken om Gittan och 
Familjeboken. Andersson (2008) menar att det i Gittanböckerna tas upp en del av det 
mångkulturella Sverige genom att barnen på Gittans förskola visar på skilda utseenden, vidare 
kopplades det till barnen i backen i analysen av Gittan och älgbrorsorna. Här 
uppmärksammades även hur detta var något som framgick i bild men inte i text, detta är även 
något som uppmärksammades i familjeboken. Genom att koppla detta till det Nikolajeva 
(2000) skriver om den dubbla kommunikationen, genom både text och bild, kan funderas 
kring huruvida detta bör framgå i texten eller inte. Genom att föra fram det i texten att barnen 
i backen eller att karaktärerna genomgående i Familjeboken har skilda etniciteter kan 
författarna utnyttja den dubbla kommunikationen. Det intressanta är att de bortsett från detta 
och endast använt det i bild utan att tydligt påpekat i texten. Författarna gör det här till en 
tolkningsfråga eller till en ouppmärksammad inkludering för normalisering.     
 
Värderingar är inte något som tagits upp som begrepp tidigare i studien, förutom syftet, men 
kommer här att diskuteras med inflytande av intersektionalitetsperspektivet. Detta perspektiv 
kan, som tidigare nämnts användas som ett paraplybegrepp över barnlitteraturen och därmed 
vilka värderingar som lyfts fram i den. I analysen uppmärksammas de värderingar som lyfts 
fram och även de som uteblir. Diskussionen har påpekat hur etniciteten är något som uteblir 
medan könsrollerna tillviss del har utvecklats; då mest kring de kvinnliga karaktärerna. Här 
kan påpekas att det inte är en värdering som uteblir utan snarare att det är det en värdering att 
ha bortsett från att visa på etnicitet i böckerna. Det kan även vara så att författarna skapar en 
bok som förskollärarna väljer och där ligger värderingen, värderingen handlar då inte om hur 
boken ser ut utan vilket val förskolläraren gör. Detta val har tidigare i den teoretiska 
bakgrunden och även tidigare i diskussionen uppmärksammats som att förskollärarna anser att 
det är ett viktigt val. Denna diskussion kan kopplas till delar av inledningens citat 

 
Böcker har stor betydelse i formandet av våra barns värderingar, identitetsbyggande och 
världsbild. Forskning om bilderböcker visar att flickor och pojkar, män och kvinnor fortfarande 
porträtteras på könsstereotypa sätt. Vårt mångkulturella samhälle och samtida familjeformer 
speglas sällan (Tomicic, 2008). 

 
Utifrån detta kan det tolkas som att det viktiga i valet av litteratur är vilka värderingar som 
läggs på barnet och genom det breda spektrum som intersektionalitetsperspektivet menas ha, 
genom den teoretiska bakgrunden, kan det vara en bra utgångspunkt.  
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7.5 Sammanfattning av diskussion 

Diskussionen tyder på det som resultatet genom dess sammanfattning uppmärksammar. Det 
intersektionella perspektivet, genom de utvalda kategorierna, finns inkluderat i 
barnlitteraturen men i olika mängd i de skilda böckerna. Genom diskussionen kan dock ses på 
en större grad av intersektionalitet beroende på hur frågor som exempelvis etnicitet behandlas. 
Genom att bredda förståelsen och betydelsen av kategorierna skapas en högre grad av 
intersektionalitet, detta kan leda till att betydelsen av perspektivet försvinner likväl som att det 
används fullt ut.          
 
Vidare kan den, i inledningen, ställda frågan om vad som händer med de barn som aldrig 
känner igen sig i boken uppmärksammas. I valet av litteratur har det genom diskussionen 
redan föreslagits att det intersektionella perspektivet genom sin bredd och dess förmåga att få 
människor att tänka utanför sina ramar, kan vara en alternativ utgångspunkt för vilka 
värderingar som ska ligga till grund i valet av barnböcker till förskolan.  
 
Studiens syfte har varit att se hur det intersektionella perspektivet tar sig uttryck i 
barnböckerna och vilka värderingar barnen i förskolan ges genom barnboken. Det 
intersektionella perspektivet visas framförallt genom bilden i barnboken. Det tar sig uttryck i 
exempelvis det skilda utseendet på barn med olika kön som gemensamt genomför en aktivitet 
eller genom en bok om hur olika familjer kan se ut, med olika kön, etnicitet, sexualitet och 
klass. De värderingar som slutligen uppmärksammas visar på att förståelsen av var 
värderingen ligger kräver en annorlunda studie men att förskolläraren kan uppfattas göra en 
värdering vid val av litteratur till förskolan. Alltså behöver inte värderingen ligga i barnboken 
utan i valet av barnbok. 

7.6 Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning kan tänkas utveckla analysen till ett bredare intersektionellt perspektiv. 
Detta genom att ta mer fasta på den kritik som Carbin och Tornhill (2004) ger angående att ha 
ett urval av intersektionalitetsbegrepp. Vidare kan även tänkas att en ny studie kan ta en annan 
riktning och utveckla den teoretiska delen om bokens påverkan på barnet likväl som en mer 
ingående studie kring just var värderingen i barnboken ligger, i boken eller i valet av boken.     
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Bilaga: Nikolajevas (2004, s. 129) egenskapsschema 
 
Män/pojkar    Kvinnor/flickor 

starka    vackra 
våldsamma    agressionshämmade 
känslokalla, hårda   emotionella, milda  
aggressiva    lydiga 
tävlande    självuppoffrande 
rovgiriga    omtänksamma, omsorgsfulla 
skyddande    sårbara 
självständiga    beroende 
aktiva    passiva 
analyserande    syntetiserande 
tänker kvantitativt    tänker kvalitativt 
rationella    intuitiva 
och så vidare  
 


