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Abstract
Syftet med studien är att undersöka hur några barn uppfattar och tolkar genus samt om och
hur de i så fall identifierar sig med huvudrollsinnehavarna i Wieslanders bok Mamma Mu
åker rutschkana. Dessutom är det av intresse att se om och på vilket sätt författaren till den
valda boken skriver utifrån ett genusperspektiv. Boken i studien valdes subjektivt ut från en
lista över de femtio mest utlånade barn- och ungdomsböcker på folkbiblioteken i Lunds
kommun, 2010. Studien genomförs på en förskola i södra Sverige med tre flickor och tre
pojkar i åldern fem år. Analysmetoden som används i studien är kvalitativ och bygger på en
hermeneutisk analysmodell. Resultatet visar på att barnen såg Mamma Mu som en
kvinna/flicka och Kråkan som en man/pojke samt att flickorna identifierar sig med Mamma
Mu och pojkarna med Kråkan. Dessa identifieringar gör barnen utifrån kopplingen mellan
deras kön och mellan deras personligheter. Dessutom kan vi se att text och bild påverkar
barnen på olika sätt beroende på deras tidigare erfarenheter. Denna kunskap delar de med sig
av till varandra vilket leder till att barnen får nya erfarenheter och en djupare förståelse av
boken. Bokens författare antar främst barnens perspektiv när hon skriver vilket väl stämmer
överens med genusperspektivet då det handlar om något större än enbart manligt och
kvinnligt.
Ämnesord: Barnbok, Mamma Mu, Förskola, Genus, Identitet, Kön, Könsmönster.
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1. INLEDNING
Följande utspelade sig på en förskola: Det var några dagar före jul. På förskolan var det inte
så många barn den här dagen. Jag tog därför tillfället i akt och frågade en flicka, Stina 4:11
år om hon ville läsa en bok tillsammans med mig. Vi tog fram sagofilten och satte oss i ett
hörn i ett av rummen på avdelningen med boken ”Jul i Bullerbyn”. Boken innehåller förutom
text många bilder och möjligheter för mig att samtala om boken med Stina. Stina gick och
hämtade ytterligare en filt som vi svepte in oss i samt en stor kudde. Vi skulle ha det mysigt
när vi läste tyckte hon. Jag öppnade boken för att börja läsa. Stina såg genast en bild på
barnen i Bullerbyn. Hon började spontant pekräkna ”ett, två, tre” och så vidare till
sammanlagt sex stycken barn. Hon fortsatte att peka och sa: ”Det är tre tjejer och tre killar.”
Jag tänkte: ”Hur ser hon vilka som är tjejer respektive killar?” Det gav mig en anledning att
fråga henne: ”Hur ser du det?” Hon svarade: ”Killar är mer busiga och det ser man på hur
killarna står på bilden.” Mina tankar for för ett ögonblick iväg på genusfrågor och vilken
stor påverkan bilden i en bok har på läsaren.
Ovanstående är ett eget autentiskt exempel på hur ett barn och en pedagog tillsammans
samtalar om och tolkar en bild i en bok som läses för barnet.
I en studie, Genus i några populära barnböcker (Hall, Lövenbo & von Schantz 2011)
undersöktes hur genus skildras i några populära barnböcker som riktar sig till barn mellan 3-6
år. Dessa böcker fanns med på en lista över de femtio mest utlånade barn- och
ungdomsböckerna på folkbiblioteken i Lunds kommun 2010 (se bilaga 1). Studien visade på
ett genusmönster som kan färga barns syn på genus. Den visade både på traditionella
könsmönster och på nyare mönster av ökad jämställdhet. Med anledning av exemplet ovan
och den nämnda studien är det av stort intresse att se hur några barn, utifrån deras perspektiv,
uppfattar och tolkar genus i en av de populära barnböcker som analyserades i studien.
Dessutom är det av intresse att undersöka om författaren till den valda barnboken skriver
utifrån ett genusperspektiv.
Forskning om genus är av vikt då det betonas i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) att
förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller samt att det är ett aktuellt
ämne. Denna studie kan således ses som relevant för utbildningsvetenskapen då den visar hur
boksamtal och aktiva val av böcker kan påverka barns syn på genus.
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1.1 Syfte och problemformulering
Avsikten med uppsatsen är att undersöka hur några barn uppfattar genus i en populär barnbok
från listan över de femtio mest utlånade barn- och ungdomsböckerna på Lunds kommuns
folkbibliotek år 2010. Ett bisyfte med uppsatsen är att undersöka om och på vilket sätt
författaren till den valda boken skriver utifrån ett genusperspektiv.
De frågeställningar som ska undersökas är:
•

Uppfattar och tolkar barnen genus i boken Mamma Mu åker rutschkana och i så fall
hur?

•

Identifierar sig barnen med huvudrollsinnehavarna utifrån ett genusperspektiv i
barnboken och i så fall hur?

•

Utifrån vilket perspektiv skriver författaren till den utvalda barnboken?
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2. LITTERATURGENOMGÅNG
2.1 Vad är genus?
Begreppet genus konstruerades i början av 1980-talet av en samling svenska forskare. En av dessa
forskare var genusforskaren professor Yvonne Hirdman (Hirdman 2003). Hon, med flera, ansåg
att det inte behövdes ännu ett engelskt ord utan skapade istället ett eget – genus – som är en
svenskifiering av ordet gender. Ordet härstammar från latin och betyder slag, sort, släkte och

kön. Ordet var inte fyllt med innebörder utan kunde anses vara ”tomt”, vilket man såg som en
fördel då det gav möjligheter att se på könsroller ur ett nytt perspektiv (Hirdman 2003). Genus
innefattar ett brett perspektiv som inte enbart rör människans kropp, utan tankar om vad som
anses manligt och kvinnligt och relationen mellan dessa. Även begreppet könsroller syftar i
huvudsak på både det sociala och det biologiska könet men kan lätt missförstås då det kan
tolkas som antingen en biologisk förklaring (kön) eller en social förklaring (roll) (Hirdman
2003). I den här studien kommer båda begreppen att användas och syfta till samma sak. När
ordet könsroller används ska det förstås på samma sätt som begreppet genus. Hirdman menar
att genus görs, det är inte. Det är genom isärhållande av manligt och kvinnligt som skillnader
uppstår och genus görs. Begreppet genus skall hjälpa till att öppna upp ögonen för det man
inte såg tidigare (Hirdman 2003).

2.2 Teoretisk utgångspunkt
Denna studie har ett genusteoretiskt perspektiv, vilket innebär att föreställningar om, och
relationer mellan, män och kvinnor är i fokus. Hirdmans (1988) teorier om genus används
som utgångspunkt för studien. Hennes genussystem utgår från två principer eller lagar:
•

Dikotomi, vilket avser isärhållande av manligt och kvinnligt och vilket kan tolkas som
att män och kvinnor kan ses som varandras motsatser; och

•

Hierarki, vilket innebär att mannen anses vara norm.

Detta kan tolkas så att det som anses manligt generellt sett har högre status än det som anses
kvinnligt. Hirdmans (1988) principer utgår från ett feministiskt perspektiv och kan användas i
vår studie av hur barn uppfattar genus i en populär barnbok. Principerna kan hjälpa oss att se
vilket genusperspektiv som är i fokus och om det är traditionella föreställningar kring manligt
och kvinnligt som råder bland barnen.
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Hirdman (2003) menar att den sociala och kulturella konstruktionen av samhället upprätthålls
genom att föreställningar om kvinnligt och manligt går i arv, och att de förs över från en
generation till nästa. Hon menar att ett genuskontrakt kan ses som ett osynligt kontrakt där
kvinnan anpassar sig efter mannens norm. Det kan handla om kläder, saker, sysslor och
platser där sysslorna görs. Det handlar om hur förhållandet mellan man och kvinna bör vara.
Dock är genus föränderligt då det som kan ha ansetts vara manligt i ett senare skede kan ses
som kvinnligt. Samhället förändras och nya möten mellan könen uppstår vilket bidrar till att
genusordningens stabilitet förändras (Hirdman 2003; Kåreland (red) 2005). Detta kan tolkas
som att kontexten är av stor betydelse och att den speglar vilken genussyn som råder. I
Sverige finns förmodligen en annan norm för vad som anses vara manligt och kvinnligt än
vad de kan tänkas ha i andra delar av världen, beroende på att samhällena ser olika ut. Detta är
även viktigt att ha i åtanke när studien genomförs då barnens hemförhållanden kan se olika ut
och där olika värderingar kring manligt och kvinnligt kan råda.

2.3 Genus i barnlitteraturen
Starka bilderboksflickor och mjuka killar har på senare år blivit populära i barnlitteraturen
enligt litteraturpedagogen Agneta Edwards (2008). Samtidigt råder det i verkligheten en
stolthet över kaxiga döttrar medan feminina pojkar väcker oro. Uttryck som pojkflicka är
tämligen accepterat samtidigt som formuleringen flickpojke inte ens finns och i detta ligger en
tydlig värdering enligt Edwards. Dessa uttryck stämmer väl överens med Hirdmans (1988)
teorier om genus där det manliga anses ha högre status än det kvinnliga. Pionjären inom
genusstudier på förskolan, Professor Bronwyn Davies (2003), menar att i berättelser för barn
är uppdelningen av manligt och kvinnligt ständigt närvarande som ordnande mönster. Hon
hävdar att i traditionella berättelser lär barn att se sig själva och andra som en del av den egna
uppfattningen om manligt och kvinnligt. Sagor tillhandahåller barn metaforer, egenskaper och
skisser, med vilka de kan tolka sig själva i förhållande till den sociala världen. Vidare menar
Davies (2003) att texten i sagor är en hårfin och komplex företeelse där verklighet blandas
med fantasi. Hon hävdar att det framförallt är i undertexten som budskapet, det verkliga, i
sagor förmedlas. Professorn i litteraturvetenskap, Lena Kåreland (red, 2005) poängterar att
skönlitteratur inte är speglingar av verkligheten men att litteraturen heller inte kan kopplas
från det samhälle och den värld vi lever i. Däremot går det att finna exempel på
genusförebilder som väl stämmer överens med vårt dagliga liv. Genus- och litteraturvetaren
Maria Nilsson (2010) påpekar att litteratur både är normgivande och normbevarande samt att
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litteratur dessutom kan vara normöverskridande. Utifrån detta antar vi därmed att böckers
påverkan är stor och har ett stort inflytande över barns genusskapande. Bilderboken kan ses
som en artefakt med vars hjälp barn kan tolka och förstå sin omvärld.
I samband med att några nybildade förlag inriktat sig på böcker med positiva genusmönster
har en debatt uppstått huruvida det går att kombinera kvalitet med ett uttalat syfte eller en
särskild värdegrund (Kåreland 2009). Förlagen hävdar att all litteratur förmedlar värderingar,
ofta traditionella och normativt återkommande värderingar, som vi tar för givna. Kåreland
(2009) menar att författare som har ett engagemang genom att exempelvis förmedla ett
budskap eller en värdering kan oavsett detta skapa litteratur som har konstnärlig kvalitet.
Vilket perspektiv som väljs i fråga om det pedagogiska i relation till det estetiska avgörs av
betraktaren, vilket inkluderar förläggarna, lärarna, bibliotekarierna, föräldrarnas, forskarna
eller barnen. Det primära anser Kåreland (2009) är läsarens aktiva förhållningssätt till
litteraturen samt att det estetiska mycket väl kan införlivas med det pedagogiska. Detta pekar
på att det är av vikt att pedagoger eller vuxna som läser för och tillsammans med barn är väl
insatta i den bok de läser och har förmågan att samtala kring och problematisera traditionella
såväl som okonventionella mönster.

2.4 Barns medvetenhet om kön
Ylva Elwin-Novak (2003), filosofie doktor i psykologi med könsteori som specialitet, menar
att alla människor i alla situationer gör kön kopplat till kvinnligt eller manligt vilket betyder
att det skapas en möjlighet att uppfattas och bekräftas av sig själv och av andra som ”rätt”.
Detta bidrar därmed till att upprätthålla den egna självkänslan. Elwin-Novak (2003) gör
gällande att det är viktigt för barn att göra kön på ”rätt” sätt då det är kopplat till självkänslan
och för känslan att vara en värdig person. Barnet har i och med det en viktig uppgift att stärka
sin självkänsla med de anvisningar som själva könstillhörigheten ger. Hon poängterar att det
inte är lätt för barnet att gå emot rådande könsnormer då möjligheten att bryta mot dem är
begränsad, bland annat med tanke på den mediala påverkan.
Davies (2003) utgår från en poststrukturalistisk teori som innebär att individen är en social
konstruktion som skapas och omskapas genom en mångfald av diskursiva praktiker som hon
eller han tar del i. Genom detta kan människan tillåta sig att tänka bortom den cementerade
uppdelningen i manligt och kvinnligt. Denna teori har sina rötter hos Freud, Marx och
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Foucault (Davies 2003). För att vara en del av samhället måste barn lära sig det vedertagna
språket för att tänka och handla. Detta är också redskap för dem att organisera sig själva i
förhållande till andra i den sociala världen (Davies 2003). När barn erövrat språket lär sig
barn att se sig själva och andra som likartade människor och som är beroende av varandra. De
lär sig könskoderna och genom de vuxna lär barnen det som en självklarhet att människor
antingen är män eller kvinnor.
När barn lär sig samhällets diskursiva praktiker begriper de att de måste
uppfattas som det ena eller det andra. Kläder, frisyr, sätt att tala och vad som
sägs, val av aktiviteter – allt är nyckelfaktorer som kan användas för att
positioneras sig själv som framgångsrikt vis, inte bara som flicka eller
pojke, utan också som identifierbart inte det andra. (Davies 2003, s. 13)

2.5 Barns identitetsskapande
Kåreland (2005) och Edwards (2008) menar att illustrationer i bilderböcker kan synliggöra för
flickor och pojkar hur de kan vara och agera samt hur livet som vuxen kan te sig. Litteratur
med genusperspektiv kan på detta vis bidra till andra perspektiv för att motverka traditionella
könsmönster och könsroller (Edwards 2008). Kåreland (2005) påpekar att det därför finns
skäl att anta att böcker och ljudband som barnen möter i förskolan utgör indirekta erfarenheter
som barnen kan utgå ifrån i sitt identitetsskapande. En slutsats av detta är att det därför inte
kan ses som oviktigt hur de olika könen gestaltas i litteraturen. Vidare tror Kåreland (2005) att
könsöverskridande böcker kan medföra förvirring hos det läsande barnet genom att de
medverkande i böckerna framställs som alltför avvikande från verkligheten utifrån det barnet
möter i sin vardag.
I en studie som gjordes av Kåreland & Lindh-Munther, filosofie doktor i pedagogik, 2004
(2005) svarade många av informanterna att de ofta kunde se barnen leka lekar som var
inspirerade av olika litterära karaktärer såsom Madicken, Snövit, Bamse och Pippi
Långstrump. Framförallt verkade Pippi Långstrump ha en gränsöverskridande roll. En del
killar kunde säga ”Jag är stark som Pippi” (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s.100).
Docenten i didaktik Maria Simonson (2004) hävdar i sin avhandling att barn analyserar bilder
i bilderböcker och utifrån det skapar sig påhittade världar där de identifierar sig med
hjältarna/huvudpersonerna i böckerna. Barnen använder pronomen som ”jag” och ”du” vilket
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innebär att de positionerar sig i de olika rollerna. Dessa subjektspositioner kan bland annat
handla om kvinnligt och manligt. Dessa identifieringar baserar sig på barnens egna
erfarenheter i olika sammanhang. Simonson (2004) påpekar att barnen kan acceptera,
förkasta, omformulera eller förhandla positioner som bilder i bilderboken erbjuder. Litteratur
är ett viktigt hjälpmedel för barns omvärldsförståelse och för deras identitetsutveckling, anser
Kåreland (2005). Den gestaltar olika bilder av kvinnligt och manligt och presenterar ofta
begrepp som flicka och pojke och är därför av betydelse för barns syn på genus (Kåreland &
Lindh-Munther 2005).
Överlag är flickor underrepresenterade i litterära texter. De skildras sällan som starka,
utåtriktade och aktiva. Detta menar Kåreland (2005) skulle kunna innebära, framför allt för
flickor, en avsaknad av positiva identifikationsobjekt i de böcker de läser. Universitetslektorn
i litteraturvetenskap, Lars Brink (2005) hävdar att pojkar som får arbeta med sin könsidentitet
genom att läsa om och prata om manliga hjältar kan komma att överskrida det som anses vara
könsstereotypa fixeringar.
Psykologerna, Marianne Brodin och Ingrid Hylander (2000) menar att barns språkliga
utveckling är en viktig pusselbit i deras identitetsskapande. När barnet börjar tänka saker om
sig själv och referera till sig själv är detta ett stort steg i självutvecklingen. Det är här
könsskillnaderna upptäcks och barnets könsidentitet börjar formas. Barnet ser sig själv utifrån
och kan klassificera sig själv tillhörande det ena eller det andra könet.

2.6 Bilderbokens påverkan på barn
Genom att väcka barns litteraturintresse och för att kunna påverka deras uppfattning om genus
menar Simonsson (2004) att det är av betydelse vilka böcker som presenteras för dem och
vilket innehåll dessa böcker har. Hon kunde i sin forskning se att pedagoger ville ha kontroll
över vilka böcker barnen fick ta del av och hur de skulle användas. Då böckers påverkan på
barn är stor, menar Simonson (2004) att denna kontroll kan tänkas bottna i föreställningen om
att ”bra” böcker har en viktig uppgift inför barnens framtid som goda samhällsmedborgare.
Elwin-Novak (2003) hävdar att omgivningen påverkar barn och ungdomar med hjälp av olika
medier. Ett av dessa medier är barnböcker. Genom barnböcker lär sig det lilla barnet att ”det
är pojkdjuren som klättrar i träd, rymmer hemifrån och busar medan flickdjuren oroar sig för
vad mamma ska säga” (Elwin-Novak 2003, s.107). Hon poängterar dock att det finns
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undantag och dessa blir allt fler. Det barn tillägnar sig i böcker och sådant som sker kring dem
tar de med sig i sin föreställning om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Barn
provar och lever sig in i olika roller. I den världen klär de ut sig och fantiserar om att de kan
göra vad de vill. Professorn i litteraturvetenskap, Maria Nikolajeva (2004) menar att för det
mesta intar läsaren huvudpersonens subjektsposition vilket betyder att läsaren identifierar sig
med huvudrollen. Hon hävdar att detta kan medföra problem som inte får nonchaleras. För att
kunna hjälpa våra barn att läsa kritiskt måste vi själva börja med att analysera
barnboksförfattares texter då deras berättarperspektiv påverkar läsarna, medvetet eller
omedvetet (Nikolajeva 2004).

2.7 Bilderboken i förskolan
Simonson (2004) poängterar att barns bilderboksanvändande är en ”mångfasetterad och
komplex företeelse” (Simonson 2004, s.200). Barnen använder böcker som resurser och
idékällor både i individuella och kollektiva aktiviteter på förskolan där de skapar meningar
och betydelser. I bilderboken finns ingen given uppfattning om hur den ska användas eller hur
dess innehåll ska tolkas. När barnen läser och lyssnar på böcker tillsammans med andra barn
kan de dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, vilket leder till att nya insikter
förvärvas. I interaktionen skapar barnen strategier för att använda bilderböckerna för olika
ändamål. De provar olika positioner såsom makt och identiteter hämtade från både barn och
vuxenvärlden.
Genusforskning kring flickor och pojkars bokval är begränsad när det gäller förskolan. I
studier har tendenser iakttagits att flickor ägnar sig mer åt bokläsning än pojkar. Kåreland
(red) (2005) har även visat på i sin forskning att barn helst läser böcker där de är av samma
kön som huvudpersonen. Framförallt vill pojkar helst läsa om pojkar och om manliga hjältar
(Kåreland (red) 2005). Brink (2005) menar att flickor är mer benägna att läsa kärlekshistorier
och böcker som innefattar familjer och djur. Att välja bort traditionella genusmönster i
barnböcker och istället tillhandahålla ett medvetet litterärt utbud i förskolan är ett sätt att
öppna upp och visa på mångfald samt att alternativ finns menar Edwards (2008).
Kåreland & Lindh-Munther (2005) menar att det inte enbart är bilderböckers innehåll såsom
text och bilders utformning som påverkar barns uppfattningar. De olika förhållningssätt
pedagoger har i förskolan påverkar också barnen. Även barnens egna erfarenheter har stor
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betydelse och därför bör bilderboken ses i ett större sammanhang. Även Nikolajeva (2000)
påpekar vikten av den vuxnes förhållningssätt. Om pedagogen är aktiv och hjälper barnen att
utveckla sin förmåga att tolka bilderboken verbalt och visuellt förbereds de för en djupare
förståelse av bilderboken och därmed även inför nyttjandet av andra medier.

2.8 Boksamtal
Kåreland & Lindh-Munther (2005) kunde i sin forskning se att barnen var mer delaktiga och
samtalade när läsning skedde i mindre grupp om två till tre barn. Samtalen som skedde var i
synnerhet fokuserade på bilderna i böckerna där barnen gavs tillfällen att fylla i med egna ord
och möjlighet att ställa frågor. Motiveringen var en önskan att stimulera den språkliga
aktiviteten och att se om barnen hade förstått berättelsens innehåll. För att uppmuntra barnen
att återberätta, relatera till sig själva och möjligen göra intryck på dem är samtal om boken en
god början. Att med böckers hjälp se tillfällen till att utöva inflytande på jämställdheten som
pedagog och som vuxen är ett sätt enligt Kåreland & Lindh-Munther (2005). De menar även
att:
Traditionella könsmönster kan inpräglas även vid ett mer förstrött läsande och
lyssnande, medan alternativa sätt att vara pojke eller flicka kräver mer av
inlevelse och bearbetning, om barnens beteende ska kunna påverkas.
(Kåreland & Lindh-Munther 2005, s.152)

Brodin & Hylander (2000) menar att barn i fyraårsåldern ofta tycker om att berätta historier. I
den åldern har de även förmågan att sammanföra sina berättelser med andras. Detta är ett sätt
för barnet att skapa och omgestalta sig själv och andra. Identiteten skapas i berättandet. Barn
stimuleras till att skapa och berätta egna historier genom att lyssna på när andra berättar.
Brodin & Hylander (2000) menar även att de enklaste bilderböcker utan text förmedlar en
historia så länge de innehåller en början och ett slut tillskillnad från böcker som bara
innehåller bilder utan sammanhang.

2.9 Text och bild i samverkan
Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar att bilder i barnböcker ofta ger information utöver
texten som kan vara av betydelse för barns könsuppfattning även om de förblir
okommenterade i texten. Hur barn tolkar och förstår bilder utifrån olika utvecklingsfaser ger

13

doktorn i litteraturvetenskap, Ulla Rhedin (2004), intressanta exempel på i Bilderbokens
hemligheter. Hon påpekar att i arbete med bilderböcker för och med barn är det inte
nödvändigt att utgå från utvecklingspsykologi.
Jag menar att det räcker en bra bit att som vuxen högläsare vara medveten
om att barnet ser bilderna (mycket) annorlunda än vi tror, och att de vid sin
tittläsning ofta gör sig helt andra historier än de som samtidigt kommer in i
deras öron. Att lyssna lyhört till vad barnet upplever och förstår av
bilderboksberättelsen jag högläser kan ge ny kunskap om mitt barns
tankevärld och ibland ge nyttiga Verfremdungseffekter (kan verkligheten
uppfattas också på detta sätt!?). (Rhedin 2004, s. 23)

Rhedin (2001) påpekar att illustrationer i allmänhet vanligen begränsar textens egen
bildskapande potential. Bilderna i bilderboken påverkar mottagarens egna inre bilder och även
de efterkommande bilderna. Mottagaren måste därmed skapa en syntes av den inre och den
yttre bilden (Rhedin 2001). Vi tolkar det som att bilden är ett starkt uttrycksmedel vilket har
stöd i det välkända talesättet ”en bild säger mer än tusen ord”. Enligt Edwards (2008)
förväntas bildens avsikt vara ett stöd för att förstå texten. När barn lyssnar till en bilderbok
växlar deras uppmärksamhet mellan bild och text. Tolkningen ökar successivt och varje
läsning innebär en större helhet. Vi ser barn som tittläser tillsammans och samtidigt hör vi
vilka berättelser som uppstår utifrån bilderna (Edwards 2008).

2.10 Djur i bilderboken
I ett stort antal bilderböcker finns ett rikt djurliv. Många böcker handlar om förmänskligade
djur som beter sig som människor. Dessa böcker är enligt Nikolajeva (2004) mycket populära
vilket kan säga en del om vuxnas föreställningar om barn: ”småbarn har uppenbart, i vuxnas
ögon, mycket gemensamt med smådjur, inte fullt mänskliga och civiliserade” (Nikolajeva
2004, s.55). Nikolajeva känner inte till någon forskning som bevisar att barn föredrar
berättelser om djur framför berättelser om barn. Detta kan ses som ett uttryck för en
stereotypisk och föråldrad syn på att barn utan reflektion accepterar att barn och djur är
utbytbara i böcker, anser hon. Nikolajeva (2004) menar att det finns en avsikt hos författare
när de använder djur som huvudpersoner. Genom detta kan författare utelämna eller undvika
flera frågor såsom ålder, kön och social status. Filosofie doktorn Maria Lassén-Seger (2008)
hävdar däremot att djur i bilderböcker ofta agerar efter rådande könsnormer samt att det kön
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de tillhör ofta går att identifiera eftersom djur sällan är könsneutrala. Kåreland & LindhMunther (2005) menar att djur och människor som inte klart uppvisar någon könstillhörighet
oftare uppfattas som manliga än kvinnliga. Nikolajeva (2000) ger exempel på litteratur som
presenterar djur mitt emellan djur och människor. Ett av dessa exempel är böckerna om
Mamma Mu, som både är ko och människa. Mamma Mu har både djuriska och mänskliga
egenskaper. Böckerna skrevs från början för radion vilket betyder att berättelserna är mycket
grundliga i sina beskrivningar. Böckerna bygger till största delen på dialog mellan
huvudrollsinnehavarna, där många ljudhärmningar förekommer. Nikolajeva (2000) menar att
tillkomsten av bilderna i böckerna lockar till mycket fantasi hos läsaren. Hennes
”översättning” av Mamma Mu som mänsklig gestalt visar att hon är ”en medelålders kvinna
som då och då smiter iväg för att ha kul; men hon blir aldrig fullständigt förmänskligad och
måste alltid återvända till sin plats för att bli mjölkad” (Nikolajeva 2000, s. 57).

2.11 Författarens makt och en förändrad syn på barnet i
barnlitteraturen
En förändrad syn på barnet kan ses i bilderböckerna när vi betraktar barnlitteraturen utifrån ett
kultur- och samhällsperspektiv. Rhedin (2004) hävdar att i början av 1900-talet fokuserade
barnboksförfattarna i stor utsträckning på barn som snattade kakor, sprang till skogs utan lov
och vägrade gå och lägga sig. Det fanns även böcker som skildrade uttalade hot, genomförda
bestraffningar och flera otäcka fall där barnen tvingas till lydnad och bättring. En del av dessa
böcker vilka betraktas som klassiker förväntas barnen ta del av. Detta kan ses som ett sätt att
överföra ett kulturarv och historia från en generation till nästa (Rhedin 2004). Under andra
hälften av århundradet står Astrid Lindgren som en av författarna som skapade den
förändrade bilden av barnet och som skildrar självständiga, kraftfulla barn som ofta
ifrågasätter de vuxnas värderingar och normer. I böckerna skildras barnen som nyfikna eller
vilda och äter fortfarande med nöje kakor och gör utflykter men i första hand leker de,
drömmer, tänker, frågar, undrar och går på upptäcksfärd i vardagen och fantasin. Dessa
figurer i barnboken får tjäna som ambassadörer för en ny syn på barnet och som gör sig hörda
emot de vuxna. Detta barnperspektiv är unikt i världen. Barnet ses som ett kännande och ett
kompetent barn (Rhedin 2004). Även könsroller började ifrågasättas i barnböcker under 1960talet där barnboksförfattare gjorde försök att nyansera bilden av mannen som norm. En av de
första böckerna som gavs ut med en ny bild av mannen var Gunilla Bergströms Alfons Åberg,
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där pappan är ensam vårdnadshavare. Emellertid är det fortfarande i vår tid en konventionell
syn på könsroller som förmedlas i många böcker (Kåreland & Lindh-Munther 2005).
I nätartikeln ”Stemme, magt og genus i börne- og ungdomslitteraturen” redogör Nikolajeva
(2005, nr 52) för betydelsen av vilket genus författaren har. Detta gäller när de skriver med ett
annat genus än de själva och vilken maktposition det ger. Nikolajeva (2005, nr 52) menar att
berättarperspektivet skapar förväntningar hos de som läser eller lyssnar på boken. Hur man
sedan tolkar texten är beroende av om det är en kvinnlig eller manlig berättare. I studiet av
genus och berättarperspektiv i barnböcker skriver hon att olika hierarkier är i fokus för
uppmärksamheten. Det manliga och maskulina beskrivs som makthavande, konservativt,
normativt medan det feminina står för maktlöshet och undertryckthet. Hon hävdar att
maktrelationer inte blir tydligare än i barnlitteraturen då man använt sig av den unika
konstformen, skapad medvetet av makthavare (författarna) åt de maktlösa (barnen). Om en
manlig författare använder sig av en feminin berättarröst hamnar den i en lägre maktposition.
Är det en kvinnlig författare däremot som väljer att använda sig av en maskulin berättarröst
innebär det en högre maktposition. Rösten får därigenom en större auktoritet. Oavsett vilket
kön författaren har så kan de olika berättarstrategierna antingen förstärka de hierarkiska
maktpositionerna eller utplåna dem (Nikolajeva 2005, nr 52). Nikolajeva (2004) poängterar
att med synnerligen få undantag väljer författare huvudpersoner av samma kön som sitt eget.
Interaktionen mellan den vuxne författaren och i förhållande till en vuxen och ett barn ställer
mycket höga krav på författaren. Förhållandet till texten är inte på samma sätt för den unga
läsaren som för den vuxne med följd att berättartekniken används på ett annat sätt.
Barnboksförfattare tycks slitas mellan två oförenliga strävanden när det gäller dessa
strategier: antingen upplysa och uppfostra barnet eller ta barnets sida (Nikolajeva 2004).
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3. METOD
3.1 Val av insamlingsmetod
Syftet med studien är att undersöka hur några barn uppfattar och tolkar genus samt om och i
så fall hur de identifierar sig med huvudrollsinnehavarna i boken Mamma Mu åker
rutschkana (Wieslander 2003). Syftet är också att tillfråga författaren till den utvalda
barnboken utifrån vilket perspektiv hon skriver. Av dessa anledningar är en kvalitativ studie
rimlig då syftet är att utröna vilka uppfattningar våra informanter har kring den utvalda boken.
Det primära för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som framkommer,
men inte att dra allmänna slutsatser (Stukát 2005). I studien kommer semistrukturerade frågor
att användas. Enligt Denscombe (2009) är semistrukturerade intervjuer med informanterna
rimligt att använda sig av. I dessa intervjuer utgår intervjuaren från öppna förberedda frågor
men är flexibel med ordningsföljden av dessa (samtalsfrågor till förskolebarn som
informanter, se Bilaga 3). Fokus ligger på att informanterna får möjlighet att utveckla sina
tankar och tala mer detaljerat om det ämne som intervjuaren tar upp. Metoden bygger på att
intervjuaren har god psykologisk förmåga och färdigheter samt även goda förkunskaper i
intervjuerna med informanterna.

3.2 Urval och undersökningsgrupp
Under detta avsnitt kommer vi att redovisa våra val av undersökningsgrupper samt hur
urvalen för dessa gjorts.

3.2.1 Val av bok som underlag
Boken som används i studien är Mamma Mu åker rutschkana (Wieslander 2003). Anledning
till det subjektiva urvalet är att i en tidigare studie (Hall, Lövenbo, von Schantz) väcktes
tankar och idéer om hur barn uppfattar och tolkar genus i litteratur. En av de böcker som
analyserades och som även finns med på en lista över de femtio mest utlånade barn- och
ungdomsböckerna på folkbiblioteken i Lunds kommun 2010 (se bilaga) var boken Mamma
Mu åker rutschkana (Wieslander 2003). Analysen visade att huvudrollsinnehavarna Mamma
Mu och Kråkan har egenskaper som kan tyda på både kvinnliga och manliga drag. Mamma
Mu och Kråkan kan ses som jämställda men med en pågående maktkamp dem sinsemellan.
De har heller inga yttre attribut utan är avbildade som en ko och en kråka ser ut. Därför är det
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av intresse att se hur denna bok tolkas och vilka tankar som väcks med hänsyn tagen till några
barns perspektiv.

3.2.2 Val av förskolebarn som informanter
Informanterna består av sex stycken barn i åldern fem år. Tre av barnen är flickor och tre av
barnen är pojkar. Informanterna och gruppkonstellationerna är subjektivt utvalda med hjälp av
förskollärare på denna förskola. Anledningen till detta är att förskollärarna kan anses ha god
kännedom om barnen samt deras vilja och förmåga att uttrycka sig verbalt. Denscombe
(2009) menar att intervjubaserade undersökningar ofta utgår från ett fåtal människor. Ett
medvetet val av informanter kan vara lämpligt om forskaren anser att de har något speciellt att
bidra med.
Barnen delades in i tre grupper; en flicka och en pojke, Anna och Adam, två pojkar, Björn och
Benny, samt två flickor, Elsa och Ella. Detta med anledning av att vi vill försäkra oss om att
få de variationer av gruppkonstellationer som är möjliga samt även öka möjligheten till
variationer av uppfattningar. Gruppernas storlek är vald av skälet att man på detta sätt kan få
möjlighet till individuella svar samt möjlighet att skapa ett förtroendefullt klimat i gruppen.
En risk med att intervjua i grupp kan vara att informanterna påverkar varandra samt att de
håller inne med information (Stukát 2005). Intervjuarens viktigaste uppgift är att tillgodose en
situation där informanterna känner sig trygga tillsammans för att kunna uttrycka sig på ett
öppet och fritt sätt (Denscombe 2009).

3.2.3 Val av författare som ytterligare informant
Även Jujja Wieslander valdes ut som informant då hon är författare till boken Mamma Mu
åker rutschkana (Wieslander 2003). De frågor som ställdes till författaren skickades via epost (se Bilaga 4). Hon gav oss tillstånd att citera och analysera hennes svar. En förhoppning
är att svaren på frågorna ska ge ytterligare en dimension av hur boken kan uppfattas.
Intressant är även att se om hennes intentioner med boken stämmer överens med barnens
uppfattningar. All kontakt med Jujja Wieslander har skett via e-post. Enligt Denscombe
(2009) är det möjligt att använda internet för att genomföra intervjuer. Då respondenten haft
tid att fundera igenom svaren är sannolikheten stor att svaren är genomtänkta och av god
kvalitet, vilket kan ses som en fördel. En nackdel med att använda den här typen av
intervjumetod kan vara att visuella ledtrådar går förlorade. Vi har alltså ingen möjlighet att
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kunna tolka eventuella ansiktsuttryck och icke verbal kommunikation från informanten
(Denscombe 2009).

3.3 Genomförande
Förskolan vi tillfrågat om att få genomföra studien på kontaktades första gången via telefon.
En tid avtalades med pedagogerna på de aktuella avdelningarna för att informera om studiens
syfte samt vilka barn de föreslog att medverka i studien. Vid detta tillfälle lämnades även
femton informationsbrev (bilaga 2) ut om de etiska principerna och för godkännande av
föräldrar/vårdnadshavare. När pedagogerna lämnade ut breven till föräldrarna informerade de
även om att det lämnades ut fler informationsbrev än barn som skulle intervjuas. Detta
gjordes av två skäl: Det ena skälet var att om de intervjuade barnens svar inte var till fylles
skulle möjlighet finnas att kunna utöka studien med fler barn. Det andra skälet var att gardera
sig mot bortfall av barn vars vårdnadshavare valt att tacka nej till att medverka i studien eller
utifall barnen skulle vara borta från förskolan den dag då studien var avsedd att genomföras.
Fjorton av de femton utvalda barnen fick ett godkännande av sina vårdnadshavare att
medverka i studien. De sex barnen som slutligen valdes ut för denna medverkan blev alla
tillfrågade om de var intresserade av att samtala med oss. Alla var intresserade.
Genomförandet av studien ägde rum på en förskola i utkanten av en tätort i södra Sverige. En
uppsökande intervju är vanlig då man vill eftersträva en känd miljö; förskolan. Miljön bör
vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg (Stukát 2005). Vi valde därför att
genomföra boksamtalen med barnen i ett separat rum med en soffa, kuddar samt
punktbelysning som gav lagom sken. Vid ett besök på den aktuella förskolan avtalades i
samråd med personalen en lämplig dag och tid för samtal med de aktuella barnen.
Föräldrar/vårdnadshavare till informanterna informerades om vid vilken tidpunkt studien
skulle äga rum. Även informanterna upplystes om att vi skulle komma på besök vid detta
tillfälle. Ibland kan det finnas skäl till att vara två personer genom att komma överens om att
ha olika fokus vid samtal med informanterna (Stukát 2005). Uppdelningen av oss båda
innebar att en av oss läste den valda boken och samtalade med barnen medan den andre
gjorde anteckningar. Dessutom användes för registreringen av dessa samtal även en dator för
att nå en god dokumentation av samtalen.
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Då även studiens avsikt var att undersöka utifrån vilket perspektiv författaren till denna bok
skriver valde vi att ställa intervjufrågor till henne via e-post (bilaga 4). Detta gav den
intervjuade mer tid att reflektera över frågan. Enligt Denscombe (2009) kan kvaliteten i
dennes svar förbättras genom att författaren i detta fall har tid att tänka igenom frågan.

3.4 Bearbetning och metod för analys av material
Ljudupptagningarna från de olika samtalen med barnen transkriberades till text. Denscombe
(2009) menar att detta kan vara tidsödande men betydelsefullt för bearbetningen av
materialet. Utifrån det skrivna materialet har vi analyserat och tolkat informanternas svar som
vi kategoriserat. Detta gjordes även med författarens skrivna svar i e-post. För att inte
missuppfatta vad barnen sade i samtalen har vi vid ett flertal tillfällen lyssnat på
ljudupptagningarna och läst den transkriberade texten vilket enligt Stukát (2005) bidrar till att
tränga djupare in i innehållet av samtalen.
Metoden för denna studie är utformad för att kunna analysera hur barn på förskolan uppfattar
genus i en aktuell barnbok utifrån hermeneutik. Studiens analysmetod är kvalitativ vilket här
innebär en humanvetenskaplig metod som i sin tur bygger på så kallad ”mjukdata” med
subjektiva tillvägagångssätt (Stukát 2005). En hermeneutisk analysmodell används i studien
för att analysera och förklara hur vi tolkar barnens uppfattningar om genus samt hur barnen
tolkar boken utifrån deras förförståelse och deras erfarenheter. I analysmodellen skapar man
sig en bild av helheten, för att därefter analysera detaljer som i sin tur mynnar ut i en ny bild
av helheten (Nikolajeva 2000). Detta fortsätter vidare, i en evig cirkel, kallad den
hermeneutiska cirkeln. En jämförelse med en hermeneutisk cirkel kan göras av ”läsandet” av
en bilderbok. Text och bild påverkar varandra och skapar förväntningar, vilket bidrar till nya
erfarenheter och nya förväntningar. I den hermeneutiska cirkeln kan aldrig en slutgiltig
sanning uppnås men den bidrar till en djupare förståelse av barnens uppfattningar kring den
valda barnboken (Nikolajeva 2000). Vilka uppfattningar barnen har om genus ligger i vårt
fokus samt vilken påverkan en populär barnbok har med tanke på detta.

3.5 Etiska överväganden
I humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning finns fyra allmänna krav på forskning. Dessa
krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
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(Vetenskapsrådet 2002). Som forskare är det genom informationskravet och kravet om
samtycke vår plikt att informera i detta fall i ett brev till föräldrar/vårdnadshavare för
informanterna om studiens syfte. De underrättades även i brevet om att deltagandet är
frivilligt och att informanterna har rätt att avbryta sin medverkan under studiens tillfälle.
Konfidentialitetskravet betyder att informanterna inte skall kunna identifieras samt att
personuppgifterna skall förvaras oåtkomligt för utomstående. Efter samtalen med barnen gav
vi dem fingerade namn för att inte avslöja deras identitet. Nyttjandekravet innebär upplysning
om vad det insamlade materialet från studien endast får används till, vilket innebär
forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).

Föräldrar/vårdnadshavare till informanterna

informerades i brevet även om att samtalen och ljudupptagningarna som görs är vårt
personliga ansvar både under och efter utbildningen och endast kommer att användas i
forskningssyfte.
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4. RESULTAT OCH ANALYS
Här kommer vi att redovisa resultatet men också samtidigt analysera. I slutet av kapitlet finns
en sammanfattning av analysen.

4.1 Sammanfattning av Mamma Mu åker rutschkana
Boken handlar om Mamma Mu som är en ko och om en kråka som heter Kråkan. I kohagen
som ligger vid en strand har en rutschkana satts upp för barnen som brukar bada där. Mamma
Mu vill gärna prova rutschkanan, men Kråkan säger nej till det, då han påminner Mamma Mu
om att hon är en ko och att rutschkanan är till barnen som leker på stranden. Mamma Mu
lyckas övertala Kråkan att putta henne uppför stegen till rutschkanan. När hon väl är uppe blir
hon varse hur högt upp hon är och att det är lite läskigt att ta sig ner samt att hon inte vet hur
djupt vattnet hon kommer att landa i är och att hon kommer att bli blöt. Till slut åker hon ner,
hon storskrattar. När hon vänder sig om inser hon att hon tagit sönder rutschkanan då den står
rakt ut. Hon blir bekymrad över detta och ber kråkan att komma på en lösning för att laga den
så att barnen kan använda den igen. Det slutar med att hon själv sparkar till rutschkanan så att
den blir lagad.

4.2 Vem är Mamma Mu?

Bild © Sven Nordqvist 2003
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Björn och Benny är överens om att Mamma Mu är en flicka genom ordet mamma: ”Man hör
ju det på MAMMA Mu”, vilket även Ella håller med om. Hon uppmärksammar yttre attribut
såsom pinglan runt halsen, juver och att Mamma Mu har ljusare klövar något som inte pappor
har, enligt Ella. Anna och Adam är överens om att Mamma Mu är ko, en hon som ”pratar lite
mellanljust och lite mellanmörkt.”
Både Ella och Elsa är överens om att Mamma Mu är modig och ofta vill prova en massa saker
samtidigt som ”hon är lite rädd”, enligt Elsa. Av Benny uppfattas Mamma Mu som ”en som
mest vill allting” och refererar till en film om Mamma Mu där hon klättrar, cyklar och flyger.
Adam tycker att Mamma Mu ”är trist” och Anna tycker att Mamma Mu ”är tokig. Hon gör
konstiga saker.”

4.3 Vem är Kråkan?

Bild © Sven Nordqvist 2003

Barnen Anna och Adam anser att Kråkan är tokig och att Kråkans idéer för att rätta till
rutschkanan inte är möjliga. Anna säger: ”Han (Kråkan) säger man får ju inte sparka. Men
hur skulle dom (Mamma Mu och Kråkan) då få upp rutschkanan för dom kan ju inte bära
jättetunga grejer eller nåt sånt där” och ”Hon (Mamma Mu) har ju inte så många fingrar”,
säger Adam. Detta resulterar i att Anna och Adam börjar pekräkna på Mamma Mu´s klövar
och konstaterar att hon har ”bara två fingrar”, som Anna säger. Även Ella har noterat att
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Kråkan tänker för att hjälpa Mamma Mu. Anna säger som ett förslag att ”Han (Kråkan)
skulle ta en smartare idé och bygga en ny rutschkana”. Både Björn och Benny tycker att
Kråkan är en pojke, då han tänker ut ett sätt att laga rutschkanan. Ett sätt som Benny inte tror
att flickor kan tänka ut. Anledningen till detta menar Björn är ”därför att man har inte samma
hjärna”. Enligt Benny har ”alla pojkar lika stora hjärnor” och ”alla flickor har också lika
stora hjärnor.” Storleken på de olika hjärnorna visar Björn med hjälp av fingrarna och
kommer fram till att flickors hjärnor är mindre än pojkars. De konstaterar att man är klokare
om man har en liten hjärna. Båda instämmer att Mamma Mu är klokare då hon lagade den
genom att sparka till den med bakbenen.
Anna och Adam är överens om att Kråkan är en pojke och ger honom ett utseende och
egenskaper som de förknippar med att vara en pojke. Adam menar att Kråkan kraxar, ”har ju
inget sånt där långt hår” och är busig. Även Björn uppfattar Kråkan som en pojke på grund
av Kråkans namn: ”Det vet jag på namnet”, säger Björn. Benny däremot vet att Kråkan är en
pojke för att han bor själv. Ella hävdar att Kråkan är pojke då han har kraxig röst, vilket killar
har enligt henne. Dessutom menar Ella att Kråkan har ”lite svartare vingar än honor.”
”Kråkan vill aldrig göra något”, säger Ella. Hon anser att han är lite sur och arg ibland.
Adam uppfattar även Kråkan som ”en gammal tant som är galen”, vilket även Anna håller
med om.

4.4 Identifikation
Elsa vill vara Mamma Mu, då hon tycker att Mamma Mu har fina klövar, fina öron, fin lugg
och vackra ögon. Hon berättar om modiga saker hon gjort som att simma under vatten. Även
detta kan kopplas till hennes identifikation med Mamma Mu. Ella vill vara solnedgången då
hon tycker att den är fin. Även Ella känner igen sig i Mamma Mu och hennes modiga upptåg.
Hon rabblar upp modiga saker hon själv gjort som exempelvis ”gjort baklängesvolt från tian
(trampolin)”. Ingen av dem vill vara Kråkan: ”han är så konstig och så kraxig han ser ut så
på ögonen”, enligt Ella. Björn vill vara Kråkan ”därför att han stannade kvar på marken”
och ”tänkte ut ett sätt”. Enligt Björn var ett igenkännande med Mamma Mu inte möjligt då
hon förstörde rutschkanan genom att åka på den. Även Adam vill vara Kråkan för då kan han
flyga och vara själv. Anna vill varken vara Mamma Mu eller Kråkan. Hon vill hellre ”vara
flickan i en annan bok” i böckerna om Mamma Mu och Kråkan. Benny väljer att vara en av
de övriga korna i kohagen i boken. Senare i samtalet drar han dock paralleller mellan sig själv
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och Kråkan och konstaterar: ”jag är som Kråkan” och ”jag tänker faktiskt lika bra som
Kråkan”.
I samtalen relaterar och identifierar några av barnen huvudrollsinnehavarna till människor i
deras närhet. Adam jämför sin morfar med Kråkan då han anser att de båda är busiga. Han
menar även att hans mamma är som Mamma Mu eftersom ”hon e inte busig”. Elsa tycker att
hennes pappa har likheter med Kråkan, då hennes pappa inte vågar hoppa från tians
trampolin: ”om pappa hoppar från tians trampolin då kan han knäcka ryggen”, säger Elsa.

4.5 Vänskap och omsorg
Anna refererar till bonden i andra böcker om Mamma Mu. Hon menar att bonden skulle bli
”förskräcklig (förskräckt)” om han visste vad ”Mamma Mu gör hela dagarna” som ”när hon
river sig och får en bula på huvudet och gör sig illa”, ”då måste Mamma Mu vara inne i
stallet hela tiden”. Bondens uppgift är enligt Anna att sörja för Mamma Mus välbefinnande
och ta hand om henne.
Björn och Benny anser att Mamma Mu och Kråkan varken är snälla eller dumma mot
varandra. De är ”inte så schysta” kompisar, enligt Benny. Benny poängterar även att Kråkan
inte alltid låter Mamma Mu göra som hon vill. Han tycker även att Mamma Mu borde lyssna
mer på Kråkan. Både Björn och Benny tycker att det ibland kan vara bra att prova på att göra
sådant som känns lite läskigt. Benny menar dock samtidigt att man inte ska göra saker mot sin
vilja: ”om man säger att man inte vill men man gör det ändå, då är det inte bra”.
Ella tycker att Mamma Mu och Kråkan är bra vänner men detta håller inte Elsa med om. Då
hon anser att Kråkan inte vill göra det som Mamma Mu vill, vilket resulterar i att de blir
osams och då tröttnar Kråkan.

4.6 Författarens tankar
Författaren Jujja Wieslander säger att ”i begynnelsen var sången”. De flesta berättelserna om
Mamma Mu har börjat med en sång som i sin tur utgått från en lek. Sångerna användes sedan
för att skapa en radioserie. Denna serie omarbetades så småningom till böcker där Sven
Nordqvist illustrerar Mamma Mu och Kråkan som ”ett fantastiskt uttrycksfullt par”, enligt
Wieslander. Wieslander och hennes tidigare man och medförfattare blev upprörda när man i
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”Tyskland tack vare språkliga fenomen i översättningen gjort Kråkan till femininum”. Detta
innebar att paret, Mamma Mu och Kråkan sågs som två väninnor. Så småningom försonades
författarna med tanken och konstaterade att handlingen i huvudsak inte handlar ”om män och
kvinnor utan om ett möte mellan två personligheter man slarvigt kan kalla manligt-kvinnligt”.
Karaktärerna är skapade utifrån författarnas egna tankar och erfarenheter av mänskliga
relationer mellan barn och vuxna, barn och barn och mellan män och kvinnor. Wieslander
menar att hon självklart skriver böckerna om Mamma Mu och Kråkan utifrån barnets
perspektiv. Hon vill förmedla känslan hos det lilla barnet när det har tagit sig mod att klättra
upp och inte låtit sig hindras av människor i sin närhet, ”Jag kan vad som helst, jag kan bära
en stol, jag kan hoppa hur högt som helst, jag kan bygga en raket.” Att bara se till genus
menar Wieslander blir för snävt. Däremot är hon medveten om att böckerna intresserar
genusforskare då de innehåller en manlig och en kvinnlig karaktär där Mamma Mu ses som
den starka och generösa. Kråkan ses som den uppfinningsrika experten, som är kaxig men
egentligen har en svag självkänsla. Att ”fastlåsa könsroller fördärvar och krymper både män
och kvinnor”, anser hon. Strävan efter en mer jämlik syn på människor ska även synas i
barnlitteraturen. De grundläggande värderingar barn får med sig formas starkast av hur deras
föräldrar beter sig. Finns en ömsesidig respekt och uppfattning av varandra som människor
för den man är får man en stark självkänsla. För att kunna identifiera oss behöver vi ibland ha
viss distans. Wieslander menar att djur i böcker ibland fungerar bättre på det sättet.
Jujja Wieslander förmodar att små barn i femårsåldern uppfattar och tolkar situationerna
böckerna om Mamma Mu och Kråkan som ”tokiga”. Hon avslutar med att poängtera att
”läsarna får uppfatta och tolka bäst sjutton de vill”. Hennes önskan är att barn känner stöd i
Mamma

Mu´s

starka

självkänsla,

våghalsighet

och

rättframhet

samt

Kråkans

uppfinningsrikedom. Dessa egenskaper menar hon ofta kan finnas bland många barn eller i ett
och samma barn. ”Hur skulle vi annars få ingenjörer som kan bygga de mest fantastiska
skepp eller stadsplaneringar.”

4.7 Sammanfattning av analysen
Den hermeneutiska cirkeln blir tydlig i studien när barnen tolkar ”läsandet” och bilderna i
boken och kopplar dessa till tidigare erfarenheter och uppfattningar. Barnens tolkningar av
boken kan i många avseenden kopplas till deras egna erfarenheter om vad som anses kvinnligt
respektive manligt. Eftersom de identifierar Mamma Mu som en kvinna och Kråkan som en
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man så går deras slutsats mot deras förförståelse när de slutligen kommer fram till att Mamma
Mu är den mesta kloka av de båda. Ett exempel på detta kan ses när två av pojkarna har en
förförståelse att flickor inte kan tänka på ett så tekniskt avancerat sätt som Kråkan gör. Detta
tror pojkarna beror på flickors och pojkars olika stora hjärnor, där flickors hjärnor är mindre
än pojkars. I slutändan utvecklar pojkarna en ny förståelse genom att de kommer fram till att
Mamma Mu är den mest kloka av de båda då hon genom en spark återställde rutschkanan.
Barnen är dock kluvna i sina resonemang och pendlar i sina uppfattningar. Ett annat exempel
på erfarenhet som barnen har är när de redogör för sina värderingar angående hur man ska
vara mot varandra. De menar att Mamma Mu och Kråkan inte alltid är så snälla mot varandra.
De tycker att Mamma Mu borde ha lyssnat på Kråkan och inte klättrat upp för rutschkanan
och därmed heller inte åkt ner. De utvecklar sedan en ny förståelse när de menar att det ibland
kan vara bra att göra saker som man vill trots avrådan från andra. Detta visar sig även när de
väljer ut den tilltalande bilden på Mamma Mu när hon storskrattande till slut landar i vattnet
trots hennes rädsla inför att åka nerför rutschkanan. Även Wieslander tar upp denna episod ur
boken när hon beskriver känslan som det lilla barnet har som övar, provar och inte ger upp.
Hon menar att Mamma Mu har modet och styrkan att stå emot stoppande krafter som
exempelvis föräldrar, kamrater, vilket vissa män kan ha på kvinnor eller såsom kvinnor kan
ha sinsemellan. Vi kan därför anta att Wieslander huvudsakligen skriver utifrån barnets
perspektiv, samtidigt som Mamma Mu och Kråkan delvis går emot det genussystem som
Hirdman (1988) beskriver, vilket innebär att mannen anses vara norm. Detta pekar på att det
finns ett genusperspektiv i boken.
Barnen i studien lyfter fram detaljer ur boken för att definiera huvudrollsinnehavarnas
utseende, egenskaper och handlande. Med hjälp av dessa detaljer skapar de sig en bild av
helheten. En av dessa helheter är att alla barnen uppfattar Kråkan som en pojke och Mamma
Mu som en flicka. Den uppfattningen har de skapat sig med hjälp av Kråkans och Mamma
Mus handlande, egenskaper och utseende som de definierar till det manliga respektive
kvinnliga könet. I studien blev det även tydligt att barnen har möjlighet att identifiera sig med
djur i huvudrollen och genom dem skapa sig en bild av genus. Pojkarna kände igen sig i
Kråkan och flickorna kände igen sig i Mamma Mu, vilket skulle kunna tolkas som att de ser
mest likheter med huvudrollsinnehavarna av det egna könet. Att stanna vid resonemanget hur
barnen valde att identifiera sig med huvudrollsinnehavarna av det egna könet blir dock för
snävt. Barnens personligheter, värderingar, uppfattningar och erfarenheter bidrog också till
deras identifikationer vilka inte är bundna till manligt eller kvinnligt. Detta blir tydligt när
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några av flickorna berättar om modiga saker de gjort samt när en av pojkarna inte kunde se
några likheter mellan sig själv och Mamma Mu för att hon hade sönder rutschkanan. Barnens
identifikationer kan därför ses som betydligt mer nyanserade än att bara koppla dem till man
och kvinna.
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5. DISKUSSION
Syftet med denna studie är att undersöka hur några barn uppfattar och tolkar genus samt om
och i så fall hur de identifierar sig med huvudrollsinnehavarna i boken Mamma Mu åker
rutschkana (Wieslander 2003). Syftet är också att tillfråga författaren till den utvalda
barnboken utifrån vilket perspektiv hon skriver. Resultatet från studien visar på att barnen ser
Mamma Mu som en kvinna/flicka och Kråkan som en man/pojke samt att flickorna
identifierar sig med Mamma Mu och pojkarna med Kråkan. Dessa identifieringar gör barnen
både utifrån kopplingen både mellan deras kön och mellan deras personligheter. Barnens
identifikationer är därför mer nyanserade än att bara koppla dem till man och kvinna vilket
tyder på att barnen kan uppfatta och tolka genus.
Författaren till boken antar främst barnens perspektiv när hon skriver vilket även väl stämmer
överens med genusperspektivet då det handlar om något större än enbart manligt och
kvinnligt.
I samtalen med barnen blir det tydligt att de hade tidigare erfarenheter från böcker och filmer
om huvudrollsinnehavarna, Mamma Mu och Kråkan i den populära barnboken. Simonsson
(2004) hävdar att barn analyserar bilder i bilderböcker där de identifierar sig med
huvudpersonerna. Detta betyder att de använder pronomen som ”jag” och ”du” vilket innebär
att de positionerar sig. Dessa positioneringar kan bland annat handla om kvinnligt och
manligt. Dessa identifieringar baserar sig på barnens egna erfarenheter i olika sammanhang.
Detta anser även Kåreland & Lindh-Munther (2005) som dessutom menar att litteratur är ett
viktigt hjälpmedel för betydelsen av barns syn på genus. Detta stämmer väl överens med hur
barnen identifierar sig i boken om Mamma Mu och Kråkan. Barnens identifieringar och
kopplingar mellan sig själva och rollinnehavarna i boken visar enligt Brodin och Hylander
(2000) på ett stort steg i utvecklingen att bli sig själva. De kan klassificera sig själva
tillhörande det ena eller det andra könet. Barnen identifierade Mamma Mu med det kvinnliga
könet och Kråkan med det manliga könet. Författaren, Wieslander, är överens med barnen om
denna definition men påtalar att boken i huvudsak inte handlar om ett möte mellan män och
kvinnor utan om ett möte mellan två personligheter. Detta kan vi hålla med författaren om.
När ämnet genus berörs handlar det snarare om att stärka barnens självkänsla och stimulera
dem i deras val oavsett om det valet tillhör den traditionella synen på genus eller inte. Genom
att vi som pedagoger hjälper barnen att visa på många olika sätt att vara flicka respektive
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pojke erbjuds barnen ökade möjligheter. Det handlar inte om att ta bort utan att lägga till och
inte heller att göra flickor till pojkar och tvärtom. Detta är även något som betonas i
läroplanen för förskolan:
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar
som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om
vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö 98/10, s. 5)

I en tidigare uppsats (Hall, Lövenbo & von Schantz 2011) ställs en fråga huruvida det är
möjligt för barn att skapa sig en bild av genus med hjälp av djur. Speciellt då de inte innehar
attribut som förknippas med människan utan exempelvis är avbildade som en ko och en kråka
ser ut, som i boken om Mamma Mu och Kråkan. I vår studie till skillnad från resultatet i den
tidigare uppsatsen (Hall, Lövenbo & von Schantz 2011) visas att barnen uppfattar yttre
attribut hos Mamma Mu och Kråkan som de kopplar ihop med respektive kön. Den visar även
att barn har möjlighet att identifiera sig i litteratur där huvudrollsinnehavarna är djur.
Vi upplever att valet av en hermeneutisk analysmodell är relevant för studien. Barnen pendlar
i sina uppfattningar kring karaktärerna i boken vilket leder till att vi analyserar olika delar av
barnens svar för att skapa en helhet av barnens uppfattningar. Den hermeneutiska cirkeln
används till stor del som en förklaringsmodell för hur barnen tolkar fenomen utifrån tidigare
erfarenheter av ämnet. Barnen har en förförståelse av ämnet, som de sedan utvecklar till en ny
förståelse. Detta blir tydligt i resultatet när barnen drar paralleller mellan boken och deras
uppfattningar av verkligheten. Kåreland (red, 2005) poängterar att skönlitteratur inte är
speglingar av verkligheten men att den heller inte kan kopplas ifrån det samhälle vi lever i.
Detta stärker tesen om betydelsen av att barn får tala mer detaljerat om det ämne som denna
studie tar upp. Kåreland (2009) menar i detta sammanhang att det därför är av vikt att
pedagoger eller vuxna som läser för och tillsammans med barn är insatta i boken samt att de
har förmågan att problematisera traditionella såväl som okonventionella mönster. Kåreland
och Lindh-Munther (2005), Rhedin (2001) samt Edwards (2008) är överens om att bild och
text i böcker påverkar barnens förståelse på olika sätt. Barnens egna inre bilder kan rubbas.
Bilden kan även vara ett stöd för att förstå texten eller vara av betydelse för barns
könsuppfattning. De nya erfarenheterna och de nya förväntningarna barnen får bidrar till att
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skapa en djupare förståelse av boken. I boksamtalen med barnen var det emellanåt svårt att
hålla sig till de förberedda samtalsfrågorna då samtalen emellanåt gled iväg från ämnet. Vid
dessa tillfällen upplevde vi det som nödvändigt att ställa frågor som styrde in dem på studiens
ämne och syfte. Användande av ledande frågor förekom därför vilket kan ha påverkat barnens
svar. Dessutom tolkade vi barnens svar i pågående samtal och formulerade om svaren till
frågor för att se om vi uppfattat dem rätt vilket också kan ha påverkat resultatet. Enligt Stukát
(2005) kan det medföra en risk att intervjua i grupp då informanterna kan påverka varandra.
Vår uppfattning är att barnen gav både individuella och variationsrika svar i de små grupper
vi placerat dem i. Barnen gav intryck av att de kände sig trygga i den miljö de befann sig i
under samtalen. Detta visades på olika sätt, bland annat genom att de lade huvudet mot axeln
på den som läste sagan för dem.
För att nå en god dokumentation av boksamtalen med barnen användes en dator för
registreringen av dessa samtal. Den första samtalsgruppen av barnen undrade över datorns
syfte, vilket vi hade förbisett att informera om. Vi förklarade avsikten för dem och upplevde
att barnen inte kände sig obekväma av datorns närvaro när de förstod syftet. I de två följande
grupperna valde vi att informera barnen direkt om datorns ändamål så att fokus istället blev på
studiens syfte.
Det var intressant att se hur barnen i studien uppfattade genus i denna populära barnbok samt
hur de identifierade sig, trots deras unga ålder. Vi har blivit medvetna om att genus är
komplext och kan tolkas på många sätt. Dessutom anser vi att böcker kan vara både
normgivande och normöverskridande. Studien visar på att en populär barnbok som Mamma
Mu åker rutschkana har ett stort inflytande över hur barn skapar genus. Genom böcker kan
barn få en bild av hur livet som vuxen kan te sig, vilket kan vara av betydelse vid val av
böcker. Boken kan vara ett redskap för oss vuxna och pedagoger att tillsammans med barnen
samtala kring traditionella och okonventionella mönster.
I eventuella framtida studier och vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka om
resultaten i denna studie även kan skönjas i andra grupper med exempelvis äldre barn i
skolan.

31

Text © Jujja Wieslander 2003, Bild © Sven Nordqvist 2003

32

6. REFERENSLISTA
6.1 Tryckta källor
Brink, Lars (2005). Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1-3 och i år 6,
kap 6 s. 181-201, Kåreland, Lena (red.) Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur
och genus i skola och förskola., Stockholm: Natur och kultur
Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (2000). Att bli sig själv: Daniel Sterns teori i
förskolans vardag. Stockholm: Liber
Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt
inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur
Edwards, Agneta (2008). Bilderbokens mångfald och möjligheter. 1. utg. Stockholm:
Natur & Kultur
Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson, Heléne (2003). Att göra kön: om vårt våldsamma behov
av att vara kvinnor och män. Stockholm: Bonnier
Hall, Eva, Lövenbo, Nina & von Schantz, Mattias (2011) Genus i några populära
barnböcker. B-uppsats, Högskolan Kristianstad: Lärarutbildningen
Hedlin, Maria (2006). Jämställdhet, en del av skolans värdegrund. 1. uppl. Stockholm:
Liber
Hirdman, Yvonne (1988). Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala
underordning. Uppsala: Maktutredningen
Hirdman, Yvonne (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. 2. [rev.] uppl.
Malmö: Liber
Kåreland, Lena (red.) (2005). Inledning. Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur
och genus i skola och förskola. Stockholm: Natur och kultur
Kåreland, Lena (2005). Frihet eller närhet: om Benny och Malla, s. 25-52,
33

Kåreland, Lena (red.) Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola
och förskola. Stockholm: Natur och kultur
Kåreland, Lena & Lindh-Munther, Agneta (2005). Om läsning och könsmönster i
förskolan, kap 2 s 53-75, Kåreland, Lena (red.) Modig och stark - eller ligga lågt:
skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm: Natur och kultur
Kåreland, Lena & Lindh-Munther, Agneta (2005). Förskolan som litterär miljö, kap 3 s
77-112, Kåreland, Lena (red.) Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur och genus
i skola och förskola. Stockholm: Natur och kultur
Kåreland, Lena & Lindh-Munther, Agneta (2005). (S)könlitteratur i förskolan, kap 4 s.
113-150, Kåreland, Lena (red.) Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur och
genus i skola och förskola. Stockholm: Natur och kultur
Kåreland, Lena (2009). Barnboken i samhället. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
Lassén-Seger, Maria (2008). Bland djungelapor, jaguarer och jobbarkaniner: djuriska barn
i bilderboken, s. 113-130, Andersson, Maria (red.) & Druker, Elina (red.)
Barnlitteraturanalyser. Lund: Studentlitteratur
Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket
Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. 2. [rev. och utök.] uppl. Lund:
Studentlitteratur
Nikolajeva, Maria (2000). Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur
Nilson, Maria (2010). Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på
ungdomslitteratur. Lund: BTJ förlag
Rhedin, Ulla (2001). Bilderboken: på väg mot en teori. 2. rev. uppl. Stockholm: Alfabeta
Rhedin, Ulla (2004). Bilderbokens hemligheter. Stockholm: Alfabeta/Anamma

34

Simonsson, Maria (2004). Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för samspel. Diss.
Linköping: Univ., 2004
Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund:
Studentlitteratur
Wieslander, Jujja (2003). Mamma Mu åker rutschkana. Stockholm: Natur och kultur

6.2 Elektroniska källor
Nikolajeva, Maria (Passage, 2005:52) Stemme, magt og genus i børne- og
ungdomslitteraturen Hämtad 2011-10-12 från
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/passage/article/viewArticle/1410

Vetenskapsrådet, Hämtad 2011-10-20 från
http://www.vr.se/download/18.320a86de108dcd98cbc8000516/Genusforskning+i+korta+
drag.pdf
Vetenskapsrådet, Hämtad 2011-10-20 från
http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf

35

BILAGOR
Bilaga 1
Mest utlånade barn- och ungdomsböcker 2010 på folkbiblioteken i Lund.
1. Widmark, Martin, Kärleksmysteriet 2009 Hcf Martin Widmark fortsatt i täten!
2. Widmark, Martin, Guldmysteriet 2006 Hcf
3. Widmark, Martin, Fotbollsmysteriet 2008 Hcf
4. Widmark, Martin, Spökaffären 2006 Hcf
5. Widmark, Martin, Saffransmysteriet 2006 Hcf
6. Widmark, Martin, Tidningsmysteriet 2005 Hcf
7. Widmark, Martin, Biblioteksmysteriet 2007 Hcf
8. Salmson, Jo, Tam, tiggarpojken 2009 Hcf
9. Widmark, Martin, Galoppmysteriet 2009 Hcf
10. Widmark, Martin, Sjöodjuret i Bergsjön 2009 Hcf
11. Widmark, Martin, Mumiemysteriet 2004 Hcf
12. Widmark, Martin, Skolmysteriet 2006 Hcf
13. Widmark, Martin, Zoomysteriet 2007 Hcf
14. Widmark, Martin, Cafémysteriet 2003 Hcf
15. Widmark, Martin, Biografmysteriet 2004 Hcf
16. Widmark, Martin, Kyrkomysteriet 2008 Hcf
17. Widmark, Martin, Tågmysteriet 2005 Hcf
18. Widmark, Martin, Varulvarna 2004 Hcf
19. Widmark, Martin, Campingmysteriet 2010 Hcf
20. Widmark, Martin, Hotellmysteriet 2002 Hcf
21. Widmark, Martin, Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Hcf
22. Wieslander, Jujja, Mamma Mu åker rutschkana 2003 Hcf
23. Widmark, Martin, De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Hcf
24. Widmark, Martin, Häxdoktorn 2008 Hcf
25. Bross, Helena, Ring 112! 2009 Hcf
26. Salmson, Jo, Jakten på Tam 2009 Hcf
27. Landström, Olof, Bu och Bä på kalashumör 1995 Hcf
28. Salmson, Jo, Tams svåra prov 2009 Hcf
29. Widmark, Martin, Diamantmysteriet 2002 Hcf
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30. Landström, Olof, Bu och Bä blir blöta 1999 Hcf
31. Landström, Olof, Bu och Bä i skogen 1999 Hcf
32. Salmson, Jo, Tam i drakarnas stad 2009 Hcf
33. Widmark, Martin, Frankensteinaren 2003 Hcf
34. Lindgren, Astrid, Känner du Pippi Långstrump? 1947 Hcf
35. Bamse. 2010 2010 uHci(p)
36. Landström, Lena, Bu och Bä får besök 2006 Hcf
37. Salmson, Jo, Den försvunna staden 2007 Hcf
38. Widmark, Martin, Monsterakademin 2003 Hcf
39. Nordqvist, Sven, När Findus var liten och försvann 2001 Hcf
40. Widmark, Martin, Cirkusmysteriet 2003 Hcf
41. Rey, Margret, Pricken 1949 Hcf
42. Wieslander, Jujja, Mamma Mu städar 1997 Hcf
43. Nordqvist, Sven, Tuppens minut 1996 Hcf
44. Bergström, Gunilla, Hur långt når Alfons? 2002 Hcf
45. Wieslander, Jujja, Mamma Mu bygger koja 1995 Hcf
46. Bamse. 2009 2009 uHci(p)
47. Bross, Helena, Spöket i skolan 2006 Hcf
48. Meyer, Stephenie, Så länge vi båda andas 2009 uHce
49. Landström, Olof, Bu och Bä på sjön 1996 Hcf
50. Lindgren, Barbro, Max lampa 1982 Hcf
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Bilaga 2

Brev till förälder/vårdnadshavare
Barnets namn……………………………………………………………..
Hej Föräldrar!
Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Högskolan Kristianstad. Vi skriver
under höstterminen 2011 vårt examensarbete som handlar om hur barn uppfattar
genus i en populär barnbok. Vi skulle därför vilja göra en intervju och samtala med
några barn inför denna uppgift.
Alla uppgifter vi får fram i studien kommer att behandlas enligt forskningsetiska
principer. Detta innebär kort att alla barn som medverkar i studien när som helst kan
välja att avbryta sin medverkan samt att allt material behandlas konfidentiellt. Barnen
kommer alltså inte att vara identifierbara. Intervjuer, ljudupptagningarna och
videoinspelningar som görs är vårt personliga ansvar både under och efter
utbildningen och kommer endast att användas i forskningssyfte.
Med vänliga hälsningar
Nina Lövenbo och Eva Hall
Tillåter Ni att Ert barn intervjuas, finns med på ljudupptagning samt videoinspelning.
Ja
Nej
(ringa in alternativ som gäller)

Datum………………………………………

………………………………………….
Namnunderskrift

………………………………….............
Namnunderskrift

Lämnas senast torsdagen den 27/10-2011 till förskolan
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Bilaga 3
Samtalsfrågor till förskolebarnen:
•
•
•
•

Kan du/ni berätta vad som händer i boken för mig?
Vad gör Mamma Mu? Vem är Mamma Mu?
Vad gör Kråkan? Vem är Kråkan?
Vem skulle ni vilja vara i boken? Mamma Mu eller Kråkan? För att….?

Följfrågor beroende på vad barnen berättar:
•
•
•
•
•

Hur menar du/ni då?
Hur gör killar?
Hur gör tjejer?
Hur kan du/ni veta detta? Hur kan du/ni veta att…?
Hur ser du/ni det?
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Bilaga 4
Intervjufrågor till författaren
•

Med vilka författar "ögon" eller utifrån vilket perspektiv skrev du boken Mamma
Mu åker rutschkana?

•

Hur tolkar och ser du som författare på boken Mamma Mu åker rutschkana utifrån
ett genusperspektiv?

•

Vem är Mamma Mu (enligt din uppfattning som författare)?

•

Vem är Kråkan (enligt din uppfattning som författare)?

•

Av vilken/vilka anledningar valde du som författare att använda dig av djur i
huvudrollen i böckerna om Mamma Mu och Kråkan?

•

Hur tror du som författare att små barn (i femårsåldern) uppfattar och
tolkar Mamma Mu och Kråkan?

•

Hur vill du som författare att Mamma Mu och Kråkan ska uppfattas och tolkas?

40

