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Abstract 

The aim of this study is to find patterns regarding gender in picture books for children 
and in that way understand what view on gender these books convey. As theoretical 
basis both theories on gender and on reading have been used. From these theories the 
expressions gender, gender role and gender contract, among others, have been 
employed. In accordance with the aim I chose to critically examine eight different 
children’s books and to analyze their contents with main focus on structures of gender. 
The selection of books was based on records of library borrowings from three different 
nursery schools. The result of the study showed that in a greater part of the selected 
literature the main characters were boys or men. The women who occurred were only 
described as subordinate characters. The selected literature depicted traditional patterns 
of gender roles, mainly among the mother characters but also among the boys in the 
stories. The result also showed that some of the books displayed a new thinking and did 
not strictly follow the conservative patterns of gender roles. 
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Förord 

Ett stort tack till min handledare Anette Svensson som varit en oumbärlig hjälp 
under arbetets gång. Hon har genom samtal och stöd hjälpt mig genom hela 
processen och fått mig att se nya möjligheter för mitt arbete.  

Vidare vill jag tacka min underbara familj och vänner för ert tålamod och stöd 
under mitt arbete med uppsatsen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under flera år har jag arbetat på förskola och den absolut bästa stunden på dagen 
är den så kallade läsvilan, en stund efter lunchen när barnen samlas i olika grupper 
och en pedagog läser bilderböcker. Känslan av att få en skara barn intresserade 
och berörda av en saga1 är obeskrivlig. Många gånger har jag frångått texten lite 
för att improvisera och ge ytterligare liv åt bokens karaktärer, men ofta har då 
några barn påpekat att jag glömt vissa partier. De har hört sagan så många gånger 
så de kan den nästan utantill. 

Under arbetet på förskola har jag åtskilliga gånger funderat på varför det inte finns 
så många starka och framträdande tjejer i barnens litteratur. Även om 
barnboksmarknaden börjar se barnlitteratur med starka flickor i huvudrollen, finns 
det många böcker där endast pojkar är representerade. 

Som pedagog i förskolan har man ett uppdrag att uppfylla i form av läroplanen för 
förskolan. I läroplanens första kapitel, förskolans värdegrund, står det:  

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 skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. 
Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (4)  

Detta innebär att de som arbetar inom förskolan måste vara goda förebilder och ha 
ett tydligt förhållningssätt, vara noggranna och uppmärksamma över vilka 
värderingar de överför till barnen. Detta är några av förskollärarens uppdrag. 

Sagoläsning i förskolan är en mysig och lugn stund på dagen, men den fyller även 
en annan viktig funktion. Det är både genom det skrivna ordet och genom det 
talade språket som barn utvecklar sin språkliga medvetenhet. Rigmor Lindö 
(2005) jämför sagoläsningens innebörd med den betydelse leken har för barnet 
eftersom båda medför nytänkande, kreativa lösningar och möjligheten att anta ett 
annat perspektiv. Hon menar att när man läser för barn så ges de möjlighet att fritt 
röra sig mellan fantasi och verklighet, men även möjlighet att pröva olika 
förhållningssätt till rollfigurerna. Vidare menar Lindö att genom sagoläsning får 
barn insikt i andra människors livssituation och som en förlängning av det ges de 
ett hjälpmedel att själva sätta ord på sina tankar och känslor (29). På många 
förskolor arbetar man ofta utifrån sagor med olika teman och genom läsning av en 
speciell bilderbok så kan barnen få ytterligare djup i temat genom att få sätta sig 
in i rollkaraktärernas tankar. Om man till exempel syftar till att arbeta med känslor 

                                                
1 Saga åsyftar i den här uppsatsen till skönlitterär bilderbok för barn. 
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så finns möjlighet att välja bilderböcker i det temat så att man får en röd tråd i 
arbetet och därigenom kan föra samtal med barnen via handlingen i boken. 

Sagans roll för språkutveckling har väckt ett intresse hos mig. När jag under mina 
VFU-perioder läst, men även arbetat utifrån sagor, har jag upptäckt hur skeva 
könsroller det är i många barnböcker. Dessutom anser jag att läroplanen är tydlig 
när det gäller förhållningssätt gentemot allas lika värde men samtidigt inte 
understryker litteraturläsningens betydelse. Därför vill jag i denna studie fördjupa 
mig ytterligare inom området. 

Mitt intresse att kombinera genus och litteratur har också väckts under min 
lärarutbildning. Genusforskningen är oerhört omfattande och det finns mycket att 
ta fasta på, så en begränsning känns nödvändig.  I denna studie har jag valt att 
fokusera på genusperspektiv i skönlitteratur för barn. Ett mindre urval av 
skönlitterära barnböcker analyseras ur ett genusperspektiv, för att undersöka vilka 
bilder som överförs till barnen via litteraturens karaktärer och hur de fiktiva 
karaktärerna framställs i förhållande till genus. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Skönlitterära barnböcker utgör en stor del av förskolans undervisningsmaterial 
och jag kommer att undersöka om och i sådana fall vilka traditionella 
könsrollsmönster som förekommer i texter och illustrationer i åtta utvalda böcker. 

Syftet undersöks utifrån följande frågeställningar: 

 
• Hur gestaltas karaktärerna i de utvalda barnböckerna sett ur ett 

genusperspektiv? 
• Vad säger illustrationerna i de valda barnböckerna om hur pojkar och flickor 

respektive mammor och pappor som förekommer i handlingen är?  
• Vilka roller har mammor och pappor som förekommer i de valda 

barnböckernas texter?  
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2. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer jag att presentera och förklara centrala begrepp som jag 
använder mig av i studien. Därefter kommer en redogörelse för genusteorier i 
samband med barnlitteratur och teorier om skönlitterär läsning i förskolan. 
 

2.1 Termer 

När man studerar forskning om genus så stöter man på olika begrepp som många 
gånger betyder samma sak. Därför kommer jag att förklara och förtydliga några 
centrala begrepp som nämns i analysen.  

Kön  

Yvonne Hirdman (2001) skiljer på biologiskt kön och socialt (ideologiskt) kön 
(15), ett synsätt som ser kön som en social konstruktion och handlar om vilka 
sociala värderingar som läggs in i begreppet. Med biologiskt kön menas det kön 
man fötts med, flicka eller pojke, alltså den rent biologiska aspekten på könet. I 
denna studie kommer jag att använda ordet kön för biologiskt kön. 

Genus 

Enligt Nationalencyklopedins nätversion (2009-11-19) är genus ett begrepp inom 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används 
för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som formar 
människors sociala kön. Eva Gannerud (2001) skriver att genus används i 
forskning när man vill beskriva sociala, kulturella och historiska föreställningar 
och normer som har med människors kön att göra. Hon menar att dessa används 
för att kategorisera och ordna i många sammanhang (11). Jag kommer i denna 
undersökning att använda ordet genus för socialt kön. 

Könsroll  

Nationalencyklopedin (2009-11-19) uppger att könsroll är en sammanfattande 
term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad gäller 
beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige. 
Yvonne Hirdman (2001) är kritisk till begreppet könsroll och anser att det är 
förlegat. Hon anser att genus är en bättre term när man åsyftar att studera manliga 
och kvinnliga könsroller. Hirdman menar vidare att man lätt fastnar i ordets 
efterled – roll och att man antar olika roller och därmed förväntas uppträda på ett 
visst sätt (13).  
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Genusordning 

Genusordning betecknar den sociala struktur som rör kön och som skapar en sorts 
reglering av män och kvinnor. Gannerud (2001) delar in genusordningen i tre 
nivåer: symbolisk, strukturell och individuell. Inom den symboliska nivån menar 
hon finns föreställningar om hur kvinnor och män ”bör” vara, det som definieras 
som manligt och kvinnligt. På den strukturella nivån finns uppdelningen av 
sociala och ekonomiska förhållanden. Gannerud anser att män och kvinnor finns 
representerade inom olika yrken och positioner. Vidare menar hon att det 
individuella könet har en stor betydelse för hur individen kan utforma sitt liv och 
sin identitet i samspel med omgivningens genusrodning, vilket är den individuella 
nivån (12-13). 

Genuskontrakt 

Genuskontraktet beskriver Hirdman (2001) som ”ett sätt att återge det mönster 
som skapar dess människoursprung, dess kulturella hemvist” (84-85). Hon menar 
att kontraktet är på ett konkret plan äktenskapet och sett ur ett historiskt 
perspektiv menar hon att man kan se mannens roll som förpliktelse att ta hand om 
kvinnan och försörja henne, medan kvinnans roll i kontraktet är att föda barn och 
sköta hemmet.  

 
 

 2.2 Tidigare forskning om genus 

Historiskt sett, i västvärlden, har kvinnan genom alla tider haft en lägre ställning 
än mannen i kombination med andra maktklassificeringar såsom klasstillhörighet. 
Till och med så tidigt som i Bibeln, men även långt innan dess, beskrivs kvinnan 
som en del av mannen. Det är inte endast i Bibeln som det skrivs om hur kvinnor 
bör och inte bör vara eller skall och inte skall göra. Filosofer, författare och 
vetenskapsmän har länge haft åsikter om det kvinnliga könet. Hirdman (2001) 
skriver att man på 500-talet efter Kristus trodde att kvinnan var en omvänd man. 
Om man vände ut kvinnans könsorgan så blev hon en man och om man vände in 
mannens könsorgan så övergick han till att bli kvinna. Vidare menar Hirdman att 
man under 1800-talet började jämföra kvinnor och män biologiskt för att hitta det 
normativa. Man mätte och vägde hjärnor och fann att männens hjärnor var tyngre, 
vilket fungerade som ett vetenskapligt belägg för att kvinnan stod i underläge 
gentemot mannen (30). 

Enligt Birgitta Fagrell (2000) ansågs kvinnan i början av 1900-talet i Sverige ha 
som sin naturliga uppgift att sköta reproduktionen och ta hand om hemmet. 
Utbildning för kvinnor betraktades onödig, när de ändå ”bara” skulle föda barn. 
Detta ledde till att kvinnors situation på arbetsmarknaden eftersattes och 
värderades lågt. Eftersom det ansågs som kvinnligt att sköta hem så kunde unga 
flickor förvärva den kunskap genom t ex pigjobb (40-41). Även i dag har de 
arbeten som domineras av kvinnor lägre lönesättning än arbeten som är 
mansdominerade (Statistiska Centralbyrån: 74). Det var inte förrän 1920 som 
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Sverige gjorde en ändring i äktenskapsbalken som innebar att gifta kvinnor skulle 
bli myndiga och att könets idealtypiska plikter, ansvar och skyldigheter skrevs in 
som likvärdiga insatser (Hirdman, 148). Han var penningförsörjare men hennes 
arbete i hemmet skulle anses som lika mycket värt som hans förvärvsarbete. Året 
efter infördes rösträtt för kvinnor i Sverige. Trots att kvinnor integreras i 
samhället ser man ändå segregering både inom politik och på arbetsmarknaden 
(Hirdman, 133). På 1920-talet lanserade den dåvarande stadsministern Per Albin 
Hansson det svenska folkhemmet. Han beskrev det på detta vis: ”det är en fråga 
om att där skapa trevnad och trivsel, göra det gott och varmt, ljust och glatt […]” 
(Hirdman, 131). Hirdman anser att Per Albin Hanssons folkhem har just så 
idealtypiska genuskontrakt som man kan föreställa sig (149). Enligt Hirdman är 
det en i raden av partipolitiska drömmar om reformpolitik. Hon anser även att det 
är staten som går in och fullgör ett stereotypt genuskontrakt som antingen mannen 
eller kvinnan inte klarar av (149).  

Efter andra världskriget skedde en radikal förändring för kvinnorna på 
arbetsmarknaden. Aldrig tidigare hade så många kvinnor registrerats som 
lönearbetare eller som de också kallades förvärvsarbetande husmödrar (Hirdman, 
157). På 1960-70 talen blev kvinnorna i arbetslivet bara fler och fler och unga 
kvinnor utbildades i samskolor där de enligt Hirdman lärde sig tro att de var 
jämlika med pojkarna. Vid denna tidpunkt myntades begreppet könsroll. Hirdman 
skriver att under 1970-talet kom en andra våg av feminism över landet och hon 
menar att tonvikten låg mer på sexualitet än lönearbete, men den betonade även en 
befrielse från genuskontraktet.  

På 1970-talet förändrades genusforskningen till en kritik över samhällets 
ojämlikhet. Då hette det kvinnoforskning och kvinnoforskarna började intressera 
sig för hur kunskapen om kvinnors liv och villkor måste förändras för att den inte 
skulle bli för ensidig, och för att inte okunskapen skulle leda till fler orättvisor än 
de som redan rådde i samhället (Vetenskapsrådet, n.pag). 

Hur och när utvecklas man till könsmedvetna människor? Harriet Bjerrum- 
Nielsen och Monika Rudberg (1991) anser att könsidentiteten, upplevelsen att 
vara antingen flicka eller pojke, tar form i samspel med människor som omger 
barnet. Omgivningen reagerar olika beroende på vilket kön barnet har. Bjerrum 
Nielsen och Rudberg menar att det är så biologiskt kön förvandlas till socialt kön:  

När man förklarar könssocialisation som uttryck för könsroller, fokuserar man på 
anpassningssidan: Flickor blir flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga eftersom det är 
detta de har fått beröm och uppmuntran för från omgivningen, medan motsatt 
beteende antingen har ignorerats eller straffats. (11) 

Redan på BB får barnet en ”etikett” på sig att vara antigen pojke eller flicka. Det 
är oftast vilket kön deras nyfödda har man först frågar nyblivna föräldrar. 
Omgivningen reagerar olika på en pojkbäbis och en flickbäbis och barnen möts av 
olika reaktioner beroende på vilket kön de har. 

Bodil Alvarsdotter (2001) skriver i sin avhandling att traditionellt sett ska pojkar 
inneha egenskaper av att vara modiga, starka, aggressiva och kloka, medan flickor 
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uppfattas som väluppfostrade, artiga, prydliga och flitiga. Även om barnen i dag 
har andra ideal att luta sig mot, så lever många föreställningar om hur man ”bör” 
vara som flicka respektive pojke kvar i samhället (23). 

När ett barn börjar i förskolan, så är det enligt Lena Kåreland och Agneta lindh-
Munther (2005) den första offentliga arenan utanför familjen, som barnet träder in 
i. Den är även en samlingsplats för samhällets olika grupper. Könstillhörigheten är 
en grundläggande komponent för barnets identitetsutveckling och familjen, skolan 
och kamrater spelar en viktig roll för denna utveckling. Författarna hävdar att 
könet har en ordnande roll i förskolan och att i olika sociala arenor intar pojkar 
och flickor olika roller (75). 

2.3 Tidigare forskning om läsning 

Sagor och skönlitterära böcker används dagligen i stor utsträckning i förskolan. 
Ofta används sagan som utgångspunkt för arbete med olika teman. Lindö (2005) 
skriver att barn som möter barnlitteratur från späd ålder får aptit på böcker och 
blir senare motiverade att upptäcka det skriftliga språket. Hon menar även att 
människan lär känna sig själv genom sina språkliga uttrycksmöjligheter (25-26). 
Genom de stunder högläsning sker får barnen möjlighet att upptäcka något som 
inte är här och nu, utan i sagan. En viktig roll i detta har självklart pedagogen 
genom att skapa meningsfulla läsmiljöer för barnen. Lindö anser att sagans 
terapeutiska funktion är när barnen får möjlighet att reflektera över sig själva och 
sina livsfrågor men även bearbeta sina egna personliga upplevelser (35). Vidare 
understryker hon den pedagogiska roll sagostunden spelar i förskolan. Bland 
annat är den underhållande, språkutvecklande, kunskapsförmedlande, 
kulturbärande, fantasieggande och empatigrundande. Hon tydliggör även att 
pedagoger bör vara förberedda inför varje lästillfälle genom att ha läst boken 
innan så det känns naturligt att berätta sagan. Genom pedagogens förhållningssätt 
förmedlas både känsla och inlevelse (49). 

Skönlitterär läsning fyller många funktioner och är även en inkörsport till barnens 
språkliga medvetenhet. Dahlgren (2006) beskriver de olika faser ett barn går 
igenom när de blir medvetna om skriftspråket. Dahlgren menar att barnen först tar 
fasta på skriftspråksaktiviteternas yttre kännetecken och försöker efterlikna skriv- 
och läskunnigas beteenden. Barnen försöker härma och ”skriver” sitt namn och 
andra ord på sina teckningar. Även lässtunderna härmas av barnen och de 
låtsasläser ofta för varandra. ”Ritualerna kring läsningen och de yttre 
kännetecknen införlivas mycket tidigt i barnens försök att tolka och förstå vad 
skrivning och läsning egentligen är” (Dahlgren 53). Dahlgren menar att barnen 
ofta ”spelar upp” sagostunderna i form av lek och att de kännetecknas av närhet 
och fysisk kontakt, något som han sett som en viktig del i trygghetsskapandet och 
en del av funktionen för sagoläsningen. Dahlgren anser också att lässtunderna 
tillsammans med barnen är tillfällen då tankeutbyte om väsentliga saker sker. Han 
menar att det inte endast är bokpratet som är det viktiga utan även samtal om 
existentiella frågor, som kan komma i anslutning till detta. Dahlgren tar upp 
vikten av att var en god lyssnare i sådana sammanhang (54). 
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Barn går ofta in i en fas där de koncentrerar sig på bilderna i boken. Eftersom 
läsning uppfattas och tolkas av barn som en syssla som är lika med att titta på 
bilder, menar Dahlgren att det är avgörande att barnet kan se boken medan man 
läser (54). Här ser man hur viktigt det är med barngruppens sammansättning och 
storlek, att det är en liten grupp barn man läser för så att alla kan se bilderna och 
där det finns plats för allas frågor och funderingar. Ofta tror barnen att den vuxne 
bara berättar vad som visas på bilderna, eftersom de inte kan se ett samband 
mellan bokstäverna och bilderna. Detta kan man märka genom att barnen ofta vill 
vända blad innan man läst färdigt och man får då förklara att man måste läsa alla 
ord klart innan man byter sida. Dahlgren tar även upp problemet med att bokens 
text inte stämmer överrens med illustrationerna. I den fas barnen befinner sig i är 
bildtolkning a och o, och stämmer bilden inte med texten kan det bli problem. 
Oftas ställer det till problem om bilden är mer innehållsrik än texten, då kan 
barnen uppfatta det som att man glömt att läsa något stycke (Dahlgren, 55). 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det i den första delen ”Värdegrund och 
uppdrag” att verksamheten har en vikig uppgift att grundlägga och förankra de 
värden som samhällslivet vilar på nämligen ”människans okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och 
solidaritet med svaga och utsatta”(Skolverket 3). Vidare står det att vuxna är 
viktiga förebilder därför att deras förhållningssätt påverkar barnens förståelse och 
respekt för rättigheter och skyldigheter (3). Under avsnittet ”Saklighet och 
allsidighet” anges att ”vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar och de krav som 
ställs på dem påverkar hur barnen uppfattar kvinnligt och manligt. Förskolan skall 
motverka traditionella könsrollsmönster och könsroller” (Skolverket 4). Texten 
betonar dessutom att flickor och pojkar ska få pröva att utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (4). 

Vad säger läroplanen om litteratur och läsning i förskolan? Eftersom barn lär på 
olika sätt bör verksamheten utgå från barnens erfarenhetsvärld så att förskolan 
främjar lärande. Under avsnittet ”Förskolans uppdrag” kan man läsa:  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytm, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll 
och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (6-7) 

Vidare under avsnittet ”Utveckling och lärande” kan man läsa att:  

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga 
att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 
rörelse, sång och musik, dans och drama. Barnen skall också få möjlighet att känna 
delaktighet i sin egen kultur, utveckla sitt ord. (9) 

Inget nämns om skönlitteratur och dess roll i verksamheten. Är inte skönlitteratur 
också kultur eller har barn bara rätt till viss kultur i förskolan, där böcker och 
högläsning inte ingår?  

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther (2005) är litteraturforskare som 
reagerat starkt på att det är så få konkreta uttalanden om litteratur och läsning i 
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läroplanen. De menar att trots detta kan åtskilliga formuleringar rent allmänt 
kopplas till dessa områden som det i läroplanen står att man ska utveckla såsom 
barns förmågor och kulturskapande. Samtidigt står det att förskolan skall vara en 
kulturell miljö som stimulerar barnen till kommunikativ kompetens. Författarna 
ställer sig frågan vilken kultur man talar om. De anser att böcker spelar en 
avsevärd roll både vad gäller medvetenhet om det egna kulturarvet och 
möjligheten att få möta andra villkor och värderingar. Kåreland och Lindh-
Munther tycker att skönlitteraturen borde rymmas under ”kulturarvet”, vilket 
enligt läroplanen ska förmedlas vidare. Författarna riktar även stark kritik mot 
läroplanens formulering kring språkets betydelse, och de förväntades kunna hitta 
kopplingar till läsning av skönlitteratur på starkare kriterier än vad som i dagsläget 
står skrivet i läroplanen (56). Jag håller med Kåreland och Lindh-Munther i deras 
resonemang kring avsaknaden av litteraturläsning i läroplanen samt dess betoning 
på kulturöverföring. När det i läroplanen nämns att barnen ska få komma till 
uttryck i olika former nämns det inget om litteraturens betydelse för 
verksamheten. Många forskare däribland Kåreland och Lindh-Munther såväl som 
Lindö betonar litteraturens betydelse för barnens identitetsutveckling och 
utvecklandet av deras könsmedvetenhet, samt vilken pedagogisk betydelse dessa 
lässtunder faktiskt har. Utifrån denna vetskap ställer jag mig undrade till varför 
det uppdrag som lärare i förskolan har som uppgift att utgå ifrån i sin 
yrkesutövning inte är tydligt framskrivet i läroplanen. 
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3. Material och metod 

I det här kapitlet beskrivs vilken metod och vilket material som används  i 
undersökningen och hur resultatet tagits fram. 

3.1 Urval 

Jag har valt att studera litteratur för barn i förskoleåldern eftersom skönlitteratur 
utgör en del av förskolans undervisningsmaterial. Förskolorna själva 
tillhandahåller inte egna skönlitterära böcker bland annat av ekonomiska skäl. 
Därför kontaktade jag tre förskolor för att få ta del av deras senaste förteckning 
över lånade biblioteksböcker. Utifrån denna lista valde jag ut de åtta titlar som 
lånades mest frekvent för närmare analys. Jag hade för avsikt att välja ut böcker 
som riktar sig till de förekommande åldrarna i förskolan d v s. 1 – 5 år. Spannet av 
de utvalda titlarna sträcker sig från ”småbarnsböcker” med lite text till böcker för 
de lite äldre barnen i förskolan med något mer text. Urvalet av åtta bilderböcker 
anser jag ger en bra kvantitet åt analysen och en bra spännvidd och överblick över 
de åldrar som tar del av böckerna i förskolan. Författarna till de utvalda böckerna 
består av både kvinnor och män och utgivningsår sträcker sig från 1994-2008. Två 
böcker har samma författare. En av böckerna är skriven av en tysk författare och 
är således översatt till svenska från tyska. Utbudet av skönlitterära böcker för barn 
är oerhört stort och jag kunde inte ana något mönster i förskolornas urval. I 
kontakten med förskolorna framkom det att alla förskolor väljer sina böcker själva 
på biblioteket och att det snarare är slumpen än någon form av medveten strategi 
som leder till urvalet.  

 
De titlar jag valt att analysera är:  

• Max napp (1994) av Barbro Lindgren och Eva Eriksson 

• Här kommer polisbilen (1995)  av Arne Norlin och Jonas Burman 

• Castor bakar (1996) av Lars Klinting 

• Nämen Benny (1998) av Barbro Lindgren och Olof Landström 

• Boris glasögon (2002) av Peter Cohen 

• Gubben som grät (2003) av Pernilla Stalfelt och Pia Johansson 

• Bu och Bä får besök (2006) av Lena och Olof Landström 

• Mammas nya vän (2008) av Anke Wagner och Heike Herold i 

översättning av Birgit Lönn. Originaltitel: Mamas neuer Freund  
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3.2 Presentation av empiriskt material  

Max napp av Barbro Lindgren och Eva Eriksson (ill.) 

Max är en liten pojke som läsaren får följa med på äventyr. Han retar de djur han 
möter på gården med sin napp. Illustrationerna är enkla och inte så detaljrika och 
dispositionen är upplagd med text på en sida och bild på den motsvarande. 

Här kommer polisbilen av Arne Norlin och Jonas Burman (ill.) 

Huvudpersonen som kallas Halvan är en pojke som älskar att leka med bilar. 
Läsaren får följa med i Halvans fantasi under en vanlig dag hos polisen. I fantasin 
är han illustrerad som en vuxen man med barnansikte. Halvan och hans 
poliskollega Ylva jagar en bankrånare som de lyckas fånga in. Illustrationerna 
löper parallellt med texten. En del sidor innehåller flera små bilder medan några 
sidor täcks helt av illustrationerna. Bilderna är ofta rika på detaljer som förstärker 
textens innehåll. 

Castor bakar av Lars Klinting (författare och illustratör) 

De två bävrarna Castor och Frippe hjälps åt att baka en kaka till Castors 
födelsedagskalas. Tillsammans läser de mormors recept som talar om för dem 
hur de ska gå tillväga för att åstadkomma kakan. När den är färdig så kommer 
gästerna på besök. Varje sida består av lika stora teckningar utom på några 
ställen i boken där det förekommer flera små illustrationer på samma sida. De 
små illustrationerna förtydligar vad som sker i texten och innehåller inte lika 
mycket detaljer som de större bilderna. 

Nämen Benny av Barbro Lindgren och Olof Landström (ill.) 

Benny bor tillsammans med sin mamma som bara vill städa. Hon lägger Bennys 
pinnar tillrätta, men det som gör Benny mest förargad är när hon ska tvätta hans 
gosedjur Lillnöffe. Han rymmer hemifrån så Lillnöffe slipper bli ren. På rymmen 
stöter han på problem när han försöker få någonstans att bo. Till slut kommer han 
fram till att han har det bäst hemma hos sin mamma. På några ställen i boken 
täcker illustrationerna hela uppslag men i övrigt är det lika stora bilder som 
täcker endast en sida. Bilderna består av många färger och är försedda med 
många detaljer. 

Boris glasögon av Peter Cohen (ill. Olof Landström) 

Boris tycker att han har börjat se dåligt och tror först att det är något fel på hans 
tv-apparat. Tv-reparatören hittar inget fel så nästa steg för Boris är att besöka 
optikern. Han berättar för Boris att Boris är astigmatiker som genast tror att det är 
något viktigt, som dessutom är medfött. Han får arbete på fabrik och upptäcker 
saker han tidigare inte sett, bland annat Gudrun i konditoriet. Tillslut tycker Boris 
att han hade det bättre utan glasögon. I boken består några bilder av en stor 
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illustration medan andra sidor har flera små och alla bilder innehåller många 
detaljer. Vid både de stora och de små illustrationerna löper texten parallellt.  

Gubben som grät av Pernilla Stalfelt och Pia Johansson (ill.) 

Gubben Staffan är ledsen för saker han inte klarar såsom att han har krympt sina 
byxor i tvätten och att han inte kan meta. En dag kommer brevbäraren med ett 
stort paket till Staffan som till sin stora förvåning finner en cykel däri. Staffan 
gråter en skvätt för att han inte kan cykla, men en röst från ovan säger åt honom 
att ändå försöka. Till Staffans stora förvåning klarar han av att cykla. Alla sidor i 
boken har en blå bakgrund och innehåller en eller flera enkla illustrationer. Ett 
undantag görs på sista sidan, som beskriver den lyckligaste dagen i Staffans liv 
och där är bakgrunden gul.  

Bu och Bä får besök av Lena Landström och Olof Landström (ill.) 

Bu och Bä är två får som bor tillsammans och en dag när de är ute och krattar löv  
hör de ett ljud. Först tror de att det är skottkärran som ljudet kommer ifrån, men 
när de smörjt den hör de ändå ljudet. När de tillslut blickar upp mot trädet finner 
de en katt däruppe. Genast försöker de locka ner katten utan resultat, vilket leder 
dem till att försöka ta ner den på annat sätt. Bu klättar upp i trädet och får ner 
katten men blir själv kvar däruppe och Bä hjälper Bu ner ur trädet. 
Illustrationerna finns på varje sida och är i liknande storlek genomgående i hela 
boken och de är både färgranna och detaljrika till sin utformning.  

Mammas nya vän av Anke Wagner och Heike Herold (ill.) 

Albins föräldrar är skilda och han bor med sin mamma. En dag när Albin 
kommer hem är mamma gladare än vanligt för hon har bjudit hem en man på 
middag. Detta är något som Albin inte tycker om och han gör allt för att visa sitt 
missnöje. När Albin har träffat mammans nya vän ett tag så upptäcker han att 
mannen faktiskt är snäll. Till största del täcker illustrationerna hela sidytorna, 
utom på några ställen där det finns flera bilder på samma sida. Färgsättningen är 
gjord med ljusa färger. 

3.3 Metod 

Efter att jag valt ut åtta mest lånade böckerna i undersökningen, lästes de 
ingående. Samtidigt fördes anteckningar över vad jag fann intressant för 
undersökningen. Eftersom genus är ett så brett område valde jag en teoretisk 
modell som verktyg för min analys av den valda skönlitteraturen. För denna 
studie passar Ganneruds (2001) modell som analysverktyg (13), därför att den 
belyser hur genus och kön kommer till uttryck i vårt samhälle. Då 
skönlitteraturen skapas i och skildrar ett samhälle så anser jag att detta är ett 
lämpligt analysverktyg för denna undersökning. Efter analysen sätts resultatet i 
samband med tidigare forskning och förskolans läroplan. Varje bok analyseras 
var för sig för att sedan kopplas ihop med analysverktyget. Jag undersöker 
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dessutom karaktärer, text och illustrationer för att se om jag finner 
genusstrukturer som kan sättas i samband med de nedanstående nivåerna. 

Symbolisk nivå 

Här finns, som redan beskrivits i kapitel 2.1,  föreställningar om socialt kön som 
förmedlar en bild av hur kvinnor och män är och bör vara, enligt tradition. Oftast 
uppfattas dessa föreställningar som självklara eftersom de är så djupt rotade i vårt 
samhälle. Vilken karaktär är aktiv och rebellisk och vem är liten och 
tillbakadragen? 

Strukturell nivå 

På en strukturell nivå kan man jämföra hur de ovanstående föreställningarna 
förhåller sig till olika sociala aktiviteter. Vem gör vad i hemmet? Vem arbetar 
med vad?  

Individuell nivå 

På den individuella nivån finns normer som rör relationer människor emellan, t 
ex äktenskap, föräldraskap och barnomsorg. Även om det främst är intressant att 
se till mönster och inte enskilda individer, påverkar genusordningen även den 
enskilda individen samt hur individen utformar sitt liv och sin personliga identitet 
i samspel med omgivningens genusordning. Vilka relationer finns representerade 
i böckerna? Vem gör vad i en relation?  
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat jag funnit när jag tittat närmre på böckerna. 
Det jag noterat är frekvensen av kvinnliga och manliga karaktärer och hur de 
presenteras. Dessutom har jag ur ett genusperspektiv granskat roller och 
handlingar som förekommer bland karaktärerna och hur de är återgivna i 
illustrationerna. Till sist har jag tittat närmre på relationerna mellan karaktärerna 
och undersökt hur de ser ut i förhållande till genus. 

4.1 Förekommande karaktärers kön 

I Max Napp finns det endast en karaktär och det är en pojke. Det finns alltså inte 
några flickor representerade i denna text och inte heller i illustrationerna finns det 
någon flicka. 

I Här kommer polisbilen återfinns en pojke i huvudrollen och bikaraktärerna är 
två kvinnor och två män. I illustrationerna förekommer det ytterligare två män och 
en kvinna. 

I Castor bakar återfinns två pojkar i huvudrollerna och illustrationerna beskriver 
dessutom fyra bävrar av okänt kön. 

Nämen Benny berättar om en kvinna, tre män och en pojke i både text och bild. 

I boken Boris glasögon förekommer det tre män och en kvinna. Förutom dessa 
karaktärer finns det ett antal möss där det inte framgår vilket kön de har. 

Gubben som grät innehåller en huvudkaraktär som är en man och utöver honom 
förekommer ytterligare en man som arbetar som brevbärare. I denna bok finns det 
alltså ingen kvinna varken i text eller i bild. 

Huvudkaraktärerna i Bu och Bä får besök består av en pojke och en flicka och det 
finns inga andra personer i handlingen förutom en katt som är och uppför sig som 
ett djur. 

I boken Mammas nya vän återfinns en pojke, två kvinnor och en man. Dessutom 
nämns i texten två andra kvinnor, en annan man och en flicka. 

4.2 Roller och handlingar 

I den här sektionen kommer först karaktärerna att presenteras var för sig, sedan  
vilka roller karaktärerna har och hur de framställs. Vilka karaktärer är 
utåtagerande, rebelliska och vilka är tillbakadragna? Dessutom har jag tittat på 
vilka yrken som förekommer i de valda barnböckerna.  

I Max napp (1994) heter huvudpersonen Max och är ett litet barn. I just denna titel 
av Maxserien så är Max den enda människa som förekommer. I Här kommer 



18 

polisbilen (1995) kallas huvudpersonen Halvan och är liksom Max ett barn. I 
Halvans fantasivärld följer vi honom och hans kollega Ylva under en dag som 
poliser. Castor är en bäver som tillsammans med sin vän Frippe, även han en 
bäver, ska baka en tårta till Castors födelsedag i Castor bakar (1996). I Nämen 
Benny (1998) är Benny är ett barn och som bor med sin mamma. Huvudpersonen i  
Boris glasögon (2002) heter Boris och han är en hamster. Boris möter många 
karaktärer i berättelsen varav de flesta är män. Till skillnad från de övriga 
böckerna som har barn och djur som huvudkaraktärer handlar Gubben som grät 
(2003) om en vuxen man. Gubben heter Staffan och förutom honom finns en 
manlig brevbärare i slutet av handlingen. Liksom i Castor bakar, är 
huvudkaraktärerna i Bu och Bä får besök (2006) djur, närmare bestämt två får. 
Det framgår inte i handlingen om Bu och Bä är vuxna eller barn. Bu är pojkens 
namn och Bä heter flickan. I Mammas nya vän (2008) till sist heter 
huvudpersonen Albin och är en pojke som bor med sin mamma för hans föräldrar 
är skilda. Pappan förekommer endast på ett ställe i handlingen och då enbart i 
texten.  

De mest utåtagerande karaktärerna i undersökningen finner jag bland pojkarna 
och de som är mest rebelliska är Max, Benny, Staffan och Albin. Max retar de 
djur han möter ute på gården och Benny rymmer hemifrån i vredesmod när han 
inte får som han vill (n.pag). Staffan är arg men mest ledsen över saker som han 
inte klarar av att göra, medan Albin som är pojken i Mammas nya vän, hittar på 
strategier för att bli av med mammas nya kille (n.pag). I de analyserade böckerna 
återfinns inga utåtagerande kvinnliga karaktärer.  

De kvinnliga karaktärerna i undersökningen, Bennys mamma i Nämen Benny och 
Albins mamma i Mammas nya vän är de enda föräldrarna i undersökningen. 
Gudrun i Boris glasögon, är en kvinna som inte är förälder. Alla kvinnorna har 
passiva roller i respektive titlar. Mammorna har båda barn som är upproriska men 
deras sätt att stävja det är med passiva handlingar. De riktar sin uppmärksamhet 
mot annat såsom städning, matlagning och tvätt. Gudrun jobbar i konditoriet och 
blir sedd av Boris först när han börjar se bra, vilket tyder på att det första Boris 
lägger märke till är Gudruns utseende. 

Det förekommer inte yrken i alla bilderböcker men de som förekommer är 
ögonläkare, tv-reparatör, konditorikassörska, polis, brevbärare, personalchef, 
kontrollant och korvkioskförsäljare. Av de representerade yrkena återfinns det två 
kvinnliga poliser och en kvinna som arbetar som kassörska i konditoriet medan 
resterade yrken innehas av män. 

I hälften av undersökningens utvalda barnlitteratur består karaktärerna, både barn 
och vuxna, av djur med mänskliga egenskaper. De kan både tala och agera som 
om de vore människor. I en av böckerna där karaktärerna är djur, Boris glasögon, 
har de yrken. 
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4.3 Relationer 

Det existerar två moder-son relationer i litteraturen, två vänskapsrelationer och två 
kärleksrelationer. 

Nämen Benny och Mammas nya vän är de böcker i undersökningen som 
innehåller mor och son relationer. Båda mammorna i böckerna är de som lagar 
mat och städar. I Mammas nya vän beskrivs mammans arbete: ”Hon har städat 
och lagat mat. Hon är inte alls så stressad och trött som hon brukar” (n.pag). 
Mamman är den som har lagat middag i väntan på sin manlige väns besök. Vidare 
i boken gör hon även andra saker än att sköta hushållet såsom att möblera om i 
lägenheten och umgås med sin som och sin nya vän. I Nämen Benny beskrivs 
huvudpersonens mamma: ”Hans mamma städar och städar och nöffar och nöffar. 
Hon lägger Bennys pinnar och potatisar i långa rader” (n.pag). Hon är den som 
genom hela handlingen städar, tvättar eller lagar mat, medan Benny är upprorisk 
och lämnar hemmet i vredesmod när mamma tänker tvätta hans gosedjur 
Lillnöffe. Albin i Mammas nya vän är också upprorisk mot sin mamma. Han visar 
tydligt sin motvilja mot att hon har bjudit hem en man på middag och hittar på 
hyss för att förstöra. Mamman säger inget om hans påhitt utan verkar fullt 
upptagen av sin nya kille (n.pag).  

I två böcker förekommer det kompisrelationer, nämligen mellan Bu och Bä i Bu 
och Bä får besök och mellan Castor och Frippe i Castor bakar. Bu och Bä är två 
får och det framgår inte i texten vilken relation de har till varandra mer än att de 
bor tillsammans. Dessutom ser man tydligt vem som pojke respektive flicka. Bä, 
flickan, framställs lite mer omhändertagande än Bu, när hon gör i ordning matsäck 
och tillsist hjälper Bu ner från trädet (n.pag). Bu är den som klättar upp i trädet för 
att rädda katten och visar därmed på en agerande hjälteroll. I övrigt utför Bu och 
Bä liknande handlingar. Några andra som beskrivs ha en varm kompisrelation är 
Castor och Frippe i Castor bakar. Karaktärerna utgörs av två bävrar och till det 
yttre kan man inte avgöra om de är pojkar eller flickor utan det är endast via deras 
namn man får veta vilket kön de har. I och med att de inte bär några kläder utan 
det är endast deras päls som syns framstår de som könlösa. 

I Boris glasögon beskrivs en kärleksrelation mellan Gudrun och Boris. Gudrun 
arbetar i konditoriet och dit går Boris varje dag och köper smörgåsar. När han fått 
sina nya glasögon blir han förälskad i Gudrun. Det är först när han får sina 
glasögon och ser bra som han upptäcker hur vacker hon egentligen är. Det 
framgår inte vilka känslor Gudrun hyser mer än att i slutscenen så håller de 
varandras händer. Det andra kärleksparet finns i Mammas nya vän där mamman 
träffat en kille som hon inleder en relation med. Han är den som blir bjuden på 
middag för att senare i handlingen bära runt möbler när mamman ska möblera om.  
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5. Analys  

I detta avsnitt presenteras en analys av de reslutat jag fått fram genom 
granskningen av litteraturen med hjälp av Ganneruds (2001) modell som beskriver 
de tre stadierna symbolisk, strukturell och individuell nivå. Nedan följer de 
framträdande mönster jag funnit i litteraturen för varje nivå. 

5.1 Symbolisk nivå 

På en symbolisk nivå ses sådant som anses kvinnligt och manligt och hur det 
enligt tradition ”bör” vara. Dessa beteenden är kulturellt betingade och uppfattas 
ofta som självklara. I de två böcker där det förekommer vuxna kvinnor med barn, 
Nämen Benny och Mammas nya vän har jag funnit att de kvinnliga karaktärerna 
framställs som omhändertagande modersgestalter och har båda två starka 
kopplingar till hemmet. De vuxna män som förekommer i undersökningen syns i 
Gubben som grät, Boris glasögon och Castor bakar, där det är Castor och Staffan 
som har koppling till hemmet. Ingen av männen har barn. Kvinnorna är de som tar 
hand om hem och barn utan att det förekommer någon mansperson i handlingen. 
Flickorna och kvinnorna som figurerar i undersökningen är alla klädda i kjol eller 
klänning, utom kvinnorna i Här kommer polisbilen som bär uniform (10). Gudrun 
i Boris glasögon bär också kjol och får en mer framträdande roll först när Boris 
kan se henne ordentligt. Flickorna och kvinnorna är vårdande och anpassar sig 
efter pojkarna. Kåreland och Lindh-Munther (2005) anser att pojkar står för styrka 
och aktivitet i de skönlitterära böckerna och flickorna för anpasslighet och 
passivitet (128), vilket kan ses prov på framförallt hos mammorna i 
undersökningens skönlitterära böcker. Även flickorna i undersökningen, då främst 
flickan i Bu och Bä får besök följer och stödjer pojkens påhitt, likaså flickan i Här 
kommer polisbilen även om hon och hennes manlige kollega utför liknande 
uppgifter så har hon ändå en lägre ställning.  

De pojkar som förekommer i litteraturstudien är alla utåtagerande i någon form. 
Max i Max napp testar tålamodet på de han möter under sin utevistelse, detsamma 
gäller för pojken Albin i Mammas nya vän som testar mammas tålamod. Den mest 
utåtagerande pojken finns i Nämen Benny som inte bara testar sin omgivning utan 
även rymmer hemifrån. De pojkar och män som avviker från normen är Staffan 
och Castor, som framställs som varma och känslosamma individer. Castor 
framstår som omhändertagande i sin relation till sin vän Frippe och Staffan som 
en känslosam och hushållsarbetande man. Min slutsats gällande denna nivå är att i 
undersökningens skönlitterära litteratur,  framställs vuxna kvinnor som en del av 
hemmet och har det som sin naturliga plats. Pojkarna i granskningen är i de flesta 
fall utåtagerande och står för aktiviteten, precis i enlighet med Kåreland och 
Lindh-Munthers (2005) påstående om hur pojkar framställs i skönlitterära böcker 
(128). De fåtal flickor som figurerat i undersökningen har varit passiva och har 
fungerat som hjälpreda åt pojkarna. 
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5.2 Strukturell nivå 

Inom den strukturella nivån studeras de  förhållanden som uppdagas då man tittar 
på den symboliska nivån, för att motivera och legitimera olika förhållanden t.ex. 
hur olika sociala aktiviteter förhåller sig och hur ekonomiska relationer är 
organiserade. Enlig Gannerud (2001) är en sådan här struktur samhällets 
könsarbetsdelning. Hon menar att män och kvinnor återfinns inom olika områden 
i samhället där både betalt och obetalt arbete förekommer. Inom denna nivå 
studeras även fördelning av auktoritet och makt i samhället och i näringslivets 
hierarkier (12-13). 

Medan jag i den symboliska nivån fann kvinnorna som omhändertagande 
modersgestalter som utför obetalt arbete i hemmet, finner jag i den strukturella 
nivån att i Nämen Benny återfinns en mamma som genom hela handlingen 
antingen städar eller tvättar. Redan på första sidan ser man mamman i förkläde 
och med sjal på huvudet. I hennes städförkläde hänger en trasa ut genom ena 
fickan och på golvet ligger en dammsugare. Genomgående i hela boken, där 
mamman finns representerad i bild, finns städredskap i olika former.  Fagrell 
(2000) skriver att traditionellt sett har kvinnors uppgift varit att ta hand om 
hemmet och föda barn, vilket medfört att deras ställning på arbetsmarknaden 
värderats lågt (40). I hemmet utförde de mycket arbete som inte värderades 
särskilt högt och som dessutom var obetalt. Denna studies mammor är båda 
knutna till hemmet, precis i enlighet med vad Fagrell menar är traditionell syn på 
kvinnors uppgifter. Mamman i Nämen Benny är en sådan mamma som inte 
förvärvsarbetar utan återfinns i hemmet. 

Mamman i Mammas nya vän framställs inte på samma sätt som ovanstående 
mamma även om hon också utför ganska mycket hushållsarbete om man jämför 
med vilka sysslor mannen utför. Han gör det som mamman anser är för tunga t ex 
bära möbler men han bryr sig även om pojken, Albin och följer honom på 
fotbollsmatch. Detta tyder på att mammans nya kille är känslosam och försöker 
skapa en relation till pojken Albin. 

De karaktärer som förvärvsarbetar finns i Boris glasögon och Här kommer 
polisbilen. I den första boken finns läkare, reparatör och chef av manliga figurer 
och affärsbiträde av en kvinnlig karaktär. När Boris får jobb så blir han chef. 
Något som är tydligt i denna bok är hur auktoriteter synliggörs i illustrationerna. 
Till exempel är Boris chef mycket större än Boris. När Boris blir chef så är hans 
arbetare mycket mindre honom (n.pag). Även kvinnan som arbetar i konditoriet är 
avbildad som mycket mindre än Boris (n.pag). Jag tolkar detta som att 
illustratören gjort skillnad i storlek mellan karaktärerna för att symbolisera makt 
och auktoritet. 

I Här kommer polisbilen avviker mönstret och på chefspositioner återfinns 
kvinnor. Halvans kompanjon i polisbilen är en kvinna och har en lägre grad är 
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Halvan men de utför liknande arbetsuppgifter, båda kör polisbilen och agerar vid 
ingripanden, vilket framkommer i både text och illustration. (11) 

De karaktärer som skiljer sig från de traditionella könsrollerna är Castor och 
Staffan i Gubben som grät som både bakar och sköter hemmet. Det framgår inte i 
texten huruvida de förvärvsarbetar eller inte, men det jobb de gör i hemmet utför 
de på liknande sätt som de mammor som förekommer i studien, förutom att de 
inte har några barn att ta hand om.  

På den strukturella nivån kan man se att de kvinnliga karaktärerna är de som utför 
obetalt arbete i hemmet medan de flesta manliga karaktärerna har betalda yrken. 
De förekommande traditionella mansyrkena innehas av män och tvärtom. Detta 
stämmer överrens med Hirdmans syn på det traditionella genuskontraktet där 
kvinnas plats är i hemmet medan mannen är den som anses som försörjare (85). 

5.3 Individuell nivå 

På den individuella nivån ryms relationer mellan människor och hur de 
sinsemellan är organiserade. Normer inom äktenskap och föräldraskap innefattas 
också. Gannerud (2001) betonar att det är mönster och inte individer som är 
viktiga i detta sammanhang, samtidigt som samhällets genusordning ger 
konsekvenser för den enskilda individen. Enligt Gannerud är det individuella 
könet av oerhörd betydelse för hur individen kan utforma sitt liv och sin 
personliga identitet i samspel med omgivningens genusordning (13). I Kåreland 
och Lindh – Munthers (2005) undersökning har författarna tagit del av en utländsk 
artikel som menar att böckernas utformning med avseende på kön och genus kan 
ha avsevärd betydelse för barns uppfattning och förståelse av världen (126).   

Det första mönstret som uppenbarar sig när jag fokuserar på den individuella 
nivån, är att de kvinnor som finns representerade i den utvalda barnlitteraturen är 
alla ensamstående mammor. Det förekommer alltså inga ensamstående pappor 
endast en fadessymbol i Mammas nya vän. De män som figurerar, antingen i 
skepnad av djur eller av människor, har varken barn eller är gifta. De relationer 
som förekommer är antingen, mor och son, kompis- eller kärleksrelationer.  

De två mor- och sonrelationer som förekommer finns i Nämen Benny och 
Mammas nya vän. Sönerna Benny och Albin är i liknande ålder. De är båda 
rebelliska och upproriska om än på olika sätt. I Nämen Benny framgår det inte att 
hans mamma har ett jobb däremot i Mammas nya vän nämns det på första sidan 
att mamma har slutat tidigare men det framgår inte vilket jobb hon har. Hirdman 
(2001) talar om genuskontraktet där, historiskt sett, mannen tar hand om och 
försörjer kvinnan som därmed inte behöver/får lönearbeta utan utför ett obetalt 
arbete i hemmet. Det största problemet som Hirdman anser är att det är utifrån den 
naturliga ordningen, att kvinnor föder barn, som det skapats en slags ursituation 
där tradition och tolkning bildar en övertygelse att det är hemma, underordnad och 
underbetald som är kvinnans naturliga plats (81). Visserligen är mammorna i 
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studien inte försörjda men det framkommer tydligt att de mammor som 
förekommer i undersökningen tar hand om sina hem.  

De kompisrelationer som förekommer är mellan Castor och Frippe i Castor bakar 
och Bu och Bä får besök. Castor och Frippe har en varm kompisrelation, och Bu 
och Bä kompletterar varandra bra och gör liknande saker. Något som är 
anmärkningsvärt är att det inte förekommer två väninnor i undersökningens 
barnlitteratur. 

I granskningen återfinns två kärleksrelationer, den ena är mellan Boris och 
Gudrun i Boris glasögon och den andra är mellan mamman och hennes nya kille i 
Mammas nya vän. Boris upptäcker Gudrun först när han fått sina glasögon, trots 
att han regelbundet besökt hennes konditori. Mamman och hennes nya vän i 
Mammas nya vän, har just inlett ett förhållande men under hela berättelsen har de 
inte kroppskontakt någon gång till skillnad från Boris och Gudrun som håller 
handen i sista illustrationen i boken.  

En slutsats som man kan dra i detta avsnitt är attt det förekommer flest kvinnor 
med barn i undersökningens litteratur och de män som förekommer har inte barn. 
De relationer som förekommer mellan mor och son är präglade av passiva mödrar 
och aktiva söner, det är ingen mamma som har en dotter, utan det är endast söner 
som förekommer. De familjeskildringar som återfinns i litteraturen med en 
frånvarande pappa, vilket kan spegla verkligheten för många barn i dagens 
samhälle. Däremot finns inte någonstans i undersökningens utvalda litteratur 
samkönade kärleksrelationer, inte heller några vänskapsrelationer mellan kvinnor. 
Eftersom den individuella nivån syftar till att synliggöra relationer mellan 
människor och hur de är organiserade innebär detta att de barn som läser/hör 
dessa böcker möts av traditionella könsroller och parrelationer, där män till största 
delen är de som tjänar pengar och kvinnor är de som arbetar i hemmet samt 
uppfostrar barn. 
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6. Diskussion 

De skönlitterära böckerna som ingår i studien har riktat sig till barn i förskolan 
och skrivits av både kvinnliga och manliga författare. De är skrivna från 1994-
2008 och en bok är översatt från tyska. Somliga karaktärer framställs i form av 
djur med mänskliga egenskaper och andra som människor. Djuren i de 
skönlitterära barnböckerna har egenskaper som en människa, lever och beter sig 
mänskligt utom en katt som är katt i handlingen. Större delen av 
huvudrollsinnehavarna är pojkar eller män och de kvinnor som finns med har ofta 
biroller. Pappor finns inte med i någon av studiens böcker, utan omnämns endast i 
en bok. I Kåreland och Lind - Munthers (2005)  studie dras slutsatsen att barn 
möts oftare av manliga huvudroller i böcker. Samtidigt anser de att barn oftare vill 
läsa böcker med huvudrollsinnehavare med samma kön som de själva (122). Jag 
har svårt att tro att det är övervägande del pojkar som är läsare av skönlitterära 
bilderböcker och att det av den anledningen skulle finnas ett större behov av pojk-
karaktärer för läsaren att kunna identifiera sig med. Författarna hävdar att många 
författare satsar på säkra kort med två huvudrollsinnehavare så att bokens läsare, 
oavsett kön, ska kunna identifiera sig med karaktärerna (122). Ett sådant exempel 
finns med i denna studie, nämligen Bu och Bä får besök där är 
huvudrollsinnehavarna är två får, en pojke och en flicka.  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur karaktärerna i ett urval av 
barnböcker framställs i förhållande till genus, vilka roller mammor och pappor 
spelar i handlingen samt vad illustrationerna säger om hur karaktärerna är. Större 
delen av de män som finns representerade bland karaktärerna framställs enligt en 
traditionell mansroll men det finns avvikelser i deras beteenden. Halvan i Här 
kommer polisbilen, är en äventyrlig pojke men med en snäll underton med viljan 
att göra bra. Eftersom det är från hans perspektiv sagan berättas så är det hans 
fantasilek vi följer i handlingen. Polis är, traditionellt sett, ett manligt yrke, men 
för den skull finns i denna berättelse kvinnliga karaktärer på relativt höga 
positioner. Jag kan ändå inte låta bli att undra vad det spelar det för roll i 
handlingen att understryka vilken yrkestitel Halvan och hans kollega Ylva har? 
Eftersom de gör liknade arbetsuppgifter är detta ganska förvånansvärt i synnerhet 
med tanke på att deras chef är kvinna. I handlingen förekommer det även en 
kvinna i en hög position och de som är underställda henne indelas i två läger där 
kvinnan har den lägre positionen. Hirdman (2001) anser att när man integrerar 
kvinnor i arbetslivet så förstärks de manliga idealen genom att kvinnorna kommer 
in på deras villkor dvs. kvinnorna anpassar sig till rådande regler. Hon påpekar 
samtidigt att denna process pekar mot en förändring i normvärlden genom en 
uppdelning mellan manligt och kvinnligt inom de typiskt manliga yrkesgrupperna. 
På detta sätt tar kvinnorna bort den självklara symbios som fanns mellan t ex man 
och polis och därmed menar Hirdman att den manliga normen förtunnas (202). 
Jag beredd att hålla med Hirdman när jag analyserar handlingen i Här kommer 
polisbilen med Halvan och hans kvinnliga chef. När det förekommer en sådan 
normförändring hos en av karaktärerna, måste jag ställa mig frågande till varför 
det inte görs med de andra? Om man som författare verkligen vill visa sin 
inställning till samhällets traditionella könsroller och hur dessa påverkar den egna 
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individen, kan jag förstå att man finner sådant i litteraturen också. Effekten av 
detta blir ett halvdant intryck som känns ogenomtänkt och jag kan inte förstå 
syftet med det.  

Benny är också en äventyrlig och aktiv pojke och det är intressant att titta närmre 
på hans beteende samt hans relation till sin mamma. Här får läsaren direkt en 
inblick i vilka förhållanden som råder i denna familj med en mamma som städar 
och tvättar hela tiden och sonen som flyr när han inte får som han vill. Det är 
tydligt att mammans roll är att sköta hemmet och ta hand om sitt barn. Någon 
pappa finns inte med i handlingen, inte någon som omnämns i texten. Kåreland 
och Lind-Munther (2005) anser att den skönlitteratur som barnen kommer i 
kontakt med i förskolan utgör en del av de erfarenheter de har att utgå i får när de 
utvecklar medvetenhet om genus (126). Jag anser att i denna bok får barnen en 
traditionell bild av kvinnors roll i hemmet och inte en bild som ifrågasätter dessa 
traditionella roller. Detta kan tolkas av läsarna att det är där kvinnors naturliga 
plats är och bör vara. Anmärkningsvärt är att det läses sådana böcker i förskolan 
när det enligt författarna har stor betydelse för barnens skapande av genus och att 
förskolan enligt läroplanen skall motverka traditionella könsrollsmönster (4). Som 
pedagog i förskolan är detta oerhört viktigt att ha i åtanke eftersom de barn som 
läser/hör dessa böcker är i sin egen utveckling av könsmedvetenhet. Precis som 
Kåreland och Lindh-Munther påpekar att könstillhörigheten är en viktig del i 
barnets identitetsutveckling och att förskolan spelar en viktig roll i den processen 
(75). Då är det inte endast litterturläsning som är en betydelsefull ingrediens utan 
hela barnets vistelsetid på förskolan. 

Albins mamma boken i Mammas nya vän har liknande arbetsfördelning som 
Bennys mamma. Även om hon inte utför hushållsarbete i hela berättelsen så 
städar hon och lagar mat inför det stundade besöket. Albin beskrivs också enligt 
normen där pojkar är upproriska även om han bitvis är nyfiken på mammans nya 
kille. Jag vill relatera mammorna i studien till Hirdmans (2001) resonemang kring 
genuskontrakt, för jag anser att karaktärerna förhåller sig till detta kontrakt rätt 
tydligt. Hirdman (2001) anser att genuskontraktets innehåll innebär, på ett konkret 
plan, äktenskapet mellan man och kvinna, där mannen anses försörja kvinnan och 
kvinnans plats är i hemmet (85). Samtidigt menar hon att den ursprungliga teorin 
att kvinnor föder barn och att hemmet därigenom är kvinnans naturliga domän 
slutligen legitimerar deras sociala plats (81-82). Mammorna i studiens 
barnlitteratur är inte gifta, i alla fall inte mamman i Mammas nya vän. Någon man 
eller fadersgestalt finns inte omtalad i Nämen Benny, men mammornas roller och 
det arbete de utför förhåller sig strikt till kontraktets innehåll. Det är fortfarande 
kvinnorna som sköter om hemmet och barnen, i detta fall barnet. Mamman i 
Mammas nya vän är separerad från Albins pappa och han är en frånvarande 
person. Ingen av undersökningens skönlitterära titlar skildrar en ensamstående 
kvinna utan barn. Karaktären i Gubben som grät är en ensamstående man utan 
barn liksom Castor och Boris. Varför skildras inga ensamstående kvinnor utan 
barn? Jag undrar varför kvinnan måste gestaltas i enlighet med ett stelt 
genuskontrakt som i sin stringentaste form utmynnar ur äktenskapet? I dagens 
samhälle finns det oerhört många ensamstående, både män och kvinnor, med eller 
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utan barn. Dessutom finns det många relationer som är samkönade där det också 
förekommer barn, vilket inte finns återgivet eller representerat i denna studies 
barnböcker. Jag anser att både kvinnan och familjers situation ser annorlunda ut 
än vad vi finner i studiens begränsade urval av böcker och att det ger en fel bild 
till läsaren. Jag håller starkt med Kåreland (2005) när hon skriver: ”Om barns 
litteraturintresse ska kunna väckas och om litteraturen ska kunna påverka deras 
uppfattning om genus, är det naturligtvis också av betydelse vilka böcker som 
erbjuds barnen och hur böckernas innehåll ser ut” (16).  Dessutom anser hon att 
flickor saknar identifikationsobjekt med tanke på att pojk-karaktärer är 
överrepresenterade i litteraturen (25). Detta signalerar till både barn och vuxna att 
de flickor och kvinnor som finns med i många skönlitterära böcker är 
karaktäriserade efter ett stelt könsrollsmönster. Pedagogerna i förskolan har ett 
ansvar genom att se över vilka böcker som läses och hur de läses. Ibland kan man 
kanske göra om sagan tillsammans med barnen och byta ut rollerna samt 
ifrågasätta det samhälle som upptäcks i böckerna. 

Det är svårt att avgöra vilken ålder Bu och Bä har, med tanke på att de klär sig 
som barn men tillsynes bor ensamma. Jag reagerar starkt på varför det måste 
framgå så tydligt vilket kön Bu och Bä har? Kåreland (2005) menar att flickor mer 
än pojkar saknar identifikationsobjekt i litteraturen (25). Bu och Bä består 
visserligen av både en pojke och en flicka, men jag undrar om man inte kan visa 
på andra sätt vem som har vilket kön? Måste Bäs klänning vara rosa och Bus 
shorts blå? Kan man inte tänka sig att färgsätta dem på andra sätt än så 
traditionellt som blått och rosa? För själva handlingen i Bu och Bä får besök har 
deras kön och uppdelade färgsättning på kläderna ingen betydelse alls förutom att 
tala om för läsaren vem som är vem. Detta borde kunna göras på andra sätt än just 
med färgsättning t ex. genom att inte välja så traditionella färger på handlingens 
karaktärer. Alla flickor behöver inte illustreras med kjolar och om de har det så 
kanske de klär i andra färger än just rosa. Det finns många färger att välja bland 
och jag anser att det finns många möjligheter till variation än vad vi sett hos 
karaktärerna i Bu och Bä får besök. Jag är inte ute efter att nå en tvärtomvärld där 
alla flickor går i blå byxor och alla pojkar har rosa, utan jag skulle vilja se fler 
variationsmöjligheter än vad som framkommit i denna studies utvalda 
skönlitteratur. 

I två av böckerna, Castor bakar och Gubben som grät, tycker jag mig ana en 
avvikelse och ett nytänkande. En man som hela tiden gråter och vågar visa känslor 
är något som inte framstår som traditionellt på något sätt. Detta återfinns inte 
heller i någon annan bok i studien. Ofta ges prov på starka manliga karaktärer som 
går helt i linje med de traditionella könsrollsmönstren. Hela boken är uppbyggd 
kring Staffans gråtande över saker han faktiskt inte kan göra, vilket tyder på att 
författaren beskriver honom som svag och osäker när han är ensam, men när han 
träffar brevbäraren blir han glad. En manlig karaktär vill således inte visa sig svag 
inför andra. Dock kan berättelsen inte anklagas för att innehålla särskilt många 
föreställningar om hur män traditionellt sett bör vara och bete sig. På en av 
bilderna sitter Staffam på tvättmaskinen och gråter för att han råkat krympa sina 
byxor i tvätten. Här finns ingen mamma eller fru som sköter tvätten utan det gör 



27 

han helt på egen hand, men inte så bra. En annan detalj i boken som framkommit 
är hur sidornas färgsättning samspelar med Staffans humör. När han är ledsen och 
gråter är sidorna blå och när han blir glad är sidan gul. Lindö (2005) understryker 
vikten av att barnen ska omges av mycket litteratur i förskolan för att de ska få 
upptäcka skriftspråkets funktion. Litteratur har även en annan funktion, menar hon 
och det är att genom sina språkliga utrycksmöjligheter lär man känna sig själv 
(25-26). När man läser en bok för barnen om en man som vågar visa känslor blir 
de presenterad för en värld långt från stereotypa könsroller, samtidigt kan det 
föras samtal om känslor och vad som gör en ledsen och vad man kan bli glad av. 
Bilderböcker har många möjligheter och det gäller för pedagogerna att se och ta 
vara på dem. 

Castor och hans kamrat Frippe är två bävrar och deras namn är det enda som talar 
om för läsaren vilket kön de har. I denna berättelse syns en tydlig avvikelse från 
traditionella könsrelaterade egenskaper genom att det är Castor och Frippe som 
bakar. Castor och Frippe har en väldigt varm och respektfull relation till varandra. 
De beskrivs som riktiga vänner som håller ihop. I denna berättelse kan man se 
karaktärernas skillnad i storlek, trots att man får känslan av att de är lika i ålder 
och av samma djurart. Det framgår inte om de är vuxna eller barn. Jag anser inte 
att storlek har med makt att göra i denna berättelse, som till exempel i Boris 
glasögon. Där framställs personer med makt som större än de som är i underläge. 
Ett tydligt exempel är när Boris är tecknad som mindre än både sin ögonläkare 
och reparatör. När han blir kontrollant i fabriken sitter han ovanför mössen han 
övervakar, detta tolkar jag att positionen i illustrationen också har med makt att 
göra. I denna barnbok är det uttryckligt att de som är i maktposition är större. En 
annan maktrelaterad detalj som även är förknippad med genus är att de yrken som 
förekommer representeras av det kön de traditionellt sätts samband med, vilket 
illustreras i att ögonläkaren är en man och kassörskan i konditoriet är en kvinna.  
Boris blir sedermera förälskad i denna kvinna, men först när han börjat se bättre, 
vilket jag anser talar om för läsaren att det är utsidan som räknas. Läsaren har via 
texten fått reda på att Boris är en frekvent besökare i konditoriet sedan tidigare 
och det vore konstigt om han inte lärt känna henne vid det laget. Det är först när 
han ser hur vacker hon är som känslorna börjar storma.  

De undersökta böcker som beskriver barn och föräldrar finner jag innehåller vissa 
drag av traditionellt könrollsmönster. Det talar sitt tydliga språk när endast en av 
den utvalda skönlitteraturen innehåller en pappa eller en flicka i huvudrollerna 
förutom Bä i Bu och Bä får besök. Kåreland och Lind-Munther (2005) anser i sin 
undersökning att huvudpersonernas kön har betydelse för barnens upplevelse och 
intresse av boken (122). Jag anser att det är en snedvriden könsfördelning i 
skönlitteraturen som analyserats i denna undersökning, vilket är helt i linje med 
det resultat Kåreland och Lind-Munther fick av sin undersökning. Lindö (2005) 
anser att barn behöver omges av läsande förebilder i både föräldrar och 
pedagoger. Hon menar att lässtunderna ska vara högtidsstunder och tas på största 
allvar (23). Därför har pedagogerna i förskolan har en viktig roll att fylla genom 
att välja litteratur med omsorg. Jag menar att pedagogerna noggrant ska gå 
igenom litteraturen de lånar på biblioteket och se vad den står för och vilket 
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innehåll den har, kanske även ta hjälp av bibliotekspersonalen. Om man inte är 
noggrann med urvalet hävdar jag att man inte följer läroplanens uppmaning att 
förskolan skall motverka traditionella könsrollsmönster.  

Utifrån analysen av böckerna genom de tre nivåerna symbolisk-, strukturell- och 
individuellnivå trädde många genusmönster fram men även avvikelser och visst 
nytänkande. Att mammorna i undersökningens litteratur har starka kopplingar till 
hem och barn, medan männen är ensamstående eller frånvarande tyder på att 
traditionella mönster hålls kvar. Genom nytänkande som t ex i Castor bakar och 
Gubben som grät hoppas jag att det kommer fler barnböcker som vågar frångå det 
traditionella och faktiskt spegla verkligheten.  Kåreland menar att flickor saknar 
identifikationspbjekt i och med att förlagen mest ser att det är manliga karaktärer i 
huvudrollen i de böcker som ges ut (25). Det är intressant att notera att 
övervägande del av det empiriska material i denna underökning har utgivits av 
samma förlag. Dessutom har det framkommit att det är övervägande del manliga 
karaktärer i de utvalda böckerna, vilket jag anser styrker Kårelands påstående med 
för få kvinnliga identifikationsobjek. Vad händer om barn mestadels erbjuds 
litteratur som speglar traditionella könsroller och familjeförhållanden? Jag tror på 
medvetna pedagoger som erbjuder ett brett utbud av litteratur i förskolan, av olika 
genrer och innehåll, vilket gynnar barnen i deras utveckling till medvetna 
individer. 

För att få ett vidare omfång på studien, hade det varit intressant att intervjua ett 
antal utvalda pedagoger i förskolan om vilket urval de arbeter med och på vilket 
sätt det sker. För att sedan analysera vad det är barnen möter i den skönlitteratur 
som erbjuds i förskolan. En sådan utvidgning låg inte inom ramen för denna 
uppsats men kan vara intressant att ha i åtanke för framtiden. 
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