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Sammanfattning 
I denna studie har vi undersökt hur utbudet av barnböcker ser ut på sex olika 

förskoleavdelningar med avseende på genus och jämställdhet. Detta gjordes på fyra 

olika åldersindelade förskolor, med inriktning mot de yngsta åldrarna 1-3 år. 

Avdelningar för barn mellan 1-3 år valdes eftersom att tidigare forskning visar att 

barnen redan under dessa första år får en uppfattning om hur de ska förhålla sig 

gentemot varandra, samt vilka förväntningar som finns på dem själva beroende på 

vilket kön de har. Via samtal med en pedagog per avdelning har vi fått reda på hur 

böckerna lånas och används. Vi har analyserat förskoleavdelningarnas sammanlagda 

utbud, 107 böcker, med hjälp av en modell som vi själva utformat. Denna har vi gjort 

utifrån tidigare forskning samt utifrån egna reflektioner från vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Utifrån analysen framkom att bilderna såg relativt jämställda ut mellan 

könen, i jämförelse med tidigare forskning. Resultatet visade att det går 1,2 manliga 

karaktärer per kvinnlig bild. I textanalysen är skillnaden dock större mellan könen, 

där manliga pronomen är vanligare än kvinnliga pronomen. Resultatet här blev 2,3 

manliga pronomen per kvinnligt pronomen. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras 

att det är relativt jämställt mellan könen i det undersökta barnboksutbudet. 

Sökord: Förskola, 1-3 år, pronomen. 
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1. Inledning 
I förskolans värdegrund och uppdrag står det att rättvisa, jämställdhet och egna samt 

andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i förskolans verksamhet (Skolverket 

2010). Detta är något vi anser är väldigt viktigt. Vi har själva upplevt under vår 

verksamhetsförlagda utbildning samt under vikarierande, att det inte fokuseras lika 

mycket på jämställhetsarbetet i samma utsträckning som andra ämnen i förskolan. Det 

centrala i denna undersökning är att ta reda på hur barnboksutbudet ser ut med 

anseende på genus och jämställdhet på förskoleavdelningar för barn i åldrarna 1-3 år.  

 

Tidigare forskning har visat vikten av vuxnas val av barnböcker till barnen. Detta 

eftersom de yngsta barnen tenderar att vilja höra böckerna upprepade gånger samt att 

könsstereotypa roller som framstår i barnböcker påverkar barnens identitetsskapande. 

Barnen blir även påverkade av hur kvinnligt och manligt framställs i barnböckerna 

och utifrån böckerna skapas det förebilder som barnen växer upp med. Vid val av 

könsneutrala böcker kan en påverka barnens attityder, beteende samt deras 

självuppfattning (Narahara, 1998; Weitzman, 1972). 

 

Många missförstår vad genus är menar Hedlin (2010). En del tror att 

genusperspektivet är detsamma som att studera kön eller könsskillnader. Författaren 

framhåller att genus istället handlar om föreställningar som förknippas med 

kvinnor/kvinnligt och män/manligt samt om värderingar och makt. Vår tanke med 

studien var att själva få en vidare förståelse om vad genus och jämställdhet innebär, 

med fokus på barnböcker. 

 

Tidigare forskning har visat att kvinnliga karaktärer i barnböcker mer eller mindre 

varit osynliga. Forskningen visar att kvinnliga karaktärer varit underpresenterade i 

både titel, huvudkaraktär samt i bilder. När väl kvinnliga karaktärer varit med har 

dessa fått en mindre roll. De flesta barnböckerna har även skrivits om pojkar, samt om 

manliga djurkaraktärer. Vidare visade forskningen att de flesta bilder som visades på 

män var på de själva eller i grupp. I den forskning som gjordes undersöktes 18 

amerikanska barnböcker. Ur resultatet framkom det att på 261 bilder visades manliga 

karaktärer medan endast 23 bilder visades på kvinnliga karaktärer. Detta 

forskningsresultat belyste att det per 11 sidor av manliga karaktärer endast finns 1 

kvinnlig karaktär. I resultatet var inte djurkaraktärer inräknade men om dessa 

inkluderats hade glappet mellan könen blivit större (Weitzman, 1972). Vi är medvetna 

om att denna tidigare forskning är utförd under 1900-talet men vi tycker att det 

kändes intressant att se om detta  stämmer överens även med vår undersökning.  

 

Lindö (2005) nämner en undersökning om ett genusprojekt som utförts på 217 

bilderböcker som granskades. Resultatet visade att 128 böcker framhävde manliga 

huvudpersoner och titlar, medan endast 71 kvinnliga karaktärer framställdes i titlar 

och i huvudrollen. De 18 resterande handlade om de båda könen. Hon belyser även 

vikten av de yngre barnens möte med barnboken som belyser olika livsperspektiv. 

Bokens berättelser skapar erfarenhet vilket också påverkar barnens språk- och 

identitetsutveckling samt hur barn uppfattar könskoder.    

 

Tidigare forskning har visat att barn redan vid 1,5 års ålder kan foga samman korta 

meningar och redan vid 3 års ålder kan de flesta barnen uppfatta sammanhang och får 

förståelse för bilder (Kåreland, 1983). 
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Det författarna gemensamt belyser ovan om tidigare forskning där kvinnliga och 

manliga karaktärer framställs i både bild- och textanalys, kunde vi utifrån deras 

resultat utläsa att det inte alls var jämställt mellan könen. Vidare benämns även vikten 

av ett tidigt möte med barnboken i de yngre åldrarna. Detta påverkar barnens språk- 

och identitetsutvecklande samt förståelse för könskoderna som råder i samhället. 

Detta är något vi tycker är väldigt intressant och vill undersöka vidare.  

 

Under vår sista verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi båda barnens 

stora intresse för barnböcker och började då granska utbudet på våra respektive 

avdelningar. Vi uppmärksammade att utbudet till den större delen bestod av böcker 

med manliga karaktärer. En av oss reflekterade över att några av favoritböckerna på 

avdelningen enbart bestod av manliga karaktärer, exempelvis Bockarna Bruse. Den 

andre reflekterade över hur barnböckerna var mansdominerade, sett till bild och text. 

Ordet ”han” exempelvis, förekom i flertalet av böckerna medan ordet hon inte 

benämndes lika frekvent. Även karaktärer i böcker som vid första anblicken kunde 

tolkas som könsneutrala, exempelvis djurböcker. Där djurkaraktären inte hade något 

namn, benämndes dem ändå vid pronomenet ”han”. Vi har båda upplevt det som ett 

problem att genus i barnböcker inte uppmärksammats bland pedagogerna i de yngre 

barngrupperna. Enligt oss är genus i barnböckerna minst lika viktigt som andra delar 

ur läroplanen. Detta tycker vi är viktigt och vi vill med denna studie göra pedagogerna 

på förskolor uppmärksamma om hur kön framställs i barnböckerna.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur barnboksutbudet ser ut med 

avseende på genus och jämställdhet i sex olika förskoleavdelningar, med inriktning 

mot åldrarna 1-3 år.  

 

1. Hur framställs kön i de undersökta barnböckerna? 

2. Hur ser könsfördelningen ut i text och bild, i de undersökta barnböckerna? 
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2. Litteraturgenomgång 
I denna del i vår studie presenterar vi barnbokens historia, barns språkutveckling, 

barns identitetsutveckling, hur litteraturen används i förskolan, samt genus och 

jämställdhet. Därtill lyfter vi hur dessa områden skrivs fram i förskolans läroplan och 

avslutar denna del med en kort sammanställning.  

2.1 Barnbokslitteratur och förskolan 

2.1.1 Barnbokens historia  

Nettervik (2004) hävdar att barnbokens egentliga födelse inträffade under 

upplysningstiden på 1700-talet. De allra första barnböckerna var dock varken 

spännande eller roliga då de enbart hade ett pedagogiskt syfte. Barnens tillgång till 

barnböcker varierade kraftigt beroende på vilken samhällsklass de tillhörde (Kåreland 

1983). Barnboken under denna tid syftade till att förse barnen med de rätta 

kunskaperna för att göra barnen till goda kristna och goda individer i samhället. 

Själva begreppet barnbok, understryker Nettervik (2004), syftar till innebörden att 

boken är skriven för barn och ungdomar, och inte skriven av barn. Under tidens gång 

har definitionen av barnlitteratur enligt Kåreland (2013) skiftat. De böcker vi ser idag 

som klassiska barnböcker var inte ursprungligen avsedda att läsas av barn och 

ungdomar. Nettervik (2004) nämner att den förändrade synen på barnet hänger 

samman med intresset att ge ut barnböcker. Kåreland (2013) beskriver att barns 

förhållande till litteratur samt läsvanor har förändrats kraftigt med tiden. Det dröjde 

länge innan barn fick möjlighet att läsa böcker i allmänhet, trots att den första tryckta 

barnboken kom ut i Sverige redan 1591. Enligt Kåreland (2013) var det då folkskolan 

inrättades år 1842 som barnens läskunnighet ökade kraftigt. Vuxenvärlden såg hellre 

att barnen arbetade än att de läste, vilket bidrog till att barn på den tiden läste mindre 

skönlitterära böcker. 

2.1.2 Barns språkutveckling via barnlitteraturen 

Enligt Kåreland (1983) har förskolan en viktig roll när det gäller att stimulera barns 

språkutveckling. Barn brukar kunna foga samman ett par ord vid ca 18 månaders 

ålder. I 4-års ålder kan barnen formulera någorlunda grammatiska meningar och 

korrekta satser. I denna ålder kan även de flesta barn behärska grundprinciperna i 

språkets regler. Det är viktigt att barnen får språklig stimulans redan från början för 

att barnen ska få ett så varierat och rikt ordförråd som möjligt. Hon menar att vuxna 

kan göra viktiga insatser i barns språkutveckling genom att låta barnen möta 

böckernas värld i tidig ålder samt att vi pratar mycket och varierat till barnen. 

 

Barnböcker är en viktig stöttepelare till barnens språkutveckling. Med hjälp av 

språket kan barnen lättare uttrycka sina egna känslor och tankar. Vuxnas läsning för 

och med barn ger dem möjlighet till stimulans av fantasi, känsla och intellekt, samt 

utvecklar deras språk. Läsningen tillsammans med den vuxne är en väg in i böckernas 

värld för barnen (Lindö 2005). För att introducera barnen i olika skriftspråkliga 

aktiviteter samt för att stimulera barns språk, skulle barnlitteraturen enligt Svensson 

(2009) kunna vara det mest centrala tillvägagångssättet.  
 

”I flera studier har man kunnat visa att vuxna erbjuder barnen en mer utvecklad språkmodell 

vid sagoläsning än vid t.ex. lek och vårdande aktiviteter, och att tidig samvaro kring boken har 

den mest positiva inverkan på barnets språkutveckling” (Westerlund, 2009,53) 
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Svensson (2009) pekar på att förskolan spelar en viktig roll gällande bokläsning för 

många barn. Förskolan kan ge barnen en möjlighet att få uppleva ett annat utbud med 

andra genrer av barnlitteratur än vad som erbjuds i hemmet. För vissa barn är 

förskolevistelsen också det enda mötet barnen får med boken och bokläsningen. 

Tillsammans med sina kamrater får barnen lyssnarupplevelser samt att läsning med 

andra kan ge känsla av gemenskap. Den gemensamma läsningen kan även ge upphov 

till gemensam bearbetning av boken. Här pekar hon också på att läraren som 

samtalsledare spelar en viktig roll i barnens eventuella vidare bearbetning av den lästa 

barnboken.  

 

Vid tre års ålder kan de flesta barn uppfatta och förstå sammanhang som framställs i 

bilder. Barnet kan då ha glädje av enklare bilderböcker både med och utan text till 

bilderna menar Kåreland (1983). Bilderbokens budskap bygger på en samverkan 

mellan texten och bilden. Bilderboken kan också ses som ett flerdimensionellt 

medium. Vad bild och text utgör tillsammans skapar en berättelse som är något mer 

än vad enbart text och bild skulle vara var för sig (Kåreland, 2013).  

 

Boken och läsandet framkommer inte i förskolans läroplan. Detta eftersom förskolan 

inte har någon kursplan på samma sätt som skolan har, vilket leder till att 

litteraturanvändningen i förskolan inte belyses på samma sätt. Förskolebarnen ägnar 

sig inte åt läsning eller litteraturstudium på samma sätt som på andra stadier i skolan. 

Förskolans kultur består i stället av en muntlig och lyssnande prägel (Kåreland och 

Lindh-Munther 2005).  

 

Lindö (2005) belyser att det är viktigt att ha en medvetenhet om vad vi som 

pedagoger läser, berättar och samtalar med barnen om. Detta bemötande gentemot 

barnen är avgörande eftersom att barn uppfattar könskoder i tidig ålder. Hon nämner 

bibliotekarien som en bra resurs att ta hjälp av för att leta fram mer nyansrika 

berättelser om kvinnligt och manligt. Kåreland (1989) påpekar att biblioteket är en 

viktig litteraturförmedlare där utbildade bibliotekarie finns vilka kan erbjuda 

barnböcker och barnboksservice som till exempel sagostund, film och teater. 

Bibliotekets syfte är att nå fram till barnen, att få barnen att läsa och låna böcker. För 

de som har långt till biblioteket finns bokbussar vilka möjliggör att fler barn får 

möjligheten att låna och läsa böcker. Hon belyser vidare vikten av läsning, att 

bibliotekarier, lärare och föräldrar kan göra många insatser. För det krävs kunskaper 

om barns lässituation och barns läsförmåga. Kåreland (1989) påpekar att den vuxnes 

intresse samt deras kunskapsbas gällande barnlitteraturen kan berika barnens 

läsintresse.  

2.1.3 Barnlitteratur och barns identitetsutveckling 

Vi människor är könskodade så tidigt som vid födseln. Den allra första frågan vi 

ställer då ett barn fötts brukar vara: blev det en pojke eller en flicka? Redan efter 

definitionen av barnets kön kommer denne att bli behandlad därefter, utifrån 

könsnormer som råder i samhället. En pojke blir ofta kallad för stor och stark, oavsett 

dennes fysik. Detsamma gäller flickor, vilka bemöts med ett barnsligare språk och 

med en ljusare röst. Trots detta är det vanligt förekommande att både män och 

kvinnor påstår att de behandlar flickor och pojkar på samma villkor. Forskning 

belyser dock att människor i alla åldrar, beroende på vilket kön denne har, tillskrivs 

vissa egenskaper genom människors förväntningar på normen för respektive kön 

(Hedlin, 2010; Wahlström, 2003). 
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Lindö (2005) menar att barnboken är en betydelsefull del för barnens utveckling. Det 

är viktigt att låta barn möta berättelser från olika kulturer och tider för att utveckla 

läslust och skapa förståelse redan i tidig ålder. Genom att ta del av andras erfarenheter 

får barnen näring till sin egen identitetsutveckling, vilket författaren menar sker i en 

trygg gemenskap under de gemensamma lässtunderna. Det är även viktigt att barnen 

får välja barnlitteratur där de känner igen sig. Författaren menar att det är viktigt att 

låta barnen ta del av alternativa livsstilar och erfarenheter, vilket bidrar till att utmana 

barnens egna föreställningar.  

 

I förskolans uppdrag står det att: 

 
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 

ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket 2010,7) 

 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) visar på ett resultat från en studie som de 

tidigare gjort. Där intervjuades pedagogerna i förskolornas verksamhet med frågan 

om pedagogerna hade en insikt över böckernas bilder av kvinnligt och manligt. Där 

framkom det att vid en avdelning valdes boken utifrån ett jämställdhetsarbete som de 

arbetade med. Andra avdelningar svarade att pedagogerna beaktade sådana aspekter 

som kvinnligt och manligt vid bokvalen. Vissa pedagoger blev uppmärksammade om 

detta under intervjuns gång medan andra var tveksamma. I studien framkom även att 

en pedagog inte var övertygad om att pojkar har huvudrollen oftare än vad flickor har, 

vilket författarna belyser i sin studie att så är fallet. Samtidigt belyser en annan 

pedagog att genusaspekten är viktig vid valet av barnlitteratur. Trots detta görs inte 

alltid valen utifrån ett genusperspektiv.   

  

Lindö (2005) nämner en tidigare studie där hon sett att 217 bilderböcker granskades, 

varav 128 hade manliga titlar och huvudpersoner, medan det endast fanns 71 

kvinnliga titlar och huvudpersoner. De resterande 18 boktitlarna handlade om ett par. 

Det som också framkom ur denna studie var att det inte enbart var hjältinnorna som 

lyser med sin frånvaro utan även kvinnliga förebilder i litteraturen. Författaren 

förtydligar hur studien vidare tar upp att flickor tenderar att föredra att lyssna på och 

läsa berättelser med manliga huvudpersoner. Detta samtidigt som även pojkar visar 

större intresse av manliga karaktärer och till större del avstår från böcker som handlar 

om kvinnliga karaktärer.  

 

Forskning har visat att könsstereotypa roller i barnböcker påverkar de yngre barnens 

identitetsskapande. Barnböcker påverkar även vad barnen uppfattar som kvinnliga 

och manliga beteenden. Dessa är förebilder barnen växer upp med. Vidare nämns det 

att könsneutrala böcker kan påverka barnens självuppfattning, beteende samt attityder. 

Både lärare och vårdnadshavare behöver bli mer kritiska vid valet av böcker till de 

yngre barnen, då små barn tenderar att vilja läsa samma barnböcker upprepade gånger 

(Narahara, 1998; Weitzman, 1972).  

2.1.4 Hur barnlitteraturen används i förskolan 

Damber (2013) skriver om en studie som 40 studenter vid tre olika lärosäten utförde 

under en sammanhängande vecka i olika förskolor under hösten 2010. Ur denna 

studie framkom det att majoriteten av bokvalen till lässtunderna utförs av barnen 

själva samt att det sällan sker någon planerad läsning för de minsta barnen.  
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Då det inte finns någon tydlig kursplan i förskolan vilket skolan har gällande litteratur 

menar Kåreland och Lindh-Munther (2005) att en inte kan anta att alla förskolor 

arbetar ingående med olika litteraturaktiviteter i verksamheterna. Detta var något som 

författarna undersökte vidare, i en studie där de viktigaste frågorna var: ” Vilken 

litteratur erbjuds? Hur ofta ingår moment i verksamheten som rör barnlitteratur och 

hur är dess moment utformade? Vilken är personalens syn på förskolans litterära 

erbjudanden?” (Kåreland och Lindh-Munther, 2005, 77) Författarna belyser vidare att 

genusaspekten genomgående varit en viktig del i studiens genomförande. Detta är 

även något som intresserat oss i vår studie då många av våra frågor till pedagogerna 

varit liknande. Vårt fokus har varit på genus och jämställdhet med avseende på hur 

kön framställs i det undersökta barnboksutbudet. 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) nämner att utifrån en tidigare studie de gjort, 

med intervjuer och enkäter till personal på 23 avdelningar fått besvarat att samtliga 

avdelningar arbetar dagligen med någon sorts planerad litteraturaktivitet. Den 

planerade litteraturaktiviteten sker vanligtvis efter lunch, en aktivitet som 

pedagogerna kallar för läsvila. Denna aktivitet sker allt mellan 10 minuter till en 

timme, där den vanligtvis genomförs under 30-45 minuter. Under läsaktiviteten menar 

pedagogerna att alla barn oavsett kön är intresserade av läsning samt lyssnande och är 

delaktiga vid bokvalen. Däremot framgick det att pojkars och flickors läsval kunde 

skilja sig åt. Kåreland och Lindh-Munther (2005)  menar att det ur tidigare forskning 

framkommit att pojkar väljer att ta avstånd från skönlitteraturen. Det framgick även 

att detta kan bero på att läsaktiviteten kan ses som en kvinnlig aktivitet. Författarna 

såg även i sin studie att pojkar hade fler förebilder att identifiera sig med i 

barnböckerna än vad flickorna hade. En central fråga i Kåreland och Lindh-Munthers 

(2005) studie var hur medvetna och intresserade pedagoger var av genusfrågor samt 

om litteraturaktiviteterna betraktades ur ett genusperspektiv. Här visades det att 

variationen var stor mellan de pedagoger som utformat ett jämställdhetsarbete i 

förskolans verksamhet, samt en medvetenhet om att genus konstrueras i vardagens 

alla aktiviteter och inslag. Jämfört med de pedagoger som hade svårt att associera 

mellan kön och genus. Det framkom dock att för flertalet av pedagogerna fanns genus 

inte som en prioriterad fråga samt att litteraturaktiviteternas innehåll och utformning 

sällan motiverades med hänvisning till genus.  

2.2 Genus och jämställdhet i förskolans barnlitteratur 

 
2.2.1 Genus  

Höglund (2000) nämner att begreppet genus kommer från engelskans gender och 

uppkom i USA kring 1970-talet. Författaren menar vidare att kön är ett begrepp som 

bör användas mer till vardags medan genus bör användas som en vetenskaplig term. 

Ordet kön är laddat med gamla, djupa föreställningar om att det inte handlar om 

kultur utan att det ligger i vår natur, att kvinnor och män är olika varelser. Thurén 

(2000) belyser att genus som begrepp är viktigt då detta markerar något annat än vad 

ordet kön gör. Användandet av begreppet genus markerar att inriktningen är mot idéer 

och föreställningar som knyts till det vi till vardags kallar för kön. På detta sätt kan vi 

höja oss över vardagsnivån. Begreppet genus markerar att det gäller hela samhället 

och att hela det mänskliga livet studeras. 
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2.2.2 Genuskategorier med mannen som norm 

De föreställningar vi har om män/manligt och kvinnor/kvinnligt i ett samhälle leder 

till att mönster bildas. Könen har inte samma status utan samhället är utformat med 

mannen som norm. Detta genererar att mannen framställs som den allmänna personen 

vilket gör att kvinnan ses som den specifika och avvikande. Att mannen utgör normen 

innebär att män har en självklar position som varken behöver förklaras eller försvaras 

menar Hedlin (2010). Thurén (2000) nämner att mycket i samhället är genusifierat 

vilket betyder att det är kodat som manligt eller kvinnligt. Detta kan till exempel vara 

egenskaper, kroppsrörelser, arbetsuppgifter, platser och färger. Svaleryd (2003) menar 

också att vi uppfostras med olika roller där vi förknippas med vissa typer av färger, 

intressen och leksaker. I affärer syns det till exempel tydligt via färger, vilka hyllor 

som är avsedda för flickor respektive pojkar. Dessa färgkoder följer med till hemmen 

dit vi tar med de inköpta ”tjejkläderna” eller de typiska ”pojkleksakerna”, vilka 

undermedvetet påverkar barnens föreställningar om kön. Höglund (2000) belyser att 

dessa föreställningar leder till en genushierarki där män får mer makt än kvinnor på 

olika sätt.  

2.2.3 Genus i barnböcker 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar att litteraturen framhäver olika bilder av 

vad som är manligt och kvinnligt och att detta har betydelse för barnens syn på genus. 

Forskning visar att ett vanligt förekommande uttryckssätt från vuxnas sida är att 

behandla alla barn lika oavsett kön. Detta trots att pedagogerna inte tänker på den 

medvetenhet de redan har, om att barnet antingen är en pojke eller flicka, och att detta 

ofta omedvetet leder till olika bemötanden från pedagogernas sida. Idealversionen i 

ett pedagogiskt arbete skulle vara ifall pedagoger i stället kunde bemöta och behandla 

alla barn likadant. För att detta ska kunna bli möjligt krävs dock ett aktivt 

synliggörande av förgivettagande, medvetna liksom omedvetna föreställningar samt 

handlingsmönster och förväntningar hos pedagogerna själva (SOU 2004:115; 

Svaleryd, 2003). 

 

2.2.4 Jämställdhet 

Jämställdhet är en fråga om demokrati enligt Hedlin (2010). Hon menar vidare att de 

flesta människor ställer sig positiva till jämställdhet men vad exakt de är positiva till 

är inte alltid lika självklart. Vad begreppet jämställdhet innebär diskuteras sällan i den 

offentliga debatten och många förknippar ordet jämställdhet till ”lika lön för lika 

arbete”. Alternativt är uppfattningen att jämställdhet innebär att ”behandla alla lika”. 

Hedlin (2010) ser två problem med detta. För det första så är det oerhört svårt att 

behandla kvinnor och män likadant eftersom vi på automatik är vana att förvänta oss 

olika saker av kvinnor och män. För det andra så behöver det inte vara en 

jämställdhetsåtgärd att ”behandla alla lika” då villkoren för kvinnor och män inte är 

densamma. Jämställdhet handlar istället om likvärdiga villkor mellan män och 

kvinnor. En vanlig vardagsuppfattning är att jämställdheten är uppnådd i Sverige men 

detta skulle alltså innebära att status och makt är jämnt fördelat mellan män och 

kvinnor, vilket inte är fallet. I stället menar hon att jämställdheten är uppnådd då både 

kvinnor och män har lika inflytande över normen som råder i samhället.  

  

Svaleryd (2003) nämner både leksaker, sånger och sagoböcker som påfallande 

stereotypa. I de flesta böcker har det manliga könet huvudrollen medan det kvinnliga 

könet i stället har en biroll.  
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År 2003 beslutade regeringen att tillsätta en jämställdhetsdelegation för förskolan. 

Deras främsta uppdrag var att utveckla och förstärka jämställdhetsarbetet i förskolan. 

Målet med denna jämställdhetsdelegation var att belysa genusperspektivet i 

förskolans verksamhet samt att på sikt bryta könsroller och förlegade könsmönster. 

Förskolan har haft svårigheter med att motverka traditionella könsmönster och 

bidragit till att pojkar och flickors utveckling hämmats på grund av förväntningar på 

deras kön. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en förskola arbetar med 

jämställdhet. På förskolor där både pedagoger, barn och föräldrar trivs kan det verka 

som om ett jämställdhetsarbete pågår i verksamheten. Dock behöver trivsel 

automatiskt inte betyda att förskolan är jämställd. De könsstrukturer som råder i 

samhället avspeglas och bildar det mönster som finns på förskolan. Den ordning som 

råder i både samhället och förskolan protesterar barnen sällan emot. Tvärtom är de 

själva med och skapar nya värden och normer för vad pojkar och flickor ska förväntas 

förhålla sig till. Det resultat som regeringen vill uppnå via jämställdhetsdelegationen 

är att flickor och pojkar ska få möjlighet att växa upp utan vuxnas syn på stereotypa 

könsroller samt kunna skapa ett mer jämställt samhälle (SOU 2006:75).  

2.2.5 Barnlitteratur och genus i förskolans läroplan   

Kåreland och Lindh-Munther (2005) anser att förskolans läroplan inte tar upp böcker 

och litteraturens betydelse i klartext utan istället menar författarna att förskolans 

läroplan använt en vag formulering för detta. Istället har läroplanen uttryckt att språk 

och lärande hänger oupplösligt samman samt att förskolan ska lägga stor vikt vid 

barns uppmuntran till språkutveckling och den skriftspråkliga världen. Litteraturen 

borde ha en central roll i läroplanen menar Kåreland och Lindh-Munther (2005). 

Författarna menar vidare att detta inte nämns i läroplanens innehåll och metod för att 

”främja barns lärande” där författarna syftar till att barn lär sig genom olika 

uttrycksformer så som bild, musik, sång, drama, rytm, rörelse och dans liksom av tal 

och skriftspråk. Kåreland och Lindh-Munther (2005) påpekar vidare att fastän ordet 

böcker, läsning eller litteratur inte framgår i läroplanen så menar de att det finns andra 

mål som berör litteratur och läsning. De nämner formuleringar som lyssna, berätta, 

kulturarv, delaktighet, barns skriftspråk och språkutveckling samt förståelsen av 

symboler och dess kommunikativa funktioner. Författarna nämner att det således är 

upp till pedagogerna själva att komma fram till på vilket sätt målen ska uppnås, att 

antingen koppla detta till läsning eller till någonting annat. I förskolans värdegrund 

och uppdrag står det att: 

 
Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Skolverket 

2010,4)  

 

Läroplanen vilar också på en demokratisk grund som ska genomsyra 

förskoleverksamheten genom grundläggande demokratiska värderingar. Förskolan ska 

även sträva efter alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. Detta är 

värden som ska hållas levande i arbetet med barnen (Skolverket 2010). Det visar sig 

dock att det har varit svårt för förskolan att uppnå de jämställdhetsmål som anges i 

förskolans läroplan. En jämställdhetsdelegation tillsattes för förskolan där deras 

uppgift var att lyfta fram och förstärka samt utveckla jämställdhetsarbetet och genus i 

förskolans verksamhet (SOU 2004:115). Här nämns även att forskning visar att det är 

pedagogernas förväntningar på respektive kön som särskiljer pojkar och flickor på 

förskolan. En konsekvens av detta blir att barnen behandlas olika där flickor anses 
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vara hjälpfröknar och pojkar ses som rebeller (SOU 2004:115). I förskolans 

värdegrund och uppdrag står det vidare att: 

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. (Skolverket 2010,5) 

 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) anser att detta citat tydligt bekräftar genus i 

förskolans läroplan. Oberoende av kön ska flickor och pojkar ges möjlighet att 

utveckla sina anlag och intressen. Författarna menar vidare att förskolans läroplan 

uttrycker att förskolans verksamhet ska sträva efter att göra alla barn medvetna om att 

alla människor har lika värde oavsett kön.  

 

Forskning visar också på att pojkar får mer respons på vad de säger eftersom de anses 

vara viktigare än flickor samt att det även finns en tydlig könsskillnad i både litteratur 

och lekmaterial (SOU 2004:115). Kåreland och Lindh-Munther (2005) belyser att 

litteraturen gestaltar olika bilder av kvinnligt och manligt samt att användandet av 

begreppen flicka och pojke har betydelse för barnens syn på genus.  

2.3 Sammanfattning  

Tidigare studier visar att vi redan vid födseln könkodas då den allra första frågan är 

vad det blev för kön på det nyfödda barnet. Efter könsdefinieringen tillskrivs vi 

människor vissa egenskaper samt förväntningar på hur vi ska handla gentemot 

normen som råder i samhället. Den tidigare forskningen ovan belyser även vikten av 

att granska böckerna innan barnen får ta del av dem. Detta eftersom att barn redan i 

tidig ålder påverkas av böckernas innehåll och uppfattar könskoder, vilket belyser vad 

som är kvinnligt och manligt. Det framkommer även att böckernas innehåll har 

betydelse för vilken syn barnen får på genus och vilka förväntningar som ges på dem. 

Barnens egna föreställningar utmanas om de får ta del av olika sorters barnlitteratur 

där alternativa erfarenheter och livsstilar lyfts fram. Forskning lyfter vikten av att 

erbjuda barnböcker och skapa en läslust under barnens första år då bokläsning visat 

sig ha betydelse för barnens tidiga språkutveckling.  

Vi ser det därför som intressant att undersöka hur barnböcker framställs utifrån genus 

och jämställdhet.  
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3. Metod 
Här presenteras vårt metodval, urval för datainsamlingen, genomförande, 

forskningsetik, dataanalys och arbetsfördelning. 

3.1 Metodval 

Den första frågeställningen i vår studie rör hur kön framställs i de undersökta 

barnböckerna. Den andra frågeställningen rör hur könsfördelningen ser ut i text och 

bild i barnböcker. För att samla in data som kan besvara dessa frågeställningar valde 

vi att fotografera barnboksutbudet vid sex avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år.   

3.2 Urval   

Studien baseras på material från fyra åldersinriktade förskolor i norra Sverige. Vi 

besökte sex stycken avdelningar med åldrarna från 1-3 år. Valet att inrikta oss mot de 

yngsta åldrarna gjorde vi eftersom vi ville uppmärksamma hur litteraturen kan 

påverka barnen redan i tidig ålder. Vi valde att kontakta förskolechefer som en av oss 

kände till sen tidigare då vi visste att dessa förskolor var åldersindelade. Vi var tydliga 

med att vi ville få tips om en ordinarie personal som arbetade på en 

småbarnsavdelning och som vi sedan kunde genomföra ett kort samtal med. Vi hade 

inga kriterier för vilket kön, utbildning eller yrkeserfarenhet pedagogen i fråga hade. 

Vårt fokus låg i stället på att denne var en ordinarie pedagog på avdelningen. Vårt 

syfte med att samtala med en ordinarie pedagog var att få höra hur de resonerar 

utifrån vårt forskningsområde.  

 

Under besöken fotograferade vi det aktuella barnboksutbudet som befann sig på 

avdelningarna, där utbudet av böcker varierade mellan avdelningarna. Detta blev vårt 

sammanlagda urval av barnböcker, totalt 116 böcker varav 107 böcker analyserades 

eftersom att resterande 9 var dubbletter. Det befintliga barnboksutbudet analyserade 

vi utifrån framställningen av kvinnligt och manligt för att se hur jämställt 

barnboksutbudet såg ut mellan könen.  

3.2.1 Samtal med pedagoger  

Vi genomförde ett kortare samtal med en pedagog per avdelning för att få information 

om hur böckerna kommer till förskolans avdelning, hur de valt böckerna, hur dessa 

används i den pedagogiska verksamheten samt vilka favoritböcker som fanns i 

barngruppen just då (se bilaga 2). Vår studies främsta fokus handlar om bokanalys. 

Därför valde vi att ta reda på bakgrundsinformation om avdelningarnas 

barnboksutbud genom ett kortare samtal med en ordinarie pedagog per avdelning.  

 

Under samtalen med pedagogerna framkom det att de flesta pedagoger lånar böckerna 

själva eller tar hjälp av bibliotekarien och ibland fick barnen följa med vid lån av 

böcker. Ett hinder som nämndes under samtalen var saknaden av vagnar och långa 

avstånd till biblioteken, därför fanns det sällan möjligheter för de yngsta barnen att 

följa med och låna böcker. På de flesta avdelningarna lånades böcker utifrån tema och 

några valde böcker utifrån passande ålder. Det nämndes även att få avdelningar valde 

böcker utifrån genus samt hur kön framställs i böckerna. Gemensamt nämner 

pedagogerna att tillgängligheten av böckerna är viktig för att barnen ska kunna läsa då 

de känner för det. Samtliga pedagoger menar att de läser böcker med barnen både 

spontant, då barnen själva önskar och i samband med vilan. Några svarade även att de 

håller aktiviteter kring lässtunderna utöver den vanliga läsningen. Detta i form av 

boksamtal, sagolådor, sagolek, teater och sånger. En pedagog belyste även att aktiv 

läsning var en viktig del i deras arbetssätt kring böcker i den pedagogiska 
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verksamheten. Utbudet på avdelningarna var inte endast lånade från biblioteket utan 

kunde även till viss del bestå av gåvor från föräldrar eller pedagoger. Utifrån samtalen 

framkom det även att hela avdelningarnas utbud inte fanns tillgängliga för barnen. En 

del av utbudet var undanstoppade för att avdelningarna skulle kunna variera 

barnboksutbudet. Detta är kanske något som kommer att påverka våra resultat av 

barnboksanalyserna.  

 
Tabell 1: Frågor och svar under samtal med pedagogerna  

Pedagog  Hur kommer 

böckerna till 

förskolans 

avdelning? 

Hur har ni valt 

böckerna? 

Hur används 

böckerna i den 

pedagogiska 

verksamheten? 

Vilka tre böcker 

är populärast i 

barngruppen just 

nu? 

 

Pedagog 1:  Pedagoger 

lånar själva 

Pedagogerna lämnar 

önskemål till 

bibliotekarien om t.ex. 

genus, tema, 

levnadsförhållanden, 

familjekonstellationer, 

etnicitet, intressen  

 

Spontant, aktiv 

läsning 

*Fordonsböcker     

Pedagog 2:  Pedagoger 

lånar själva, 

ibland med 

barn 

Pedagogerna & barnen 

väljer efter sitt tycke & 

smak 

Morgonen, 

läsvila, 

uppvaknande & 

spontant  

 

*Maxböckerna, 

*Mönsterböckerna, 

*pekböcker 

Pedagog 3:  Pedagogerna 

lånar själva, 

ibland med 

barnen 

Utifrån tema Morgon, kväll 

och efter vilan 

*Pino och katten, 

*Prästens lilla kråka, 

*Rosor i rabatten, var 

nånstans är katten? 

 

Pedagog 4:  Bibliotekarien  Bibliotekarien utefter 

tema  

Efter lunch och 

spontant  

 *En till 

 *Alla tre gräver 

 en grop 

 *Babblarna  

 

Pedagog 5:  Pedagoger 

lånar själva, 

ibland med 

barn 

Spontant, bläddrar i 

böckerna för att se att 

bild och text passar för 

åldern 

Spontanläsning, 

läsvila med de 

äldsta barnen 

samt de barn 

som har 

madrassvila 

 

*Sagan om det röda 

äpplet, 

 *Vem där?                             

*Min björnfarfar 

Pedagog 6:  Bibliotekarien  Bibliotekarien utefter 

tema  

Morgon, 

eftermiddag & 

spontant 

*Pino´s affär  

*Vad har du bakom 

ryggen?                         

*Max och Maja  

3.2.2 Genomförande 

Vi inledde datainsamlingen med att informera både förskolecheferna och de utvalda 

pedagogerna om oss själva samt gav dem kort information kring vår studie. Efter 

detta skickade vi ut informationsbrev (se bilaga 1) till de berörda. Vi gav dem både 

muntlig och skriftlig information gällande vårt besök där vi nämnde vårt fokus på 
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genus och barnböcker samt de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 

(2002) tar upp (se avsnitt 3.3).  

 

Valet att ha ett kortare samtal istället för intervju gjorde vi då vårt främsta fokus var 

att dokumentera och analysera barnböcker på de besökta avdelningarna. Under 

besöken fotade vi det befintliga barnboksutbudet för att få en tydlig bild av vad 

avdelningarna erbjöd barnen just då. Vi upptäckte dock under datainsamlingens gång 

att det även var bra att fotografera böckernas fram och baksida. Detta för att få med 

rätt årgång på böckerna via dess ISBN nummer. Fotografering via Ipad valdes som 

dokumentationsmetod eftersom att vi under vår utbildning haft tillgång till Ipads samt 

anser att detta verktyg är ett enkelt och snabbt sätt att dokumentera det befintliga 

barnboksutbudet på. Detta tillvägagångssätt känner vi är ett informationssäkert sätt för 

att samla in data istället för att själva skriva ner titlarna. Med denna metod sparade vi 

inte bara tid, utan fick på ett tydligare sätt med oss mer information kring böckerna. 

Vi fick även med oss framsidans utformning gällande titel, vem som visas som 

huvudkaraktär, barnbokens författare etc.  

3.3 Forskningsetik 

Som Vetenskapsrådet (2002) belyser är det viktigt att tillämpa de etiska principerna 

vid forskningssammanhang. Dessa är information – och samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I vår studie har vi tillämpat alla de 

forskningsetiska principerna. 

 

3.3.1 Information- och samtyckeskravet 

Information- och samtyckeskravet innebär att en som forskare skall informera om 

syftet med forskningen och de medverkandes samtycke att delta. Deltagandet är även 

frivilligt och att denne kan avbryta deltagandet när som helst. Informationen forskaren 

väljer att delge kan vara mer eller mindre detaljerad, dock skall namn och 

kontaktuppgifter finnas med för att underlätta deltagarens möjligheter att kontakta 

ansvarig forskare (Vetenskapsrådet 2002). I vår studie har detta tillgodosetts genom 

att vi delgett de berörda med både muntlig information via telefon och skriftlig 

information via mail (se bilaga 1). 

3.3.2 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter samt information skall hanteras 

och förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 

2002). Den insamlade data vi fått in under våra besök har vi sammanställt i en dator 

som är lösenordskyddad, för att obehöriga inte ska kunna ta del av den. 

3.3.3 Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet rör information om att insamlad data endast får användas för det 

tänkta forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002). Detta har vi tillämpat genom att 

endast använda den information som framkommit under våra besök på förskolorna 

vid datainsamlingen, till denna studie. 

3.4 Analys av barnböcker 

Studiens första och andra frågeställning berör hur kön framställs samt hur 

könsfördelningen ser ut i text och bild i de undersökta barnböckerna. För att kunna 

genomföra bokanalyserna började vi med att utforma en bild- och textanalysmodell 

utifrån tidigare forskning.  
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Utifrån Nikolajeva (2004) har vi inspirerats av att hon menar att djurkaraktärerna i 

barnböckerna bestod till den större delen av det manliga könet. Hon nämner även att 

författarna till barnböckerna ofta valde att skriva om samma kön som sitt eget där 

även huvudkaraktären tilldelas samma kön. Dock menar Nikolajeva (2004) att hon 

sett att då författare väljer att skriva om det motsatta könet, så är det främst kvinnliga 

författare som skriver om manliga huvudpersoner. Vi har även inspirerats av den 

tidigare forskning som nämns av Weitzman (1972) vilken tar upp att kvinnliga 

karaktärer var underrepresenterade både i titel, huvudkaraktär samt i bilder. När 

kvinnor väl framträder i barnböckerna har de ofta stereotypa könsroller. Detta i from 

av hushållsarbete, omvårdnad eller att kvinnor har en passiv roll medan män har en 

aktiv roll.  

 

Nikolajeva (2000) påpekar att konstnären förtydligar karaktärens kön via utseende 

som exempelvis hårlängd och kläder. Flickor bär klänning och pojkar har byxor men 

detta könsförtydligande kan även ske med användandet av pronomen. Författaren 

belyser även att detta förtydligas ytterligare hos djurkaraktärer utefter stereotyper. 

Wahlström (2003) belyser att flickor och pojkar behandlas olika direkt efter födelsen 

utefter olika förväntningar beroende på vilket kön barnen har. Hon nämner vidare att 

dessa förväntningar skapas utifrån normen som råder i samhället. Detta utifrån till 

exempel färgkoder som förknippas med manligt respektive kvinnligt. Blått till pojkar 

och rosa till flickor. Detta kan också ses tydligt i butiker utifrån hur bilder av flickor 

och pojkar visas exempelvis på dopkort. Där framkommer det tydligt vilket kön kortet 

är avsett till, utifrån kortets färg. Svaleryd (2003) nämner även att vi förknippar kön 

med vissa typer av intressen, färger och leksaker. Dessa färgkoder som tydligt visas i 

affärer följer även med till hemmet då vi gör dessa könskodade val av exempelvis 

kläder och leksaker.  

 

Vid bildanalysen har vi tagit stöd av dessa tidigare utlåtanden gällande färg, kläder 

och utseende. Vi har analyserat karaktärernas kön utifrån att pojkar ofta bär byxor, blå 

eller mörkare färger samt har kortare hår. Flickor visas i rosa och röda färger, skor 

med klack, rosetter, klänning och kjol samt har oftast längre hår än pojkarna. Vi 

tänker att barnen färgas utifrån de normer som råder i samhället. Vilket även 

författarna ovan tar upp, där en kan utläsa att det exempelvis visas tydligt i affärer 

vilka avdelningar som är avsedda till vilket kön.  

 

Valet att inkludera pronomen i vår analysmodell tillkom då vi upplevde pronomen 

”han” som vanligt förekommande. Detta upplever vi blir en slags förstärkning till den 

manliga karaktärens kön, som även Nikolajeva (2000) tar upp. Denna iakttagelse 

gjorde oss intresserade av att undersöka detta vidare. Kommer vi se något mönster 

med förstärkning av kön vid användande av pronomen? Är framställandet av kön via 

bilder jämställda i barnböckerna?  

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning samt våra egna reflektioner från vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi utformat en tabell som har varit vår mall vid 

analyserandet av barnboksutbudet (Nikolajeva, 2000; Nikolajeva, 2004; Wahlström, 

2003; Weitzman, 1972). Tabellen är utformad med boktitel (utifrån kön), författare 

(kön), huvudkaraktär där kön eller djurkaraktär benämns, antal sidor i boken, antal 

sidor innehållande kvinnliga och manliga karaktärer, pronomen hon/han/hen och dess 

böjningar samt hur boken är skriven (berättarröst eller jagform) och slutligen ett 

noteringsfält.  
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Tabell 2: Mall för bild- och textanalys av barnböcker 

Exempelbok 1: Nicke Nyfiken (1979), skriven av: Hans Augusto Rey.  

Utifrån boktiteln analyserade vi denna bok som manlig, på grund av 

bokens namn. Författaren är manlig. Huvudkaraktären i boken är 

Nicke som är ett manligt djur. Det var totalt 40 sidor i boken, varav 5 

visade kvinnliga karaktärer och 22 sidor visade manliga karaktärer 

(då räknade vi inte apan Nicke som en manlig karaktär på grund av att 

han inte bar några kläder vilket kan förstärka karaktärens kön). 

Pronomen hon/henne/hennes nämndes ingen gång och pronomen 

han/honom/hans nämndes däremot 44 gånger i boken. Pronomen hen nämndes aldrig. 

Boken är skriven med berättarröst. I stora drag anser vi att denna bok är manlig, då 

det manliga könet framträder mest både i text och bild (se bilaga 3). 

Exempelbok 2: Emma går till tandläkaren (2014), skriven av: Gunilla Wolde. 

Utifrån boktiteln analyserade vi denna bok som kvinnlig, på grund 

av bokens namn. Författaren är kvinnlig. Huvudkaraktären i boken 

är Emma som är en kvinnlig karaktär. Det var totalt 22 sidor i boken. 

På 21 sidor visades kvinnliga karaktärer (Emma framställs inte som 

en stereotypisk tjej men vi räknade henne som kvinnlig på grund av 

håret, ansiktet och färg på byxorna). På 18 sidor visades manliga 

karaktärer. Pronomen hon/henne/hennes nämndes 9 gånger och 

pronomen han/honom/hans nämndes 4 gånger i boken. Pronomen hen nämndes 

aldrig. Boken är skriven med berättarröst. Utifrån bildanalysen tolkar vi denna bok 

som relativt jämställd men utifrån textanalysen tolkar vi denna bok som mer kvinnlig 

(se bilaga 3). 

 

Under vårt analyserande av barnböckerna började vi med bildanalysen före 

textanalysen för att kunna försöka tolka bilderna utan att bli alltför påverkade av 

texten. Detta gjorde vi för att eftersträva en liknande tolkning som barn gör i 1-3 års 

ålder, där de utgår från bild eftersom de ännu inte kan läsa texten.  

 

Dessa steg använde vi oss utav under vår analys: 1) bildanalys: räknade om det 

förekom tydliga kvinnliga och manliga karaktärer per sida (vi räknade inte antalet 

karaktärer av samma kön som förekom per sida), 2) räknade bokens antal sidor, 3) 

textanalys: analyserade boktitel utifrån kön, 4) textanalys: analyserade 

barnboksförfattarna utifrån kön, 5) bild- och textanalys: analyserade bokens 

huvudkaraktär utifrån djur, människa, kön eller könlöst, 6) textanalys: räknade 

pronomen utifrån hon, henne, hennes och han, honom, hans samt om hen fanns med, 
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7) textanalys: analyserat om boken är skriven i berättarröst eller jagform, 8) har även 

lagt till korta kommentarer i notisfältet (se bilaga 3).  

3.5 Arbetsfördelning 

Vi valde att göra så mycket som möjligt av denna studie tillsammans. Vi ser en stor 

fördel med vårt samarbete då vi kunnat diskutera och reflektera under hela processen, 

samt att vi båda fått en överblick under arbetets gång. Vi började med att analysera tio 

böcker tillsammans för att testa vår analyseringsmall. Detta gjordes dels för att 

kontrollera att vi analyserar på samma sätt och dels för att få en så användbar mall 

som möjligt. Utformningen av en väl strukturerad analyseringsmall ansåg vi som 

viktig då det ska vara enkelt för andra att både utläsa samt använda sig utav den. 

Ganska tidigt uppmärksammade vi en bok som var skriven i jagform. Denna upptäckt 

ledde till en ytterligare kolumn i vår analyseringsmall som vi namngav 

”berättarröst/jagform”. I tabellen valde vi att skriva in både text- och bildförfattarna 

eftersom att vi valde att göra både en bild- och textanalys. När bokanalysmallen var 

färdigställd delade vi upp analyserandet av barnböckerna för att effektivisera vårt 

arbetssätt. Under analysprocessen har vi kontinuerligt gått igenom eventuella 

svårtolkade böcker tillsammans. Detta för att få ett så jämnt analysresultat som 

möjligt.  

 

Övergripande upplevde vi att de böcker som var mest svårtolkade var djurböckerna. 

Några exempel på dessa är Mollys flygplan, vilken framstår i vår bildanalys som en 

manlig karaktär då vi tolkat hennes kläder och utseende som manligt utifrån normen. 

Kjelle börjar på hunddagis, vilken var svårtolkad på grund av Kjelles rödblommiga 

overall. Denne tolkade vi som en kvinnlig karaktär i bildanalysen. En annan bok vi 

upplevde som svår att tolka i bildanalysen var Svansa runt på bondgården. En katt i 

boken tolkade vi som en kvinnlig karaktär då denne bar en rosa rosett runt halsen. 

Vidare i textanalysen framkom att dessa karaktärer egentligen var av det motsatta 

könet, vilket framkom i texten via namn eller via förstärkning med pronomen. Vi 

upplever det som positivt att dessa böcker bryter mot normen om vad som anses vara 

kvinnligt respektive manligt. Med hjälp av både bild- och textanalys framkom det 

tydligt att både bild och text spelar en betydande roll i en bok. Detta belyser även 

Kåreland (2013) som menar att bokens budskap bygger på en samverkan mellan bild 

och text, samt att denna samverkan skapar något mer än vad dessa skulle göra var för 

sig. Detta var något vi reflekterade över under det gemensamma analyserandet. 

Betydelsen över att till exempel ta bort texten från boken och enbart visa bilderna, 

tänker vi kan ha en stor påverkan av berättelsens tolkning.  
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4. Bokanalys och resultatredovisning  
I detta stycke presenteras bokanalysen som vi gjort av 107 barnböcker av totalt 116 

böcker, där 9 av dessa var dubbletter. Dessa består av hela barnboksutbudet som vi 

fann på de sex avdelningarna som vi besökte. Majoriteten av böckerna är lånade från 

biblioteket men ett fåtal av dessa är gåvor från både föräldrar och pedagoger. Det 

framgick dock aldrig under samtalen med pedagogerna vilka dessa böcker var. De 9 

barnböcker som var dubbletter var: Här är den lilla gården (3st), Det låter bra! (2st), 

Emma tvärtemot (2st) samt Bu och Bä på kalashumör (2st). Det sammanlagda 

barnboksutbudet vi har undersökt blev därför totalt 107 böcker (se bilaga 3). Vi valde 

att undersöka detta barnboksutbud utifrån både bild- och textanalys. Detta med hjälp 

av en analyseringsmall vi själva utformat, vilken vi tidigare nämnt.  

 

Utifrån denna bokanalys avser vi att kunna besvara vår första och andra frågeställning 

vilka är: Hur framställs kön i de undersökta barnböckerna? samt Hur ser 

könsfördelningen ut i text och bild, i de undersökta barnböckerna? För att kunna 

besvara dessa frågeställningar har vi valt att kategorisera böckerna utifrån olika 

kategorier. Dessa är analyserade utifrån hela barnboksutbudet på 107 böcker: 

barnboktitel utifrån kön, kvinnliga och manliga författare, kvinnliga och manliga 

huvudkaraktär, pronomen ”hon” ”han” och ”hen” i barnböckerna. De resterande tre 

kategorier analyserades utifrån delar av barnboksutbudet: bilder på kvinnliga och 

manliga karaktärer, djurböcker och avdelningarnas favoritböcker. Denna uppdelning 

gjorde vi eftersom inte alla böcker i barnboksutbudet innehöll det västenliga som vi 

ville analysera. Exempelvis bestod inte hela utbudet av djurböcker eller visade bilder 

på kvinnlig och manliga karaktärer.  

4.1 Bokanalys av hela barnboksutbudet  

4.1.1 Barnbokstitel utifrån kön 

Under analyserandet av titeln har vi kategoriserat barnboksutbudet i fyra kategorier. 

Dessa är kvinnliga titlar, manliga titlar, obestämda titlar (där kön inte utmärks), samt 

böcker där båda könen framställs i två eller fler antal. De siffror som framkom är att 

47 böcker bestod av obestämd titel, 28 av manliga titlar och 21 av kvinnliga titlar. 

Resterande 11 kategoriserades som böcker med både kvinnliga och manliga titlar.  

 

 
Figur 1: Analys av kön i barnbokstitel. N = 107 böcker. 

Analys 

Det resultat vi kunde utläsa i figur 1 var att av 107 böcker var det endast 49 st som 

hade titlar med könsbenämning. Lindö (2005) nämner en tidigare forskning som 
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gjorts utav 217 barnböcker där resultatet visade på 71 st kvinnliga titlar samt 128 st 

manliga titlar. Här framkommer en skillnad på 57 st böcker. I vår studie framkom att 

skillnaden mellan böcker med manliga och kvinnliga titlar inte var så stor. Endast 6 

procent skiljde dem åt. Detta tolkar vi som ett relativt jämställt resultat.  

4.1.2 Kvinnliga och manliga författare 

Då utbudet bestod av olika konstellationer mellan författarna valde vi att kategorisera 

utifrån fem olika kategorier. Dessa är kvinnliga författare, manliga författare, 

författarpar med olika kön, flera kvinnliga författare samt flera manliga författare. 

Resultatet visade böcker med 69 st kvinnliga, 18 st manliga, 10 st med flera författare 

med olika kön, 8 st med flera kvinnliga samt 2 st med flera manliga författare.  

 

 
Figur 2: Analys av böckernas författare utifrån kön. N = 107 böcker. 

Analys 

I figur 2 kan vi utläsa att det ur hela utbudet framkom att det främst är kvinnliga 

författare som skriver barnböcker. Sammanlagt kan vi utläsa att 72 procent av 

böckerna är skrivna av kvinnliga författare medan 19 procent av böckerna är skrivna 

av manliga författare. Nikolajeva (2004) nämner att författare tenderar att skriva om 

det kön de själva har. En orsak till detta kan vara att både kvinnor och män saknar 

varandras erfarenheter och att detta kan vara ett hinder i deras skapande av en 

huvudkaraktär av det motsatta könet än de själva har. Dock nämner författaren även 

att de gånger författaren väljer att skriva om det motsatta könet, oftast tenderar att 

vara kvinnliga författare som skriver om manliga huvudkaraktärer. Detta är något som 

vi tänker analysera vidare genom att undersöka kvinnliga och manliga 

huvudkaraktärer, för att se om denna teori eventuellt stämmer i vår analys.  

4.1.3 Kvinnliga och manliga huvudkaraktärer 

Under denna rubrik kan vi redovisa 5 st olika kategorier av huvudkaraktärer och dessa 

består av kvinnliga, manliga, kvinnligt och manligt, obestämt kön samt könsneutrala 

huvudkaraktärer/böcker. Ur denna analys framkom det att 28 st hade kvinnliga 

huvudkaraktärer, 41 st böcker hade manliga huvudkaraktärer, 28 st av böckerna var 

skrivna med både kvinnliga och manliga huvudkaraktärer, 4 st av böckerna tolkade vi 

som könsneutrala då titeln också var det och 6 st av böckerna hade ingen 

könsbenämnd huvudkaraktär.  
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Figur 3: Analys av böckernas huvudkaraktärer utifrån kön. N = 107 böcker. 

Analys 

I figur 3 kan vi se en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga huvudkaraktärer 

vilket vi inte kunde se på samma sätt utifrån titelanalysen vi tidigare nämnt. Vårt 

resultat ovan visar att det går 1,5 manlig huvudkaraktär per kvinnlig huvudkaraktär i 

böckerna. 6 st böcker hamnade under kategorin obestämt kön och 4 st av dessa böcker 

handlade om bebisar vilka vi kategoriserade som bebisar och inte bedömde utifrån 

kön. De resterande 2 st böckerna handlade om en björnfamilj, men då dessa 

huvudkaraktärer benämndes som ”Nalle” gjorde vi valet att tolka även dessa som 

obestämt kön. De 4 st böcker vi kategoriserade som könsneutrala var bland annat 2 st 

pekböcker, 1 sångbok och 1 räknebok.  

4.1.4 Pronomen ”hon”, ”han” och ”hen” i barnböckerna 

Under denna rubrik valde vi att göra 5 st kategoriseringar vilka bestod av:  

Hon, han, hen varken hon eller han samt lika många av pronomenet hon och han.   

 

I analysen valde vi att jämföra om boken innehöll flest antal hon eller han och 

kategorisera utefter dessa. Detta trots att både hon och han benämndes i de flesta 

böcker. Under denna rubrik framkom det att 37 st böcker innehöll flest pronomen han, 

26 st böcker innehöll flest av pronomen hon, 43 st böcker med varken hon eller han 

samt 1 bok med lika många av pronomen hon och han. Ingen av böckerna innehöll 

pronomenet hen. Vid uträknandet av det sammanlagda utbudet på 107 barnböcker 

med de sammanlagda sidorna på 2545 sidor nämndes pronomen han 429 gånger 

medan hon nämndes 187 gånger. Detta blir en skillnad på 242 i antal nämnda 

pronomen vilket utgör en kvot på 2,3.  
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Figur 4: Analys av pronomen som dominerar i böckerna. N = 107 böcker. 

Analys 

Det resultat vi fick i figur 4 visar en tydlig skillnad mellan böckerna som förstärker de 

manliga karaktärerna mer via användandet av pronomen än de kvinnliga karaktärerna.  

Resultatet av denna analysdel visade även att ingen bok i det undersökta 

barnboksutbudet innehöll pronomenet hen. Nikolajeva (2000) nämner att ett sätt för 

att förstärka könen i litteraturen kan vara genom användandet av pronomen. Utifrån 

vårt resultat av pronomen, vilka förstärker karaktärernas kön, kunde vi utläsa att det 

nämns 2,3 manliga pronomen per kvinnliga pronomen.  

4.2 Bokanalys utförd på delar av barnboksutbudet 

4.2.1 Bilder på kvinnliga och manliga karaktärer  

Utifrån vårt totala utbud av 107 böcker var det 95 av dessa som visade tydliga 

kvinnliga och/eller manliga karaktärer. De resterande böckerna visade varken 

kvinnliga eller manliga karaktärer som till exempel könsneutrala böcker, pekböcker 

och räkneböcker. Det sammanlagda antalet sidor av de 95 böckerna var 2263 st. Vi 

har räknat sidorna från titelns första sida i boken, till berättelsens slut. Här har vi även 

räknat med sidor utan text i slutet av sagan vilka vi ansåg vara relevanta till bokens 

berättelse. För varje sida noterade vi om det förekom tydliga kvinnliga och manliga 

karaktärer. Vi räknade dock inte antalet karaktärer av samma kön som förekom per 

sida. På vissa sidor förekom det både kvinnliga och manliga karaktärer på samma 

sida, då räknades båda könen. Utifrån dessa uträkningar framkom det att på 46 

procent av sidorna fanns det kvinnliga karaktärer medan det på 54 procent av sidorna 

visades manliga karaktärer. 

 

 
Figur 5: Analys av bilder på kvinnliga & manliga karaktärer. N = 95 böcker. 
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Analys 

Tidigare forskning som gjorts vid liknande studier har visat att jämställdheten mellan 

könen inte var lika jämn som i vår studie. Tvärtom var det stor skillnad mellan 

resultaten. Utifrån Weitzmans (1972) tidigare studie gjord av 18 amerikanska 

bilderböcker för barn visades det endast 23 bilder på kvinnliga karaktärer medan hela 

261 bilder visades på manliga huvudkaraktärer. Detta innebar att per varje kvinnlig 

bild gick det 11 manliga bilder. I vår studie är denna kvot 1,2 manliga karaktärer per 

kvinnlig karaktär. Sammanfattningsvis kan vi utläsa i figur 5 att det ändå är relativt 

jämställt mellan könen utifrån bildanalysen vi utfört på detta utbud.  

4.2.2 Djurböcker 

Nikolajeva (2000) belyser att vid illustrationer i djurböcker måste konstnären 

förtydliga karaktärernas kön ytterligare utefter stereotyper vilket vanligtvis betonas 

via karaktärernas kläder. Detta gjorde oss intresserade att undersöka hur djuren i vårt 

utbud framställs. Vi gjorde en bild- och textanalys utifrån alla böcker som fanns i vårt 

insamlade barnboksutbud för att se om detta stämde. Vi valde dock böcker med 

endast djur där inga människor visades. Av sammanlagt 30 djurböcker var 5 st av 

dessa neutrala. 9 st böcker var med både kvinnliga och manliga karaktärer, 11 st 

böcker belystes med manliga karaktärer medan endast 5 st belystes med kvinnliga 

karaktärer.  

 

 

Analys 

Det som framkom i figur 6 var att vi kunde uttyda att djurböckerna till större delen 

består av manliga karaktärer. Nikolajeva (2000) menar att karaktärernas kön även kan 

belysas via användning av pronomen i texten. Denna betoning, via användandet av 

stereotypa kläder och pronomen vilket författaren nämner, kunde även vi utläsa i vissa 

av djurböckerna.  

4.2.3 Avdelningarnas favoritböcker 

Under samtalen med de sex pedagogerna bad vi dem nämna tre favoritböcker som 

förekom på respektive avdelning. Några av de böcker som nämndes som favoriter på 

avdelningarna fann vi inte i vårt utbud under våra besök på avdelningarna. En 

anledning till detta kan vara att just de böckerna var undanstoppade under 

besöksdagen. Samtliga avdelningar nämnde att de hade fler böcker undanstoppade i 

skåp, vilka de brukar variera utbudet med för att inte erbjuda de yngsta barnen ett 

alltför stort utbud. De favoritböcker som vi inte kunde hitta i vårt utbud var: 

Babblarna, Maxböckerna, pekböcker, fordonsböcker, Pino och katten. Då dessa 

Kvinnliga 
17%

Manliga
36%Köns neutralal

17%

Kvinnliga & 
manliga 

30%

Djurböcker

Kvinnliga Manliga Köns neutrala Kvinnliga & manliga

Figur 6: Analys av utbudets djurböcker. N = 30 böcker. 
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favoritböcker inte kunde hittas av oss på respektive avdelning, blev de inte 

analyserade eller nämnda i resultatet.  

 

En avdelning nämnde fordonsböcker som favoriter. Dessa valdes bort från vår 

bokanalys eftersom vi inte kunde avgöra vilka tre böcker det handlade om, då vi 

kunde tyda fyra fordonsböcker på dennes avdelning. Dessa böcker var: Halvan kör 

buss, En dag med mormor: tåget hem, Åka tåg, Alice åker tåg.  

 

Sammanlagt fick vi fram 12 boktitlar vilka vi analyserade och resultatet av dessa 

presenteras nedan. Efter att vi analyserat de olika förskoleavdelningarnas 

favoritböcker kan vi se att resultatet blev varierat gällande kön i barnböckerna. Vi har 

försökt att göra en helhetsbedömning av böckernas jämställdhet och hur kön 

framställs. Vi valde att kategorisera dessa böcker utifrån dessa kategorier: Böcker där 

det kvinnliga könet är mest framträdande, böcker där det manliga könet är mest 

framträdande, könsneutrala böcker och jämställda böcker.  

Böcker där det kvinnliga könet är mest framträdande:  

 Prästens lilla kråka  
En sångbok. Utifrån bildanalysen analyserade vi denna som en könsneutral bok då 

boken handlade om en kråka. Vid läsning av boken framkom dock att kråkan var en 

”hon” vilket nämndes 5 gånger i boken av totalt 12 sidor. I övrigt visades inga 

manliga eller kvinnliga karaktärer i boken, samt att pronomen han aldrig nämndes. 

Utifrån textanalysen tolkade vi att det kvinnliga könet förstärktes mer i denna bok.  

 

 Alla tre gräver en grop  
Denna bok består av två kvinnliga karaktärer och en manlig. I denna bok var två av 

bilderna otydliga eftersom att hela figurerna inte syntes och vi inte kunde tolka vilken 

arm som var kvinnlig respektive manlig. De sista två bilderna räknade vi också, fastän 

det bara visades en sandväg. Detta eftersom vi tolkade att sagan fortsatte. Totalt 

bestod boken av 27 bilder. 17 av dessa bestod av kvinnliga karaktärer samt 10 bilder 

av manliga karaktärer. Pronomen hon nämndes 3 gånger och pronomen han nämndes 

1 gång. Detta resultat kan bero på att det fanns två kvinnliga karaktärer medan det 

bara fanns en manlig. Detta gjorde dock att vi tolkade denna bok som lite mer 

kvinnlig där främst det kvinnliga könet förstärktes, utifrån både text och bildanalys.  

Böcker där det manliga könet är mest framträdande:  

 Sagan om det röda äpplet  

Av totalt 28 sidor i boken bestod 11 bilder av kvinnliga karaktärer, medan 27 av 

bokens bilder innehöll manliga karaktärer. Pronomenet hon nämndes 2 gånger medan 

pronomenet han nämndes 22 gånger i boken. Utifrån både bild- och textanalys tolkade 

vi denna bok som främst manlig.  

 

 Min björnfarfar  
Av totalt 25 sidor i boken bestod 16 av bilderna av kvinnliga karaktärer, medan vi inte 

kunde utläsa någon tydlig manlig karaktär på bilderna. Detta för att vi inte räknade 

björnfarfar som en manlig karaktär vid bildanalysen, då denne inte hade något 

utmärkande drag i bokens bilder som vi tolkade som manligt. Boken innehöll däremot 

pronomen hon endast 1 gång, medan han nämndes 11 gånger. Förklaringen till detta 

är nog att björnfarfar är huvudpersonen i denna bok vilket även titeln antyder. Boken 

är dock skriven i jagform där flickan är den som berättar, vilket kanske har en 
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betydande roll i fördelningen av pronomen hon/han. Men vi tolkade ändå denna bok 

som främst manlig.  

 

 Vem där? 
En saga om djur och dess mönster där det inte visas något annat än djur förrän i slutet 

där en pojke visas. I denna bok visas därför endast 1 bild på manliga karaktärer och 

ingen på kvinnliga. Här nämndes inte heller någon form av pronomen, endast 

jagform. Utifrån bildanalysen tolkade vi därför denna bok som främst manlig.  

 

 Pino´s affär 

Denna bok hade totalt 32 sidor och 8 av bilderna bestod av kvinnliga karaktärer och 

12 av manliga, varav pronomenet hon nämndes 1 gång i boken och pronomen han inte 

nämndes alls. Vid analysen av bilderna var två bilder svårtolkade på grund av att 

endast armarna syntes. Detta tolkade vi dock som en kvinnlig och en manlig bild på 

grund av den rosa och den blå tröjärmen som visades på vardera bild. Utifrån 

bildanalysen tolkade vi denna bok som främst manlig.  

 

 Monsterkatten 
Utifrån vår bildanalys såg vi att 1 bild bestod av kvinnliga karaktärer medan 26 bilder 

bestod av manliga karaktärer, av total 32 sidor i boken. Pronomenet hon benämns 2 

gånger och pronomen han nämndes 5 gånger. Denna bok är skriven både i 

berättarform samt jagform. Vi bedömde monstret som var huvudkaraktär i boken som 

en manlig karaktär där vi tolkade dess kön utifrån håret och skorna. Utifrån både bild-

och textanalys tolkade vi denna bok som främst manlig.  

Könsneutrala böcker:  

 En till 
Denna bok tolkade vi som en räknebok där fiskar visas i olika antal. Vi tolkade boken 

som könsneutral, då denna varken visade eller nämnde kvinnliga eller manliga 

karaktärer.  

 

 Muuu, säger kon  
Utifrån vår bild- och textanalys tolkade vi denna bok som en könsneutral bok, då kön 

på djuren aldrig nämndes eller förstärktes.  

Jämställda barnböcker: 

 Vad har du bakom ryggen? 

Boken bestod av totalt 32 sidor. Denna bok räknade vi som jämställd då denne var 

jämnt fördelad med 10 bilder av manliga respektive 10 bilder av kvinnliga karaktärer. 

I denna bok nämndes aldrig pronomen. Dock tolkade vi inte ”dagisbarnet”, björnen 

och roboten då könet var otydligt på dessa karaktärer.  

 

 Rosor i rabatten  
En bok om rim och ramsor. Bokens bestod totalt av 15 sidor där både kvinnliga och 

manliga karaktärer visades lika många gånger, totalt 5 gånger vardera. Pronomen han 

nämndes 1 gång vid könsförstärkning av tuppen. Denna bok tolkade vi som relativt 

jämställd på grund av bildanalysen där de båda könen visades lika ofta.  
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 Max och Maja 
Av 25 bilder bestod 11 av kvinnliga karaktärer samt 12 bilder bestod av manliga 

karaktärer. Pronomen hon nämndes 8 gånger och pronomen han nämndes 5 gånger. 

Det var dock svårt att tolka tydliga kvinnliga karaktärer på alla sidorna i boken. Vår 

tolkning var även att denna bok upplevdes som könsstereotypisk, gällande kvinnliga 

och manliga roller. Maja framställdes som rädd och ynklig, medan Max var den som 

tog hand om och tröstade där han upplevdes som den starkare karaktären. Trots detta 

kategoriserar vi denna som en relativt jämställd bok. Detta utifrån en gemensam bild- 

och textanalys där det manliga könet framträdde mer i bild medan det kvinnliga könet 

framträdde mer i text, utifrån pronomen hon.  

 

Det vi kunde utläsa utifrån resultatet ovan gjort på bild- textanalys är att det var 5 st 

böcker där den manliga karaktären framträdde mer, medan det endast var 2 st böcker 

där den kvinnliga karaktären framträdde. Det framkom även att 2 st av böckerna var 

helt könsneutrala som båda handlade om djur där kön inte förstärktes på något vis. 

Slutligen var det 1 bok som var helt jämställd procentmässigt mellan könen, samt 2 st 

som var relativt jämställda. Sammanfattningsvis ser vi att hela utbudet av 

favoritböcker var varierat då både manliga, kvinnliga, jämställda samt neutrala böcker 

nämndes.  

4.3 Sammanfattning 

I stora drag kan vi utifrån våra analyser utläsa att det manliga könet har en mer 

framträdande roll än det kvinnliga i barnboksutbudet. Det kvinnliga könet dominerar 

endast under kategorin kvinnliga och manliga författare, där vi kunde se en stor 

procentuell skillnad mellan könen. Trots att det förekommer fler kvinnliga författare i 

barnboksutbudet vi undersökt, visar vårt resultat att huvudkaraktärerna till större del 

är manliga och att titel till största delen handlar om manliga karaktärer. Vi kunde 

också utläsa att av 107 barnböcker fanns det inte en enda bok om ”hen”.  
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5. Diskussion och slutsatser 
I denna del kommer vi presentera metoddiskussion, en sammanfattning av 

barnboksutbudet samt våra slutsatser. För att uppnå syftet med denna studie samt 

svara på våra frågeställningar har vi valt att dela upp detta avsnitt utefter våra två 

frågeställningar.  

5.1 Metoddiskussion 

Vår metod bestod av både ett kort samtal med en pedagog per avdelning samt en 

insamling av data bestående av alla barnböcker som fanns på avdelningarna vid 

besöken. Valet av ett kort samtal i stället för en intervju tycker vi i efterhand varit bra. 

Detta eftersom att vi anser att vi fått ihop ett stort svarsmaterial som vi haft god 

användning av i vår studie. Då vårt största fokus varit att undersöka hur 

barnboksutbudet ser ut med avseende på hur kön framställs i text och bild, har vi lagt 

vårt största fokus på detta. Nu i efterhand har vi förstått storleken av utbudet vi 

undersökt och analyserat men vi trodde inte att det skulle bli lika tidskrävande som 

det i slutändan blev. Storleken på utbudet hade vi inte räknat med från början av 

studien då vi hade förutfattade meningar om att de yngre barnen inte erbjuds ett lika 

stort utbud av böcker som det vi tillslut fick ihop. Ett hinder vi stötte på vid 

bokanalysen var att vissa böcker var otillgängliga på grund av att de redan var 

utlånade från biblioteken. Vi har även i efterhand förstått värdet i att låna hem alla 

böcker för att kunna analysera dessa upprepade gånger vid eventuella frågor som dykt 

upp. Detta framkom då vi börjat analysera vissa böcker, vilket ledde till ytterligare ett 

lån av dessa böcker.  

 

Under bokanalysens gång stötte vi även på en hel del utmaningar gällande 

bildanalysen då vi undersökte hur många kvinnliga respektive manliga bilder som 

framställdes i barnböckerna. Detta insåg vi ganska tidigt var en svårtolkad analys, då 

böckerna inte enbart visade tydliga kvinnliga respektive manliga karaktärer utan även 

visade djurkaraktärer. Eftersom att vi började analysera böckerna utifrån bildanalysen 

innan textanalysen gjorde vi det medvetna valet att inte läsa om vad eller vem boken 

handlade om. Detta val gjordes för att kunna tolka böckernas bilder på ett liknande 

sätt som barnen själva gör då de ännu inte utvecklat det skriftliga språket. Vi har 

utgått från normen om vad som anses vara kvinnligt och manligt, exempelvis att långt 

hår, rosa färg och klänning ofta associeras till kvinnligt medan kort hår, blå färg och 

byxor ofta associeras till manligt vilket Nikolajeva(2000), Svaleryd(2003) och 

Wahlström (2003) också nämner.  

 

Under vår skrivprocess valde vi att utmana oss själva genom att försöka att använda 

oss utav ordet en i stället för ordet man. I en artikel i Dagens Nyheter med rubriken 

”Ordet ’man’ blir ’en’ i kampen för jämlikhet” skriven av Cederskog (2013-01-16), 

lyfter han att ordet en har börjat användas i stället för det enligt honom mer 

herrklingande pronomenet man. Praizovic (2013-01-16) nämner i samma artikel att 

förändringar måste ske på flera plan samtidigt för att vi ska få ett mer jämställt 

samhälle. Pronomenet en är ett viktigt ord som lede till att vi inte behöver 

könsidentifiera varandra samt att språket speglar hur vårt samhälle ser ut.  

 

Valet att använda en gjorde vi eftersom att vi under denna studie fokuserat på genus 

och jämställdhet och tänker därför att det känns bra att använda ett mer könsneutralt 

pronomen som ordet en är, i stället för att använda ordet man som egentligen 

härstammar från mans-begreppet. 
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5.2 Hur ser könsfördelningen ut i text och i bild, i de undersökta barnböckerna? 

Av 107 böcker som vi har analyserat utifrån både bild- och textanalys, framställdes 

här kvinnliga respektive manliga karaktärer relativt jämställt vilket inte framkommit i 

den tidigare forskningen. Detta var överraskande positiva siffror för vår del. Vi 

startade arbetet med tron om att tidigare studier skulle stämma in även på vårt utbud. 

Utifrån vår bildanalys av hur kvinnligt och manligt kön framställs i det undersökta 

barnboksutbudet kan vi se att skillnaden inte alls blev lika stor som tidigare forskning 

tagit upp. Weitzman (1972) nämner en studie där kvinnliga karaktärer mer eller 

mindre varit osynliga samt underpresenterade i bland annat bilder. Forskningen 

belyste en skillnad där det per kvinnlig bild gick 11 bilder på manliga karaktärer. 

Vidare nämner författaren att manliga och kvinnliga djurkaraktärer inte var inräknade 

i detta resultat, och om det vore det hade resultatskillnaden mellan könen blivit större. 

Det resultat som framkom i vår studie var att för varje kvinnlig karaktär som visades 

per sida, visades 1,2 manliga karaktärer. Utifrån vårt resultat och jämfört med tidigare 

forskning kan vi se en stor skillnad mellan resultaten. Vi blev positivt överraskade 

över att skillnaden mellan kvinnligt och manligt kön inte var lika stor som vi till en 

början hade förväntat oss.  

 

Vidare utifrån vår textanalys kunde vi utläsa att det var övervägande kvinnliga 

författare som skrivit barnboksutbudet vi undersökt.  Det var sammanlagt 77 böcker 

med kvinnliga författare medan det endast var 20 böcker med manliga författare samt 

resterande 10 vilka var skrivna av författare av olika kön. I en jämförelse mellan 

Nikolajevas studie (2004) och vår, kan vi se att dessa inte stämmer helt överens med 

varandra. Nikolajeva (2004) nämner å ena sidan att författare ofta utgår från att skriva 

böcker som handlar om samma kön som sitt eget, vilket inte stämmer in på vår studie. 

Å andra sidan nämner hon att de gånger författare väljer att skriva om det motsatta 

könet, tenderar det ofta att vara främst kvinnliga författare som skriver om manliga 

karaktärer vilket stämmer överens med vår studie.  

5.3 Hur framställs kön i de utvalda barnböckerna?  

Utifrån vårt resultat har det framkommit att kön förstärks på lite olika sätt i 

barnböckerna. Detta kan göras som tidigare nämnts via kläder, utseende, namn, med 

användandet av pronomen och att detta även sker via text och bild.   

 

Utifrån textanalys av barnböckernas titlar framkom även här att skillnaden inte alls 

var så stor, 28 manliga respektive 21 kvinnliga, där kvoten på resultatet blir 1,3 

manliga titlar per varje kvinnlig titel. Det visades dock vara en större skillnad mellan 

de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna i böckerna där resultatet blev 41 manliga 

respektive 28 kvinnliga. Kvoten på detta blev då 1,5 manliga huvudkaraktärer per 

kvinnlig huvudkaraktär. Vårt resultat visade sig vara mer jämställt än den forskning 

Lindö (2005) nämner där skillnaden var 128 manliga respektive 71 kvinnliga, där 

kvoten på detta blir 1,8 manliga per kvinnlig titel. 

 

Hittills har vi blivit positivt överraskade över att resultaten mellan könen är mer 

jämställda än vad tidigare forskare kommit fram till. Dock kan vi se en större skillnad 

på hur könen framställs i barnböckerna under vår textanalys via användandet av 

pronomen hon/henne/hennes samt han/honom/hans. Vid djupare analys av hela 

barnboksutbudet på 107 böcker med 2545 sidor nämndes pronomen hon 187 gånger 

medan pronomen han nämndes 429 gånger. Detta motsvarar 2,3 manliga pronomen 

per kvinnligt pronomen. Här går det att utläsa att skillnaden mellan könen är större 
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vid könsförstärkning av pronomen. Detta tycker vi är en intressant skillnad då vi anser 

att pronomen inte har uppmärksammats lika frekvent som de övriga kategorierna i 

tidigare forskning. Nikolajeva (2000) nämner tyvärr inga tidigare studier gjorda 

gällande pronomen. Däremot belyser hon att pronomen på ett tydligt sätt kan 

användas för att förtydliga till exempel kön och att detta ofta tenderar att ske i 

djurböcker. Detta har även vi sett i vårt resultat där användandet av pronomen mellan 

könen används som ett förtydligande för karaktärernas kön. Vi har också sett att 

pronomen används som förstärkning av karaktärernas kön i djurböckerna. I synnerhet 

då djurens kön inte förstärks via kläder eller på annat vis via utseendet, vilket 

Nikolajeva (2000) nämner. I vårt resultat av djurböcker kunde vi utläsa en skillnad på 

2,3 manliga djurkaraktärer per kvinnlig djurkaraktär. Detta resultat kan ha en 

bidragande orsak till att det manliga pronomenet används i betydligt större grad än det 

kvinnliga pronomenet.  

5.4 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kunde vi utläsa från vårt resultat om hur kön framställs i 

barnböckerna samt att könsskillnaden i text och bild inte är lika stor, som tidigare 

forskning har nämnt. Detta ställer vi oss positiva till då tidigare forskning som till 

exempel Kåreland och Lindh-Munther (2005) belyser att text och bild påverkar 

barnens genussyn. En större skillnad var dock hur könen förstärks via användandet av 

pronomen. Det problematiska med detta kan vara att något så litet som pronomen inte 

riktigt har uppmärksammats förut vid granskning av barnböcker. Vi hoppas nu att 

med denna studie göra pedagogerna i förskolans verksamhet mer uppmärksammade 

på att detta också är en könsförstärkning. Det är bra att vara kritisk som pedagog då 

en väljer böcker till barnen eftersom att många böcker vid första anblicken kan se ut 

att vara en bra könsneutral bok. Detta nämnde vi tidigare att exempelvis djurböcker 

kan vara, men vid djupare läsning så benämns många av djuren med hjälp av 

pronomen. Detta avgör vilket kön djuren har samt att många djurböcker 

förmänskligar deras djurkaraktärer.  

 

Med denna studie ville vi bidra med en bild- och textanalysmall för barnböcker till 

pedagoger inom förskoleverksamheterna. Dels för att medvetandegöra pedagogerna 

själva om hur just deras barnboksutbud ser ut på förskolorna, samt för att få upp 

ögonen för genus och jämställdhet mellan könen och belysa vikten av bokvalen som 

barnen erbjuds. Detta för att tidigare forskning tagit upp vikten av bokläsning så tidigt 

som möjligt, då barnen utvecklar både språk- och identitetsutveckling redan i de 

yngre åldrarna. Vi tänker också att vid ett medvetet val av inköp samt lånande av 

barnböcker som är skrivna utifrån ett genusperspektiv, kan bidra till att efterfrågan av 

ett mer jämställt utbud mellan könen ökar. I sin tur påverkar detta förhoppningsvis 

författarnas sätt att utforma rollerna i barnböcker, för att minska glappet mellan 

könen.  

 

Vi anser att det är viktigt att bemöta alla barn som tomma blad och att vi som 

pedagoger alltid har en medvetenhet i de val vi gör i förskolans verksamhet samt att 

detta även görs vid bokvalen. Med denna studie hoppas vi kunna uppmärksamma 

pedagoger om vikten av ett medvetet förhållningssätt till hur kön framställs i både 

bild och text. Eftersom tidigare forskning tagit upp vikten av yngre barns påverkan av 

de böcker de erbjuds. Tidigare forskning visar att flickor tenderar att lyssna på och 

läsa böcker om manliga huvudpersoner. Pojkar tenderar också att vilja lyssna och läsa 

om manliga huvudpersoner samt att många pojkar väljer att avstå från större delen av 



31 
 

böcker som innehåller kvinnliga huvudpersoner. Forskningen visade även att 

kvinnliga förebilder lyser med sin frånvaro (Lindö, 2005). Vi funderar på ifall denna 

tidigare forskning som Lindö nämner kan bero på att barnen redan från tidig ålder är 

vana att omges av böcker där majoriteten handlar om manliga karaktärer. Tidigare 

forskning har även tagit upp att barnen påverkas utifrån könsmönster och normer som 

råder, därför anser vi att det är viktigt att ha ett jämställt utbud utifrån kön. Detta för 

att alla barn ska kunna få kvinnliga och manliga förebilder i ett jämnfördelat utbud av 

barnböckerna.  

5.5 Förslag till vidare forskning  

Att undersöka ett barnboksutbud i både bild- och textanalys gällande genus tycker vi 

har varit väldigt intressant. En vidare studie inom detta område skulle kunna vara att 

analysera de äldre förskolebarnens barnboksutbud för att se hur kvinnligt och manligt 

framställs inför dessa åldrar. Utöver bokanalys skulle detta kunna undersökas via 

både intervju med pedagoger samt med bibliotekarier. Detta för att även få deras syn 

på vilka böcker som är mest populära i denna åldersgrupp samt hur dessa böcker 

framställs. Vi har under detta arbete sett att det i många barnböcker finns fler manliga 

karaktärer i varje bok gentemot vad det finns kvinnliga vilket även Weitzman (1972) 

belyst i tidigare forskning. Nu har vår studie inte behandlat denna fråga men detta 

skulle kunna vara ett intressant fortsatt forskningsområde. I vår studie har vi istället 

undersökt om det förekommer kvinnliga och/eller manliga karaktärer på varje sida 

och endast räknat en av dessa karaktärer för vardera kön per sida. Till de äldre 

åldrarna tänker vi även att både bild- och textanalys är viktig då barnen börjar kunna 

läsa själv. Vilka slags karaktärer framkommer mest frekvent i de äldre 

förskolebarnens bokutbud? Här kan det även vara intressant att se till könsskillnaden 

utifrån vad karaktärerna gör eftersom att karaktärer i barnböckerna tenderar att vara 

förebilder för barnen och påverkar deras identitetsskapande och språkutveckling, 

vilket (Lindö, 2005; Narahara, 1998; Weitzman, 1972) berör i tidigare forskning. En 

annan vinkling på detta arbete skulle också kunna vara att undersöka om det skett en 

förändring över tid gällande jämställdhet mellan könen i barnböckerna. Vi har inte 

undersökt detta i vår studie, men vi tror att det skulle vara intressant att undersöka om 

det finns någon markant skillnad mellan böcker som är utgivna under olika årtionden. 
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6.1 Bilagor 

 

Bilaga 1: Informationsbrev  

 

 

Hej 

Vi heter Mona Ingman och Amanda Strömberg och läser sista året på 

förskollärarprogrammet på Umeå universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och 

genomföra en studie gällande inriktning kring barnböcker och genus. Vi önskar att få 

komma och besöka er förskolas småbarnsavdelning (för barn i åldrarna mellan 1-3 

år). Under vårt besök hos er skulle vi vilja ta kort på barnboksutbudet som erbjuds på 

småbarnsavdelningen. Vi kommer endast att dokumentera litteraturen och böckernas 

placering. Ingen dokumentation kommer att göras av förskolans resterande 

verksamhet. Vi kommer även att göra en väldigt kort intervju med ett fåtal frågor (ca 

3-5 stycken) tillsammans med en av pedagogerna på avdelningen. Denna intervju 

kommer att vara ca 5-10 minuter lång. 

 

Vi vill tydliggöra att alla som deltar i vår studie kommer att vara anonyma, varken 

personer eller förskoleverksamheter kommer att framställas vid sina riktiga namn. Vi 

vill även förtydliga att ni när som helst under deltagandet får avbryta er medverkan i 

vår studie. 

 

Tack för att ni tar er tid för vår studie! Vi ser fram emot att träffa er! 

Med vänliga hälsningar, 

Mona Ingman och Amanda Strömberg 

 

 

 

 

Skickat 8/10-2015 
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Bilaga 2: Samtalsfrågor till pedagog 

 

1. Hur kommer böckerna till förskolans avdelning? 

2. Hur har ni valt böckerna? 

3. Hur används böckerna i den pedagogiska verksamheten? 

4. Vilka tre böcker är populärast i barngruppen just nu? 
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Bilaga 3: Bild- och textanalys av barnböckerna  

 
 
 
 
 
 
 
  

Boktitel, Författare & 

Huvudkaraktär 

Antal sidor Antal Pronomen Hur boken 

är skriven 

Noter 

Boktitel 

(utifrån kön) 

Författare 

(kön) 

Djur eller 

Människa 

kön/ 

könlös 

Start från 

titelns första 

sida, slut vid 

berättelsens 

slut 

Med 

tydliga 

kvinnliga 

karaktärer 

Med 

tydliga 

manliga 

karaktärer 

Hon 

Henne 

Hennes 

Han 

Honom 

Hans 

Hen Berättarröst 

eller 

jagform  

Notiser efter 

bokanalys 

 

Alfons och 

odjuret  

(2002) 

 

Gunilla 

Bergström 

 

Alfons 

(pojke) 

 

28 

 

5 

 

21 

 

0 

 

58 

 

0 

 

Berättarröst 

 

0 

Alice åker tåg  

(2004) 

Victoria 

Hammar & 

Amanda 

Eriksson 

Alice 

(flicka)  

25 17 3 0 0 0 Berättarröst  Nallen var inte 

könsbestämd. 

Alla tittar på 

Alfred  

(2014) 

Johan Unenge Alfred 

(pojke) 

31 18 29 0 33 0 Berättarröst 0 

Alla tre gräver 

en grop 

(2014) 

Maria Nilsson 

Thore 

Barn (pojke 

& flicka) 

27 17 10 3 1 0 Berättarröst, 

korta meningar  

De sista sidorna där 

det bara är en sandväg 

räknade vi också. 

Alla tre har 

fruktstund 

(2015) 

Maria Nilsson 

Thore 

Barn (pojke 

& flicka) 

27 14 8 0 0 0 Berättarröst 0 

Annabell 

Olsson  

(2014) 

Lennart 

Hellsing & 

Lena Sjöberg 

Annabell 

(flicka) 

18 11 2 6 0 0 Berättarröst 0 

Astons stenar 

(2005) 

Lotta 

Geffenblad 

Aston 

(manligt 

djur) 

25 11 23 1 6 0 Berättarröst 0 

Babo pekar 

(2015) 

Eva Susso, 

Benjamin 

Chaud  

Babo 

(Bäbis) 

22 15 5 0 0 0 Berättarröst  0 

Bilar 

(1991) 

Paul Stickland 

& George 

Johansson  

  

Bilar 

(kvinnligt & 

manligt)  

13 6 10 0 2 0 Berättarröst 0 
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Bo här och bo 

där  

(2002) 

Eva Uddling & 

Gunilla 

Kvarnström 

Flicka  & 

hennes 

pappa 

26 23 19 7 20 0 Berättarröst Var tre mer otydliga 

bilder än de andra, 

varav två av dessa 

räknade vi pga. 

klädsel som visade 

karaktären. 

Bosse och 

Bella i djur-

parken 

(2014) 

Måns Gahrton 

& Amanda 

Eriksson 

Bosse 

(pojke) & 

Bella 

(flicka) 

25 15 17 0 0 0 Berättarröst  Djuret var den. 

Bu och Bä i 

städdagen 

(1996) 

Olof & Lena 

Landström 

Bu och Bä, 

kvinnligt 

och manligt 

djur (får)   

26 18 18 0 0 0  Berättarröst Bu-mer manlig 

uppgift som att 

dammsuga, bä-mer 

kvinnlig uppgift som 

att plocka undan och 

ta ansvar/vara mån om 

den andre. 

Bu och Bä på 

kalas-humör 

(1995) 

Olof & Lena 

Landström 

Bu och Bä 

kvinnligt 

och manligt 

djur (får) 

26 22 23 0 1 0 Berättarröst 0 

Bu och Bä på 

sjön  

(1996) 

Olof och Lena 

Landström 

Bu och Bä 

kvinnligt 

och manligt 

djur (får) 

26 20 20 0 0 0 Berättarröst  Räknade även med när 

de var upp & ner i 

båten. 

Bäbis arg 

(2007) 

Ann Forslind Bäbis 21 6 0 0 0 0 Berättarröst 3 tydliga bilder på 

mamman plus 3 med 

mammans ben vilket 

vi räknade in pga. 

rosett på skorna. 

Bäbis  

hej då 

(2012) 

 

Ann Forslind Bäbis 21 0 0 0 0 0 Berättarröst  Svårtolkad, valde att 

tolka denna som bäbis. 

Bäbis kan 

(2012) 

Ann Forslind Bäbis 21 0 1 0 0 0 Berättarröst Svårtolkad, valde att 

tolka denna som bäbis. 

Cykla bak och 

fram – tokrim 

och ramsor 

(1998) 

Ingela 

Davidson, 

Maria Norberg 

Kvinnliga 

och manliga 

karaktärer 

25 18 15 7 16 0 Rim och korta 

historier 

Upptäckte att moster 

Emma benämns som 

han. 

Den magiska 

penseln  

(2003) 

Julia 

Donaldson 

Shen (flicka) 25 15 15 18 9 0 Rim saga 0 

Det låter bra! 

(2010) 

Pernilla Gesèn 

” & Sara 

Gimbergsson 

Bebis 

(flicka) 

29 19 15 0 0 0 Berättarröst  0 

Ella i 

lekparken 

(2011) 

Linne Bie Ella (flicka) 12 6 0 1 0 0 Berättarröst  0 
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Ellens boll 

(1994) 

Catarina 

Kruusval 

Ellen 

(flicka) 

25 19 0 0 0 0.  Berättarröst Ellens namn nämns 

istället för pronomen 

hon.  

Emma går till 

tandläkaren 

(2014) 

Gunilla Wolde  Emma 

(flicka) 

22 21 18 9 4 0 Berättarröst  Emma framställs inte 

som en stereotypisk 

tjej men vi räknade 

henne som tjej pga. 

håret, ansikte & färg 

på byxorna. 

Emma 

Tvärtemot 

(2014) 

Gunilla Wolde Emma 

(flicka) 

24 23 2 11 2 0 Berättarröst  Emma framställt inte 

som en stereotypisk 

tjej men vi räknade 

henne som tjej. pga. 

håret, ansikte & färg 

på byxorna. 

En dag med 

mormor: Tåget 

hem  

(2015) 

Cecilia Torudd Mormor och 

Oskar 

(pojke) 

28 26 25 2 3 0 Jagform  

(Oskar 

berättar) 

0 

En liten stund 

(2014) 

Anna-Clara 

Tidholm 

Kaniner, 

djur, handlar 

mest om 

kaninpojken 

Nino 

26 9 15 1 3 0 Berättarröst Tolkade dessa 

karaktärer utifrån 

deras kläder, rosa 

kjol= kvinnlig & blå 

byxor = manlig.  

En till!  

(2006) 

Björn 

Bergenholtz  

Räknesaga 

om fiskar 

27 0 0 0 0 0  En räknesaga Helt könsneutral, 

varken manliga eller 

kvinnliga karaktärer 

förekommer i boken. 

Fia och djuren, 

alla ska vara 

med  

(2008) 

Catarina 

Kruusval 

Fia (flicka) 25 14 0 1 2 0 Berättarröst  0 

Folke är 

pruttig  

(1999) 

Åsa Karsin Folke 

(pojke) 

27 7 13 0 2 0 Berättarröst Namn används i stället 

för pronomen. 

Freja Dahl som 

älskade att 

dansa 

(2014) 

Birgitta Sif  Freja (flicka) 29 24 6 26 0 0 Berättarröst 0 

Fullt på bussen  

(2012) 

Elizabeth Dale 

& Erika Pal 

Keb (pojke) 27 23 25 0 3 0  Berättarröst Anser att det var rätt 

jämnt med antalet män 

& kvinnor som visas 

på bilderna.  

Gissa vem jag 

är idag? sa 

Labolina 

(1977) 

Inger & Lasse 

Sandberg 

Spöke 

(flicka) 

32 0 5 5 0 0  Berättarröst Svårt att utläsa 

spökenas kön, Men 

pappan visas med 

mustasch.  

Grattis!  

(2011) 

Anna-Clara 

Tidholm 

En nalle på 

framsidan  

27 0 0 0 0 0 Berättarröst Inga direkta 

utstickande kläder 

som visar på kön. 
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Gul 

(2012) 

Stina Wirsén Kvinnliga 

karaktärer  

16 9. 4 1 0 0 Berättarröst Svårtolkad, beror på 

vilket kön en 

förknippar färger med. 

Guldlock 

(2012) 

Catarina 

Kruusval 

Guldlock 

(flicka)  & 

tre björnar 

14 11 8 1 0 0  Berättarröst.  Björnar men utmärker 

vilket kön de har via 

kläderna.  

Halvan kör 

buss  

(2007) 

Arne Rodin & 

Jonas Burman 

Halvan, 

manlig 

karaktär 

14 7 13 0 1 0 Berättarröst 

med korta 

meningar  

0 

Hej sa 

Petronella 

(2013) 

Lennart 

Helsing & 

Charlotte 

Ramel 

Petronella, 

(flicka) 

16 10 7 0 0 0 Rim och 

ramsor saga 

0 

Heja pippi 

(2015) 

Astrid 

Lindgren & 

Ingrid Vang 

Nyman 

Pippi 

Långstrump 

(flicka) 

14 14 9 0 0 0 Endast 

bilderbok, 

ingen text 

0 

Hurra för 

pappa Åberg 

(1993) 

Gunilla 

Bergström 

Alfons 

(pojke) 

28 9 23 1 17 0 Berättarröst 0 

Här kommer 

polisbilen 

(1997) 

Arne Norlin & 

Jonas Burman 

Halvan 

(pojke) 

22 4 12 4 15 0 Berättarröst 0 

Här är den lilla 

gården  

(2013) 

Barbro 

Lindgren & 

Eva Eriksson 

Bondgården 

(kvinnlig & 

manlig 

karaktär) 

27 4 4 2 0 0 Berättarröst 0 

Här är stora 

näsan 

(2013) 

Lotta Olsson & 

Charlotte 

Ramel 

Djur, grisar 

(kvinnligt & 

manligt) 

16 9 6. 0 0 0  Rim saga Räknade inte lilla 

grisen utan kläder pga. 

otydligt kön.  

Ingrid ska sova 

(2008) 

Katerina 

Janouch & 

Mervi 

Lindman 

Ingrid 

(flicka)  

27 18 1 0 0 0 Berättarröst Nallen var inte 

könsbestämd. 

Jag hämtar 

nappen 

(2015) 

Pija 

Lindenmaum 

Barn  

(pojke & 

flicka) 

27 3 13 3 0 0  Jagform Räknade inte bebisen 

då vi tolkar denne som 

otydligt kön. 

Jag tycker inte 

om vatten 

(2009) 

Eva Lindström  Alf  

(pojke) 

24 9 15 0 0 0 Jagform  

(Alf berättar) 

Svårt att tolka, 

kvinnliga könet tog vi 

på hårspännet som en 

karaktär hade i håret. 
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Jag är störst! 

(2015) 

Stephanie 

Blake 

Kanin 

(manligt 

djur) 

25 2 11 2 7 0 Berättarröst Vi räknade inte bilden 

där brorsan hade en 

gul dräkt eftersom 

denne var svårtolkad. 

Joje hjälper 

(2012) 

Annika Thore 

& Maria 

Nilsson Thore 

Joje (pojke) 25 0 13 0 0 0 Berättarröst 0 

Kan man 

dricka det? 

(2012) 

Pernilla 

Danielsson 

Ilo (pojke) 23 0 10 0 0 0 Berättarröst Tolkade karaktären 

som en pojke utifrån 

utseende. 

Kjelle börjar 

på hunddagis 

(2010) 

Kajsa Gordan 

& Mia Maria 

Guettler 

Kjelle 

(manligt 

djur) 

25 21 12 3 16 0 

 

Berättarröst Svårtolkad, räknade 

hundarna utefter 

könsutmärkande 

kläder, där Kjelle 

räknades som kvinnlig 

pga. kläder. 

Kom! 

(2013) 

Anna-Clara 

Tidholm 

Nalle, djur 28 0 0 0 0 0 Berättarröst Svårtolkad, djuren har 

inga kläder som 

uttrycker kön. 

Krokodilen i 

bilen 

(2014) 

Monica 

Forsberg & 

Catarina 

Kruusval 

Krokodil 

(manligt 

djur) 

12 0 6 0 1 0  Sångsaga Krokodilen är en han 

fast denne inga kläder 

har, Kaninen tolkar vi 

som en manlig 

karaktär då denne 

hade en kavaj på sig.  

Leka tittut! 

(2014) 

Annika Thore 

& Maria 

Nilsson Thore 

Vira  

(flicka) 

12 6 0 0 0 0 Berättarröst 3 tydliga bilder av 6st 

bilder på Vira men vi 

vale att räkna alla 6 

bilderna som 

kvinnligt. 

Leta lejon 

(2005) 

Kristin Dahl & 

Robert Nyberg 

Pojke och 

farmor 

25 7 12 0 0 0 Berättarröst Farmor framkom en 

gång i mittenlaget men 

räknade detta som 

endast 1 bild.  

Lili borstar 

tänderna 

(2012)  

Kim Fupz 

Aakeson& Siri 

Melchior 

Lili  

(flicka) 

25 14 0 1 0 0 Berättarröst 

med en sida i 

jagform  

0 

Lilla Anna har 

kalas 

(2014) 

Inger & Lasse 

Sandberg 

Anna 

(flicka) 

25 15 6 4 1 0 Berättarröst 0 

Lilla Handen 

(2013) 

Emma Adbåge Handlar om 

handen 

(pojke) 

18 3 11 0 0 0 Berättarröst 0 

Lilla magen 

(2014) 

Emma Adbåge En mamma 

med sina två 

barn (flicka 

& pojke) 

18 11 10 0 0 0 Berättarröst 

med korta 

meningar 

0 
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Lilla snigel 

(2011) 

Catarina 

Kruusval 

Lilla snigel 

(djur) 

12 0 0 0 0 0  Sångsaga  Könsneutral då varken 

manligt eller kvinnligt 

visas i bild eller text.  

Lilla syster 

kanin och alla 

hennes vänner 

(2006) 

Ulf Nilsson & 

Eva Eriksson 

Djur 

(kvinnligt 

djur) 

25 13 11 5 4 0 Berättarröst Svårtolkad, beror på 

vilket kön en 

förknippar färger med, 

vi räknade blått/kille 

& rosa/tjej. 

Ludde letar 

efter nalle 

(1999) 

Ulf Lövgren  Ludde 

(manligt 

djur) 

24 1 23 1 4 0 Berättarröst Nalle säger Ludde är 

en han, Fanns en 

otydlig bild på Ludde 

som inte räknades som 

manlig. 

Ludde och alla 

djuren 

(2013) 

Ulf Löfgren Ludde 

(manligt 

djur) 

24 0 16 0 2 0 Berättarröst 0 

Ludde och 

Gnutta 

(2014) 

Ulf Löfgren Ludde & 

Gnutta 

(manligt & 

(kvinnligt 

djur) 

24 24 24 6 6 0 Berättarröst 0 

Ludde och 

någon 

 (1984) 

Ulf Löfgren Ludde, 

manlig 

djurkaraktär 

24 0 24 0 1 0 Berättarröst 0 

Max Balja 

(1982) 

Barbro 

Lindgren & 

Eva Eriksson 

Max  

(pojke) 

27 0 0 0 0 0 Berättarröst 

med korta 

meningar 

 0 

Max bil 

 (1981) 

Barbro 

Lindgren & 

Eva Eriksson 

Max  

(pojke) 

27 11 13 0 0 0 Berättarröst 

med korta 

meningar  

Max & Lisa nämns 

endast vid namn. 

Max blöja  

(1994) 

Barbro 

Lindgren & 

Eva Eriksson 

Max  

(pojke) 

25 4 12 0 0 0 Berättarröst 

med korta 

meningar 

0 

Max napp 

(2014) 

Barbro 

Lindgren & 

Eva Eriksson 

Max 

(pojke) 

13 0 13 0 0 0 Berättarröst 

med korta 

meningar 

 Endast namn nämns 

& djuren nämns 

endast som t.ex. 

ankan. 

Max och Maja, 

Godnattgrodan 

(2013) 

Axel Scheffler Max och 

Maja 

(manligt & 

kvinnligt 

djur) 

25 11 12 8 5 0 Berättarröst 0 
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Min 

björnfarfar 

 (2014) 

Alex Cousseau 

& Nathalie 

Choux 

Flicka och 

djur (manlig 

karaktär men 

syns inte) 

25 16 0 1 11 0 Jagform Svårt att räkna tydliga 

manliga karaktärer då 

denna är en björn utan 

kläder. 

Moa och 

Samir, de nya 

stövlarna 

(2013) 

Siv Widerberg 

& Mati Lepp 

Moa och 

Samir (flicka 

& pojke) 

25 20 15 14 5 0 Berättarröst 0 

Mollys 

flygplan 

(2014) 

Lucy Cousins Molly, 

(kvinnligt 

djur) 

16 3 14 0 0 0 Berättarröst 

med korta 

meningar.  

Svårtolkad, räknade 

endast Bella i rosa 

klänning som kvinnlig 

& de andra inklusive 

Molly som manlig 

pga. kläderna. 

Monsterkatten 

(2014) 

Kalle Guettler, 

Rakel 

Helmsdal & 

Áslaug 

Jónsdóttir 

Monsterkatte

n (manlig 

karaktär) 

32 1 26 2 5 0 Berättarröst & 

jagform 

0 

Mormors lilla 

kråka i 

tvättstugan 

(2007) 

Björn 

Bergenholtz 

Mormor 

(kvinnlig 

karaktär), 

kråkan (djur) 

25 10 0 4 0 0 Rim saga  0 

Muuu säger 

kon  

(1997) 

Dick Bruna Djur 27 0 0 0 0 0 Korta 

meningar 

Könsneutral då varken 

manligt eller kvinnligt 

visas i bild eller text.  

Nalle  

(2003) 

Grete Janus & 

Mogens Hertz 

Nalle 

(manligt 

djur) 

31 0 21 0 2 0 Berättarröst 6 tydliga bilder på 

nalle med 

hängselbyxor + 16 

manlig karaktär som 

tecknar sagan, räknade 

alla dessa som 

manligt. 

Nicke nyfiken 

(1979) 

Hans Augusto 

Rey 

Nicke 

(manligt 

djur) 

40 

 

 

5 22 0 44 0 Berättarröst Valde att inte tolka 

apan som en manlig 

karaktär då Nicke inte 

bär kläder. 

Nisse & Nora 

plåstrar om  

(2015) 
Emelie Andrén 

& Lisa Moroni 

Nisse & 

Nora (pojke 

& flicka) 

14 12 8 0 2 0 Berättarröst Elefanten var den som 

benämndes med 

pronomen han. 

Pino och potta  

(2014) 

Eva Pils & 

Agneta Norelid 

Pino 

(manligt 

djur) 

31 0 17 0 1 0 Berättarröst 0 

Pino´s dagis  

(2010) 

Kenneth 

Andersson & 

Eva Pils & 

Agneta Norelid 

Pino 

(manligt 

djur) 

31 13 14 2 0 0 Berättarröst Räknade även in 

dockan som kvinnlig 

då denna var en 

”levande” 

karaktärerna i sagan. 

Pinos affär 

(2010) 

Kenneth 

Andersson & 

Eva Pils, 

Agneta Norelid 

Pino 

(manligt 

djur) 

32 8 12 1 0 0 Berättarröst.  Var 2 otydliga bilder 

på vardera karaktär 

men som ändå 

räknades med. Dockan 

räknades som kvinnlig 

då denne handlade i 

affären.  
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Pom och Pim 

på natten 

(2014) 

Lena & Olof 

Landström  

Pom (pojke) 

Pim (ett 

gosedjur) 

28 0 15 0 0 0 Berättarröst.  Endast namnen Pom 

och Pim nämndes, 

ingen 

könsförstärkning av 

pronomen.  

Prästens lilla 

kråka 

(2010) 

Catarina 

Kruusval 

Kråka 

(kvinnligt 

djur) 

12 0 0 5 0 0 Sångsaga 0 

Rita  

(2015) 

Stina Wirsén Sagofigurer 

(kvinnliga 

karaktärer) 

16 !4  0 3 0 0 Berättarröst  Svårtolkad, räknade 

vissa karaktärer som 

kvinnlig pga. 

klänning+ rosiga 

kinder, men räknade 

inte de otydliga 

karaktärerna.  

Rosor i 

rabatten, var 

nånstans är 

katten? En bok 

för alla (1985) 

Karin Carlsson 

& Lars 

Emanuelsson 

Flicka,  

pojke & djur 

15 5 5 0 1 0 Rim saga  Flickan och pojken 

visas lika ofta, pojken 

är mest skymd på en 

av bilderna. 

Rut och Knut 

klär ut sig 

(1998) 

Carin Wirsén 

& Stina Wirsén 

Barn (flicka 

& pojke) 

25 20 19 2 1 0 Rim saga  0 

Sagan om det 

röda äpplet 

(1996) 

Jan Lööf Gubbe 28 11 27 2 22 0 Berättarröst, 

med repliker 

0 

Skratta lagom! 

Sa pappa 

Åberg (2012) 

Gunilla 

Bergström 

Alfons 

(pojke) 

27 10 25 1 13 0 Berättarröst Trots att Milla också 

är en huvudperson 

nämns hon endast med 

pronomen en gång, 

annars vid namn. 

Spyflugan 

Astrid gillar 

(2013) 

Maria Jönsson Spyflugan 

Astrid 

(kvinnligt 

djur) 

28 17 2 0 0 0 Jagform 

(spyflugan 

Astrid berättar) 

Svårtolkad, spyflugan 

Astrid räknades som 

kvinnlig pga. rosetten 

på huvudet. 

Svansa runt på 

bondgården 

(2014) 

Hanna 

Albrektson 

Djur 

(manliga 

djur) 

14 1 0 1 4 0  Berättarröst En katt med rosa 

rosett runt halsen, som 

ändå kallas för ”han” 

men räknade denna 

som ett kvinnligt djur. 

Tick-Tack 

(1996) 

Lena 

Andersson 

Djurkaraktär

er (manligt 

& kvinnligt 

djur) 

25 18 22 0 0 0 Rim saga  0 

Tittut Miffy! 

Vem ser du? 

(2005) 

Dick Bruna Kaniner 

(kvinnligt & 

manligt djur) 

16 1 1 0 0 0 Berättarröst Svårtolkad, få 

könsvisande 

karaktärer i boken. 

Tittut! I 

trädgården 

(2003)  

Petra Szabo Djur 

(kvinnligt & 

manligt) 

21 2 1 0 2 0 Berättarröst Svårtolkad, vissa 

människor syntes 

otydligt, svårt att 

avgöra kön på dessa.  
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Totte bygger 

(1979) 

Gunilla Wolde  Totte  

(pojke) 

24 3 23 1 8 0 Berättarröst Nallen säger Totte är 

en han. 

Totte städar  

(2014) 

Gunilla Wolde Totte 

(pojke) 

24 0 19 0 1 0 Berättarröst Tottes namn nämns 

genomgående & 

nämns endast 1 gång 

med pronomen han. 

Trollmors 

vaggsång 

(2014) 

Margir 

Holmberg & 

Catarina 

Kruusval 

Trollmor 

(kvinnlig 

karaktär) 

12 12 11 2 0 0 Sångsaga 0 

Troll-pappan  

(2000) 

Cecilia Torudd Troll 

(manlig 

karaktär) 

54 36 52 0 42 0 Berättarröst 0 

Trycka 

Knappen 

(2014) 

Lotta Olsson & 

Charlotte 

Ramel 

Flicka  12 10 0 0 0 0 Berättarröst/ 

rim bok 

Nallen var inte 

könsbestämd. 

Ut och gå! 

(1993) 

Anna-Clara 

Tidholm 

Flicka med 

djur 

27 5 6 0 0 0 Berättarröst 

med korta 

meningar.  

0 

Vad har du 

bakom ryggen 

(2012) 

Lena Sjöberg Blandade 

karaktärer 

(kvinnligt & 

manligt) 

32 10 10 0 0 0 Berättarröst Tolkade boken som 

jämställd, räknade 

dock inte dagisbarnet, 

björnen & roboten, då 

könet var otydligt på 

dessa. 

Vem bor här?  

(1994) 

Bisse Falk & 

Lena 

Kallenberg 

Djur 

(manligt & 

kvinnligt) 

32 0 0 4 2 0 Berättarröst Djuren var 

könsbenämnda, 

skatan, fladdermusen 

& mullvaden= hon, 

Igelkott & grävling= 

han.  

Vem där? 

(2013) 

Constanze 

V.Kitzing 

Djur & 1 

pojke 

33 0 1 0 0 0 Berättarröst & 

jagform 

1 tydlig manskaraktär/ 

pojke annars var det 

bara djur & dess 

mönster. 

Vem ska 

kissa?  

(2011) 

Birde Poulsen Pojke och 

djur 

14 1 2 0 0 0 Berättarröst Svårtolkad, Räknade 

endast en tydlig bild 

på flickan av två 

visade pga. inga 

kläder vid ena bilden. 

Vem sover 

inte?  

(2009) 

Srina Wirsén  Figurer/ djur 

(kanin 

manlig 

karaktär + 

nalle) 

27 0 0 1 3 0 Berättarröst Svårtolkad, där färg på 

t.ex. näsa & kind 

visade karaktärens 

kön, vilket framkom i 

texten.  

Vem spökar 

Alfons Åberg? 

(1983) 

Gunilla 

Bergström 

Alfons 

(pojke) 

29 0 17 0 15 0 Berättarröst 0 
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Vems kompis? 

(2010) 

Stina Wirsén Figurer  28 0 0 1 0 0 Berättarröst Svårtolkad, räknade 

varken karaktärerna 

som kvinnlig eller 

manlig. 

Vi äter  

(2014) 

Xavier Deneux Handlar om 

mat  

14 0 0 0 0 0 Text på mat 0 

Åka tåg (2004) Kristin Dahl & 

Robert Nyberg 

Kvinnlig 

huvud-

karaktär och 

ett barn 

(pojke) 

25 10 10 0 0 0 Berättarröst Svårtolkad men 

räknade barnet som 

pojke utifrån kläderna. 

   2545 943 1128 187 429 0   



46 
 

Bilaga 4: Barnbokslitteraturen  

 

Aakeson, Kim Fupz (2012). Lili borstar tänderna. Stockholm: Bergh 

 

Adbåge, Emma (2013). Lilla handen. Stockholm: Rabén & Sjögren 

 

Adbåge, Emma (2014). Lilla magen. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Albrektson, Hanna (2014). Svansar runt på bondgården. Stockholm: Lilla 

piratförlaget 

Anderson, Lena (1996). Tick-tack. Stockholm: Eriksson & Lindgren  

 

Andersson, Kenneth, Pils, Eva & Norelid, Agneta (2010). Pino´s dagis. 1. uppl. 

Stockholm: Pinolek 

Andersson, Kenneth, Pils, Eva & Norelid, Agneta (2010). Pino's affär. 1. uppl. 

Stockholm: Pinolek 

Andrén, Emelie (2015). Nisse & Nora plåstrar om. Stockholm: Alfabeta 

Bergenholtz, Björn (2006). En till!. Stockholm: Rabén & Sjögren 

 

Bergenholtz, Björn (2007). Mormors lilla kråka i tvättstugan. Stockholm: Rabén & 

Sjögren 

Bergström, Gunilla (1983). Vem spökar Alfons Åberg?. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Bergström, Gunilla (1993). Hurra, för pappa Åberg!. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Bergström, Gunilla (2002). Alfons och odjuret. 3. uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren  

 

Bergström, Gunilla (2012). Skratta lagom! sa pappa Åberg. Stockholm: Rabén & 

Sjögren 

Bie, Linne (2011). Ella i lekparken. Stockholm: Bergh 

Blake, Stephanie (2015). Jag är störst!. Stockholm: Bergh 

Bruna, Dick (1997). Muuu, säger kon. Bromma: Ordalaget 

Bruna, Dick (2005). Vem ser du?. Stockholm: Ordalaget 

Carlsson, Karin (2009). Rosor i rabatten, var nånstans är katten?. [Ny utg.] 

Stockholm: En bok för alla 

Cousins, Lucy (2014). Mollys flygplan. Stockholm: Natur & Kultur 

Cousseau, Alex & Choux, Nathalie (2014). Min björnfarfar. Stockholm: Rabén & 

Sjögren 

 

Dahl, Kristin (2004). Åka tåg. Stockholm: Alfabeta 



47 
 

Dahl, Kristin (2005). Leta lejon. Stockholm: Alfabeta 

Dale, Elizabeth (2012). Fullt på bussen. Malmö: Hjulet 

Danielsson, Pernilla (2012). Kan man dricka det?. Stockholm: B. Wahlström 

Deneux, Xavier (2014). Vi äter. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Donaldson, Julia (2003). Den magiska penseln. Stockholm: Alfabeta 

Falk, Bisse, Kallenberg, Lena & Engman, Benny (1994). Vem bor här?. Stockholm: 

Tiden    

 

Forsberg, Monica (2014). Krokodilen i bilen. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Forslind, Ann (2007). Bäbis arg. Stockholm: Alfabeta 

Forslind, Ann (2012). Bäbis hej då. Stockholm: Alfabeta 

Forslind, Ann (2012). Bäbis kan. Stockholm: Alfabeta 

Gahrton, Måns (2014). Bosse & Bella i djurparken. Stockholm: Bergh 

Geffenblad, Lotta (2005). Astons stenar. 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Gesén, Pernilla (2010). Det låter bra!. Stockholm: B. Wahlström  

Gordan, Kajsa (2010). Kjelle börjar på hunddagis. Stockholm: Bergh 

Güettler, Kalle, Helmsdal, Rakel & Áslaug Jónsdóttir (2014). Monsterkatten. 1. uppl. 

Göteborg: Kabusa böcker 

Hellsing, Lennart (2013). Hej, sa Petronella. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Hellsing, Lennart (2014). Annabell Olsson. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Holmberg, Margit (2014). Trollmors vaggsång. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Janouch, Katerina (2008). Ingrid ska sova. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Janus Hertz, Grete & Hertz, Mogens (2003). Nalle. Bromma: Teckenförl. 

Jonasson Hammar, Victoria (2004). Alice åker tåg. Stockholm: Rabén & Sjögren 

 

Jönsson, Maria (2013). Spyflugan Astrid gillar. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Karsin, Åsa (1999). Folke är pruttig. Stockholm: Eriksson & Lindgren  

 

Kitzing, Constanze V. (2013). Vem där?. Stockholm: Karneval  

 

Kruusval, Catarina (1997). Ellens boll. 2. uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Kruusval, Catarina (2008). Fia och djuren: alla ska vara med!. Stockholm: Eriksson 

& Lindgren 



48 
 

Kruusval, Catarina (2010). Prästens lilla kråka. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Kruusval, Catarina (2011). Lilla snigel. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Kruusval, Catarina (2012). Guldlock. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Landström, Lena (2014). Pom och Pim på natten. Stockholm: Lilla Piratförlaget 

Landström, Olof & Landström, Lena (1995). Bu och Bä på kalashumör. Stockholm: 

Rabén & Sjögren  

Landström, Olof & Landström, Lena (1996). Bu och Bä i städtagen. Stockholm: 

Rabén & Sjögren 

Landström, Olof & Landström, Lena (1996). Bu och Bä på sjön. Stockholm: Rabén & 

Sjögren 

Lindenbaum, Pija (2015). Jag hämtar nappen. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva (1981). Max bil. Stockholm: Rabén & Sjögren  

Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva (1982). Max balja. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva (1994). Max blöja. Stockholm: Rabén & Sjögren 

 

Lindgren, Barbro (2013). Här är den lilla gården. Stockholm: Karneval har två av 

denna! 

 

Lindgren, Barbro (2014). Max napp. 2. uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Lindström, Eva (2010). Jag tycker inte om vatten. Stockholm: Alfabeta 

Löfgren, Ulf (1999). Ludde letar efter Nalle. 3. uppl. Stockholm: Opal 

Löfgren, Ulf (2002). Ludde och någon. [Ny utg.] Bromma: Opal 

Löfgren, Ulf (2013). Ludde och alla djuren. [Ny utg.] Stockholm: Rabén & Sjögren 

Löfgren, Ulf (2014). Ludde och Gnutta. [Ny utg.] Stockholm: Rabén & Sjögren 

Lööf, Jan (1996). Sagan om det röda äpplet. 6. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Nilsson Thore, Maria (2014). Alla tre gräver en grop. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Nilsson Thore, Maria (2015). Alla tre har fruktstund. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Nilsson, Ulf (2006). Lilla syster Kanin och alla hennes vänner. [Ny utg.] Stockholm: 

Bonnier Carlsen 

Norlin, Arne & Burman, Jonas (1997). Här kommer polisbilen. 2. uppl. Stockholm: 

Rabén & Sjögren 

Norlin, Arne (2007). Halvan kör buss. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Olsson, Lotta (2013). Här är stora näsan. Stockholm: Bonnier Carlsen 



49 
 

Olsson, Lotta (2014). Trycka knappen. Stockholm: Bonnier Carlsen 

 

Pils, Eva & Norelid, Agneta (2014). Pino och pottan. Stockholm: Pinolek 

Poulsen, Birde (2011). Vem ska kissa?. Bromma: Opal  

 

Rey, H. A. (1979). Nicke Nyfiken. 4. uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Rinaldo, Ingela & Nordberg, Maria (1998). Cykla bak och fram: -tokrim och ramsor. 

Stockholm: Rabén & Sjögren 

Sandberg, Inger & Sandberg, Lasse (1998). Gissa vem jag är idag? sa Labolina. 2. 

uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren  

 

Sandberg, Inger & Hellsing, Susanna (2014). Lilla Anna har kalas. 1. uppl. 

Stockholm: Rabén & Sjögren 

 

Scheffler, Axel (2013). Godnattgrodan. Stockholm: Alfabeta 

 

Sif, Birgitta (2014). Freja Dahl: [som älskade att dansa]. Alingsås: Grafito  

 

Sjöberg, Lena (2012). Vad har du bakom ryggen?. Stockholm: Rabén & Sjögren 

 

Stickland, Paul & Johansson, George (1991). Bilar. Stockholm: Bergh 

 

Susso, Eva (2015). Babo pekar. 2., rev. uppl. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Szabo, Petra (2003). Tittut! i trädgården. [Ny utg.] Bromma: Opa 

Thore, Annika (2012). Joje hjälper. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Thore, Annika (2014). Leka tittut!. Omarb. utg. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Tidholm, Anna-Clara (1993). Ut och gå!. Stockholm: Alfabeta 

Tidholm, Anna-Clara (2011). Grattis!. Stockholm: Alfabeta 

Tidholm, Anna-Clara (2013). Kom!. Stockholm: Alfabeta 

Tidholm, Anna-Clara (2014). En liten stund. [Ny utg.] Stockholm: En bok för alla 

Torudd, Cecilia (2000). Trollpappan. Stockholm: Rabén & Sjögren 

 

Torudd, Cecilia (2015). En dag med mormor: tåget hem. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Uddling, Eva (2002). Bo här och bo där. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Unenge, Johan (2014). Alla tittar på Alfred. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Vang Nyman, Ingrid (2015). Heja Pippi!. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Widerberg, Siv (2013). De nya stövlarna. Stockholm: Rabén & Sjögren 



50 
 

Wirsén, Carin & Wirsén, Stina (2009). Rut & Knut klär ut sig. 2. uppl. Stockholm: 

Rabén & Sjögren 

Wirsén, Stina (2009). Vem sover inte?. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Wirsén, Stina (2010). Vems kompis?. Stockholm: Bonnier Carlsen  

 

Wirsén, Stina (2012). Gul!. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Wirsén, Stina (2015). Rita!. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Wolde, Gunilla (1979). Totte bygger. [Ny utg.] Stockholm: Saga 

Wolde, Gunilla (2014). Emma går till tandläkaren. 4. uppl. Stockholm: Natur & 

Kultur  

 

Wolde, Gunilla (2014). Emma Tvärtemot. 4. uppl. Stockholm: Natur & Kultur   

Wolde, Gunilla (2014). Totte städar. 4. uppl. Stockholm: Natur & Kultur 

 
 
 
 
 
 
  


