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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om hur barn har framställts som 

könade subjekt i bilderböcker över tid. Vidare har vårt syfte varit att belysa vad vuxna aktörer 

med stark relation till barnlitteratur menar att detta kan ha för betydelse i förskolan. För att 

kunna undersöka vårt syfte har vi belyst följande frågeställningar: 

 

- Hur framställs kön i bilderböcker från tidigt 1900-tal, respektive tidigt 2000-tal? 

- Hur resonerar vuxna aktörer om betydelsen av kön i bilderböcker? 

 

Studien bygger på barnboksanalyser och kvalitativa intervjuer. Analyserna behandlar sex 

stycken bilderböcker, tre från tidigt 1900-tal och tre från tidigt 2000-tal. Denna metod valdes 

för att få en djupare kunskap av bilderböckernas förändring. Intervjuerna är genomförda med 

hjälp av en intervjuguide (se bilaga) där vi beskriver frågorna som vi tar upp vid varje enskilt 

intervjutillfälle. Informanterna var tre vuxna aktörer med stark koppling till barnlitteratur. 

Dessa bestod av en litteraturvetare, en barnboksförfattare och en genuspedagog. Genom att ha 

använt oss av både kvalitativa intervjuer och barnboksanalyser har vi kommit fram till en 

markant skillnad i hur barn framställts som könade subjekt i bilderboken över hundra år. I 

förskolans verksamhet anser informanterna att det är viktigt att bevara den äldre 

barnlitteraturen och diskutera kring dem. Barnbokens utveckling tror vi främst beror på hur 

samhället och synen på barn har förändrats. 

 

Nyckelord: Kön, normer, könsstereotyper, könsroller 
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Inledning 
På vår praktik har vi uppmärksammat att barnböcker som används i dagens förskolor har fått 

ett större fokus på genus än vad tidigare böcker har haft. Vi tycker att genusfrågorna är väldigt 

aktuella i dagens samhälle och de bör därför diskuteras, vilken betydelse genus har i 

verksamheten och framförallt i barnböckerna. Genus och könsroll hör enligt Tallberg Broman 

(2002) ihop. Detta på grund av att kön påverkar uppfostran, idéer och föreställningar, genus är 

även en del av maktdimensionen som visar hur kön rangordnas. Sambandet mellan kön, 

beteenden, egenskaper och sysslor med mera påverkas inte av biologiska faktorer utan är 

format av det sociala och historiska (Tallberg Broman, 2002). Har våra tankar kring genus 

gått till överdrift? Visst är det viktigt med genus men det är även betydelsefullt att samhället 

är jämställt, det kräver dock inte att man måste sudda ut individernas olikheter. Om man 

börjar arbeta mer med genus redan i förskolan genom till exempel barnböckerna, kommer då 

barns förutfattade meningar i framtiden att se annorlunda ut? 

 

Barnlitteraturen speglar idag den verklighet som sker runtomkring oss i samhället (Hallberg i 

Allert, 2013). Enligt svenska barnboksinstitutets årliga rapport 2013, har barnbokens 

karaktärer börjat få ett alltmer oidentifierat kön. Hallberg menar att detta kan bli 

problematiskt eftersom det får oss att identifiera ett kön åt karaktärerna utifrån våra egna 

kulturella värderingar. Detta leder oss in på införandet av det nya begreppet hen. 

Nationalencyklopedin (Brithel, 2015) beskriver hen som ett könsneutralt pronomen som 

används istället för att könsbestämma någon eller något som hon eller han. I en artikel i DN 

uttrycker barnboksförfattaren Anette Skåhlberg följande. “Vi får inte ett mer jämställt 

samhälle genom att byta ut hon och han, utan vi riskerar att ta ett steg bakåt. I stället för att 

arbeta med att göra hon och han lika starka så använder man ”hen” för att slippa tänka på de 

problem vi egentligen har” (Dalén, 2012). Även om hen kan betraktas som ett problematiskt 

begrepp anser vi att det är någonting som kan vara användbart, när könet till exempel inte har 

någon betydelse för att presentera ett resultat. På grund av att barnböckerna speglar samhällets 

utveckling har hen blivit allt mer synligt i dagens barnböcker bland annat i förskolans 

verksamhet. Hur påverkar detta förskolläraryrkets profession? Hur synliggörs kön och genus i 

verksamheten? 

Barnlitteraturen är en stor del av förskolans verksamhet som behandlar både kön och genus. 

Enligt förskolans läroplan ska vi 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". Läroplanen beskriver vidare att 

"vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på̊ dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt” 

(Skolverket 2010 s. 5). Enligt Eidevald (2011) tyder forskning på att verksamhetenen i 

förskolan snarare förstärker än motverkar traditionella könsroller. Detta genom att omedvetet 

förstärka könsnormer på grund av föreställningar om hur flickor och pojkar bör vara. Dolk (i 

Eidevald, 2011) funderar på om det skulle bli någon skillnad i förskolan om det i läroplanen 

istället stod att vi ”skall främja olika sätt att göra kön på”? Skulle en sådan formulering kunna 

göra det enklare att se möjligheter att erbjuda barn olika sätt att vara på som inte är kopplat till 

deras kön? 
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I läroplanen synliggörs även vikten av att arbeta med ett kulturarv och att kunna överföra 

“värden, traditioner, historia, språk och kunskaper från en generation till nästa” (Skolverket 

2010 s. 6). Eftersom detta är en del av förskolans mål har vi börjat fundera på hur man 

gemensamt i förskolans verksamhet ska kunna arbeta med dem. Kan man arbeta med äldre 

klassiska barnböcker som fortfarande lever kvar i dagens förskola för att kunna överföra ett 

kulturarv trots samhällets syn på genus? Det vi tänker generellt på är hur kön har framställts i 

barnböcker under de senaste 100 åren. Vi har därför intresserat oss för hur barnlitteraturen har 

förändrats och hur föreställningar om genus i samhället förmedlas genom den.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en djupare kunskap om hur barn har framställts som könade 

subjekt i bilderböcker över tid. Vidare är syftet att belysa vad vuxna aktörer med stark relation 

till barnlitteratur menar att det kan ha för betydelse i förskolan. För att kunna undersöka vårt 

syfte har vi belyst följande frågeställningar: 

 Hur framställs kön i bilderböcker från tidigt 1900-tal, respektive tidigt 2000-tal? 

 Hur resonerar vuxna aktörer om betydelsen av kön i bilderböcker? 

Centrala begrepp 
Kön, genus, könsroller och könsstereotyper är några av de begrepp som vi har använt oss av i 

vår studie. Nedan beskriver vi hur vi har valt att tolka dessa och vad de har för betydelse i vårt 

arbete. 

Kön och genus 
Enligt både Josefson (2005) och Hirdman (2001) är kön och genus två begrepp som är svåra 

att särskilja och tydliggöra. Dock beskriver författarna att genus hjälper oss att förstå 

kulturella och sociala faktorer som gör att man har förutfattade meningar om hur killar och 

tjejer bör vara. Hedlin (2010) uttrycker att kön kan användas då man forskar om genus för att 

bland annat ta reda på könsskillnader. Detta på grund av att kön kan tolkas utifrån olika 

föreställningar som vi har i samhället. Hedlin menar vidare att könen inte har samma status i 

vårt samhälle. Kön används ofta som en kategoriseringsprincip, hur vi ska klä oss, vilka 

leksaker vi använder och vilka yrken och beteenden som klassas som “normalt” för respektive 

kön. Hirdman (2006) förklarar att genus är föreställningar om kvinnligt och manligt och att 

dessa föreställningar har förändrats över tid. Enligt Josefson (2005) fostras vi utifrån vårt kön 

in i vissa beteenden. De är få saker som påverkar oss så mycket som om vi är född till tjej 

eller kille, därför blir även genus en del av vår identitet. 

 

Vi anser att kön och genus är något som har präglat oss under vår uppväxt, vilket har medfört 

vissa förväntningar på respektive kön. Vi har uppmärksammat att vi lätt kan identifiera någon 

eller något utifrån dessa förväntningar. Detta har vi bland annat lagt märke till i 

barnlitteraturen där karaktärer inte alltid har en bestämd könsidentitet. Enligt 

Nationalencyklopedin (Manns och Hirdman, 2015) kan man undersöka genus på olika nivåer. 

Vi har i vår studie valt att studera dessa begrepp utifrån en individnivå som beskriver hur 

olika kön framställs. 
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Könsroller och könsstereotyper 
Det finns enligt Hedlin (2010) föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig, dessa 

beteenden är väldigt framträdande i samhället vilket leder till att mönster bildas, vilket skapar 

så kallade könsstereotyper. Josefson (2005) hävdar att dessa könsmönster ser även olika ut i 

olika tider. Under 1700- talet i Sverige kunde män gråta högt utan någon större egenhet 

medan man idag sällan ser en vuxen man gråta offentligt. Josefsson hävdar att den enda 

skillnaden mellan kvinnor och män är könsroller. Könsroller var ett begrepp som 

uppmärksammades i mitten av 1900-talet. I dagens forskning används inte begreppet 

könsroller i någon större utsträckning på grund av att det bland annat är för invecklat, man 

kan inte gå in eller ut i en “roll”. Idag används istället begreppet könsstereotyper mer flitigt 

(Josefson, 2005). Utifrån våra förväntningar på kvinnligt och manligt behandlar och bemöter 

vi människor olika på grund av hur samhället har präglat oss anser Wahlström (2003) och 

Josefson (2005). Ett exempel på detta anser vi kan vara när vuxna erbjuder barn olika saker 

utifrån vilket kön de har. Detta kan påverka barnen i deras val av leksaker och kläder utifrån 

vad som anses vara normalt.  

 

Vi anser att pedagoger i förskolan bör utgå ifrån barns intresse istället för att utgå ifrån kön, 

där både flickor och pojkar ska få samma möjligheter. Det är betydelsefullt att reflektera över 

vårt förhållningssätt och undersöka hur vi bemöter pojkar och flickor i vardagen. I vår studie 

tolkar vi begreppen könsroller och könsstereotyper som förväntningar vi ställer på oss 

beroende av vilket kön vi har. Vidare i studien kommer vi att beskriva dessa begrepp mer 

djupgående och vad det har för betydelse i barnböckerna. 

Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången beskrivs först barnlitteraturen för att sedan inriktas mer specifikt på 

bilderboken, dess struktur och historien bakom den. Sedan beskriver vi barnböckernas 

innehåll och hur kön har framställts genom olika böckers karaktärer. Avslutningsvis beskriver 

vi bland annat hur normer och jämställdhet kan påverka barnlitteraturen och hur man kan 

arbeta med detta.  

Barnlitteraturen 

Edström (1991) hävdar att barnlitteratur inte alltid har varit en självklarhet som skönlitteratur 

för barn. Barnbokens största utmaning har varit att den har hamnat mittemellan det 

pedagogiska och de litterära fälten. Hon beskriver vidare att barnbokens syfte är att lära ut och 

förklara. Rhedin (2004) uttrycker att barnboken ofta skildrar ofta barnens verklighet och vill 

något med barnen “bortom boken”. Barnlitteratur beskrivs enligt Andersson och Druker 

(2008) vanligtvis som bearbetade texter som utgivits för barn. Nikolajeva (2004) beskriver 

barnboken som en tydlig maktbalans där det är barnen som hamnar i underläge. Detta 

eftersom barnböckerna skapas av vuxna utifrån deras egna föreställningar om barn. En bra 

barnbok skall enligt Lindö (2005) först och främst fängsla sina lyssnare och läsare. Boken ska 

även kunna ge kunskap och lutfyllda upplevelser istället för att ge falska föreställningar om 

samhället och världen. Lindö beskriver vidare att barnlitteraturen har förändrats genom 

tiderna bland annat genom att den har influerats av andra medier. Så som Andersson och 
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Druker (2008) beskriver har äldre barnböcker inte så mycket mer gemensamt med nyare 

litteratur än att de båda är tillägnade för barn. 

Bilderboken 

Enligt Rhedin (2001) är det är svårt att beskriva begreppet bilderbok eftersom det inte finns 

några tydliga kriterier för vad som ska gälla denna typ av berättelse. Rhedin menar att det kan 

vara svårt att förklara bilderböcker eftersom de har en sådan bred kategorisering. Hon 

beskriver vidare att bilderboken vill som konst uttrycka något: berätta, gestalta och 

underhålla. Den har utvecklat ett kraftfullt förhållande mellan text och bild. Nikolajeva (2000) 

beskriver att det finns så kallade “luckor” i bilderböckerna mellan text och bild där de inte 

riktigt hör samman. Dessa ”luckor” finns till för att läsarna själva ska kunna fylla ut dem med 

egna kunskaper och erfarenheter. Edström (1991) beskriver att bilderboken med hjälp av sina 

bilder skapar ett vidgat perspektiv på ett mer konkret och lustfyllt sätt. Rhedin (2004) 

uttrycker att barnet i början inte har lärt sig att tolka in den tredje dimensionen i den faktiskt 

tvådimensionella bilden, vilket försvårar barnets förståelse av bilderna då det endast ser dessa 

som en yta. Edström (1991) belyser vikten av att välja litteratur där barn kan känna igen sig, 

men som samtidigt utmanar deras föreställningar genom att låta dem ta del av olika livsstilar 

och erfarenheter. Författaren beskriver vidare bilderboken som fängslande och som en stor del 

av vårt kulturarv. 

 

Barnbokens historia 
1900-talet har enligt Andersson (2008) setts som den första guldåldern i svensk barnlitteratur. 

Under denna tidsperiod kom de första barnlitterära klassikerna ut av bland annat författarna 

Elsa Beskow, Selma Lagerlöf och Ottilia Adelborg. Andersson beskriver vidare att det skedde 

en breddning inom barnlitteraturen då nya texter i form av bilderböcker och barnvisor fick sitt 

stora genombrott. Kåreland (2001) anser att författare under 1800-talet tog hjälp av 

barnlitteraturen för att lära barn om gott uppförande. Man ville att normer och värderingar 

skulle överföras från litteraturen till barnen. På detta sätt spelade barnlitteraturen en viktig roll 

i barnuppfostran. Kåreland (2013) uttrycker att de flesta författares önskan under 1900-talet 

var att barnen inte skulle behöva möta nöd och lidande eller problem och bekymmer i 

litteraturen. Hundra år senare blev det istället viktigt att göra barn medvetna om den värld de 

lever i och de svårigheter och konflikter som finns där. Detta skriver även Kjersén Edman 

(2002) som menar att barn inte behöver berättelser om prinsessor och häxor, utan en verklig 

berättelse som de känner igen sig i och kan relatera till. Författaren beskriver även hur 

böckerna börjar spegla barnens vardagsverklighet, barnen börjar nu bli alltmer berikade av 

litteraturen. Rhedin (2004) beskriver att det under 1900-talet vuxit fram en förändrad barnsyn 

i bilderböckerna. Hon menar att bilderbokens karaktärer under denna tid beskrevs som 

antingen elaka, olydig eller som snälla och lydiga. Idag beskrivs istället karaktärerna ofta som 

nyfikna och självständiga, de drömmer, undersöker, och leker. Enligt Andersson och Druker 

(2008) har barnlitteraturen formats av barnsynen och hur man ser på barndomen. Barnsynen 

är en grund för hur barnlitteraturen har formats anser Rhedin (2004). I den synen beskrivs 

bland annat vilka kompetenser barnen besitter för stunden istället för att fokusera på vad 

barnen saknar. Rhedin beskriver vidare att under 1970-talet tar bilderboken steget bort från 

fantasins värld och börjar istället fokusera på barns vardag. Detta håller dock inte Edström 
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(1991) med om, hon hävdar att innehållet i barnlitteraturen under 1970-talet fick en större 

tolerans för fantasier och drömmar. 

Rhedin (2001) anser att diskussionen om hur böcker för små barn bör se ut har funnits länge. 

Hon beskriver hur den numera klassiska bilderboken Till vildingarnas land av Maurice 

Sendak under 60-talet skapade diskussion om risken att skrämma barn på grund av 

vildingarna. Under denna tid var många oroade för vad barnen fick uppleva genom 

bilderböckerna. Förstår barn vad som händer och att det är påhittat? Under stora delar av 

1980-talet visade lärare, föräldrar, kritiker och barnbibliotekarier frustration över 

utformningen av moderna bilderböcker. De menade att dessa böcker ofta var gåtfulla för barn 

och innehöll svårförståeliga ämnen. En vanlig fråga som diskuterades under denna tid var om 

dessa bilderböcker över huvud taget var ”lämpliga” för barn. Inser barnen att Resan till Ugri-

La-Brek av Thomas Tidholm handlar om döden? Är berättelser om alkoholism lämpliga som i 

boken Pojken, prinsessan och grönt av Inger och Lasse Sandberg? Detta är exempel på några 

av de senaste decenniernas moderna bilderböcker som kan provocera traditionellt tänkande 

om vad bilderböckerna syftar till (Rhedin, 2001). Många moderna bilderböcker har skapat en 

problematisk relation till de vuxna förmedlarna. De provocerar genom sitt ämnesinnehåll 

genom att inte längre endast vara riktade till barn. Man kan inte längre bortse från bilderna i 

och med texten och bildens ömsesidiga bidrag till varandra. Många vuxna har argumenterat 

för att de moderna bilderböckerna anses vara olämpliga, bildmässigt avancerade och 

obegripliga för barn (Rhedin, 2001). Under senare 2000-tal blev det enligt Kåreland (2013) 

vanligare att barnboken speglade de sociala förändringar som har skett i samhället. Den 

förändrade familjestrukturen kan avläsas i dagens barnbok, där kärnfamiljen inte längre 

framstår som den enda modellen. Både ensamföräldern och olika varianter av så kallade 

regnbågsfamiljer finns numera många exempel på i barnböckerna. Damber; Nilsson och 

Ohlsson (2013)  belyser vikten av att barn kan känna att andra har liknande hemförhållanden 

trots att familjen avviker från normen. Barn skapar en bild av världen utifrån sina egna 

erfarenheter på grund av att vi ser våra erfarenheter som normala. Rhedin (2004) menar även 

att det är viktigt att barnen får en förståelse för att allas verklighet kan se olika ut. Bilderboken 

är idag även influerad av andra medier, men trots detta är bilderboken fortfarande en konstart 

där både bild och text är beroende av varandra. 

 

Flick-och pojkboken 

Enligt Kåreland (2013) kritiserades flickboken under sent 1800-tal för ytlighet och 

verklighetsförfalskning. Även pojkboken fick kritik för sin ”råhet”. Trots detta fortsatte de 

båda böckerna att följa det traditionella mönstret långt in på 1900-talet. Flickboken innehöll 

ofta bilder som föreställde kläder, frukter och mysiga djur medan pojkboken innehöll bilder 

på bussar, bilar och flygplan. Kåreland (2005) beskriver att det under 1900-talet fortfarande 

fanns en del könsuppdelade barnböcker. Den könsuppdelade barnboken ifrågasattes och 

ungdomsboken lanserades för båda könen först på 1960-talet. Nu hamnade även mansrollen i 

fokus. Barnboksförfattare försökte ge mer nyanserade pojk- och mansporträtt. Ett tydligt 

exempel på detta är Alfons Åberg. Alfons pappa presenteras som en mjukis, ofta iförd 

förkläde. Han är en vårdande förälder som ägnar stor tid åt hushållssysslor. Kåreland (2005) 
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uttrycker att marknadsföringen av dagens barnlitteratur inte längre är könsuppdelad på samma 

sätt som förr.  

Könsstereotyper, normer och avvikelser i bilderböcker 

Wedin (2014) framhåller att könsstereotyper i bilderböcker beskriver hur pojkar, flickor, män 

och kvinnor beter sig och hur de förväntas göra utifrån rådande normer. Normer kan sägas 

vara osynliga regler för hur vi ska bete oss i samhället och mot varandra. Hon menar vidare 

att en norm är osynlig tills någon bryter mot den. Så länge alla beter sig i enlighet med 

normen tycks det vara ”normalt”. Det är först när någon avvikelse sker, som vi reagerar. Barn 

behöver upptäcka att könsmönster inte är något som de har fötts med, utan något som de 

själva är med och skapar. 

Nikolajeva (2004) beskriver att könsstereotyper är någonting som ofta förekommer i 

bilderböckerna. Kön och genus var någonting som särskilt uppmärksammades i litteraturen 

under 60- och 70-talet. Enligt Josefson (2005) började könsstereotyper uppmärksammas i 

mitten av 1900-talet. Hon uttrycker att könsroller inte är någonting som är enkelt att ta på och 

av, eller kliva in i och ur. Påverkan är alltför invecklad och finns överallt i samhällets struktur, 

i språket, i symboler och i organisationen. Svaleryd (2002) menar att samhället har en stor 

inverkan på hur barnen utformas till att bli flicka eller pojke. Försök att omskriva stereotyper 

förekommer men utan att ta bort själva identiteten, det som gör oss till dem vi är. Dock hävdar 

Österlund (2008) att det finns risker med att skildra genus i bilderböcker genom att det kan gå 

till överdrift, vilket kan leda till en karikatyr av karaktärernas genus. 

Eidevald (2014) uttrycker att texterna i bilderböckerna ska för barnen vara fria från det som 

betraktas som könstereotypt och det ska uppmuntra flickor till att vara “pojkaktiga” och 

pojkar att vara “flickaktiga”. Davies (i Svaleryd, 2002) hävdar att barn lär sig hur de ska vara 

utifrån deras kön, de lär sig att de inte kan vara både pojke och flicka utan måste välja något 

av könen. Wedin (2014) anser att det är av betydelse att ge barnen möjlighet att utmana 

normen och stödja dem som vågar bryta mot dem. Nikolajeva (2004) beskriver normen i 

bilderböcker på följande sätt: 

Kvinnligt Manligt 

Vackra Starka 

Aggressionshämmade Våldsamma 

Emotionella Känslokalla 

Lydiga Aggressiva 

Självuppoffrande Tävlande 
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Omtänksamma Rovgiriga 

Sårbara Skyddande 

Beroende Självständiga 

Passiva Aktiva 

Syntetiserande Analyserande 

Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt 

 

Detta innebär inte att alla kvinnliga och manliga karaktärer följer detta schema, men det kan 

underlätta för oss att bedöma hur stereotypa personer kan skildras (Nikolajeva, 2004). 

Kåreland (2005) uttrycker att flera forskare har visat att flickor har större benägenhet att 

överskrida genusnormer än pojkar. Att bli kallad ”pojkflicka” är snarare något positivt medan 

begrepp som ”flickpojke” inte existerar. Feminiserade pojkar betraktas alltför ofta som något 

negativt (Kåreland, 2005). Detta kan enligt Tallberg Broman (2002) bero på att relationen 

mellan könen hör ihop med vårt beteende och är ingenting som vi föds med utan någonting 

som är socialt och historiskt konstruerat. Hon beskriver vidare att pojkar som överskrider 

genusnormen ofta blir mer “töntförklarade” och åsidosatta än flickor med maskulina 

beteenden, de blir istället högt rangordnade. Butler (i Svaleryd, 2002) beskriver att termen 

flicka/pojke har formats av våra förutfattade meningar som har förändrats genom tiderna. 

Svaleryd (2002, s.30) hävdar att “det inte är de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, 

utan varje människas tolkning av dessa”. Hon menar vidare att alla människor har växt upp 

med mer eller mindre synliga uppfattningar av kön. Könet är idag enligt modern forskning 

någonting som har formats genom våra olika uppfattningar om likheter och skillnader. Hur 

kan ett jämställt samhälle kopplas ihop med dessa likheter och skillnader? 

Jämställdhet 

Hedlin (2010) anser att det kan hända att man blandar ihop jämlikhet och jämställdhet. 

Jämlikhet syftar på att behandla alla grupper likvärdiga medan jämställdhet istället fokuserar 

på att kvinnor och män ska ha likvärdiga villkor. Skillnaden mellan dem båda är att 

jämställdhet endast fokuserar på kön. Forsberg (1998) uttrycker att jämställdhet idag innebär 

att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Hedlin 

(2010) menar vidare att både män och kvinnor anses behandla varandra likvärdigt och att de 

inte gör någon märkbar skillnad mellan pojkar och flickor. Undersökning har dock visat att vi 

använder oss av våra förutfattade meningar för att bestämma vad som anses vara normalt för 

de olika könen. Tallberg Broman (2002) belyser vikten av att problematisera förhållandena 

inom könen istället för den alltför ensidiga fokuseringen på skillnader mellan könen.   
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Enligt Eidevald (2011) har begreppet jämställdhet under många år använts för att motverka 

orättvisor mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Tallberg Broman (2002) konstaterar att 

man under 1970-talet började uppmärksamma och stödja jämställdheten i både skolan och i 

förskolan. Eidevald (2011) beskriver att skollagen 1995 ändrades och skapade en mer 

framträdande roll för jämställdhet. Detta berodde framför allt på att utvecklingen mot 

jämställdhet inom utbildningsväsendet ansågs ha gått för långsamt. Efter detta skulle 

utbildningen ge flickor och pojkar likvärdiga förutsättningar och varken flickor eller pojkar 

skulle ses som enhetliga grupper. Eidevald menar att jämställdhet är en fråga som väcker 

känslor hos många. Hur diskussionen om jämställdhet kommer att se ut i framtiden anser han 

därför vara väldigt intressant att spekulera kring. Författaren uttrycker vidare att vi med 

säkerhet kan säga att det som idag ses som en självklarhet, kommer i framtiden att betraktas 

annorlunda. Wedin (2014) belyser att jämställdhetsarbetet har en betydelse för vilka böcker 

barnen möter i förskolans verksamhet. Genom att samtala och problematisera böckernas 

innehåll för barnen kan deras föreställningar utmanas och vidgas. 

Bilderbokens karaktärer 
Jämställdhet innebär för Wahlström (2003) att bredda, men aldrig stoppa skapandet av 

rollernas karaktärer. Hon uttrycker vidare att rollsuppsättningar givetvis kommer att finnas i 

sagorna även i framtiden. Problemet uppstår när samma typ av budskap ensidigt upprepas i 

alla lägen och i alla aktiviteter eftersom de sätter ensidiga spår hos barnen. Wedin (2014) 

belyser vikten av att pedagogerna samtalar och förmedlar böckernas innehåll för barnen. 

Genom att diskutera och problematisera könsstereotyper i litteraturen kan barns 

föreställningar utmanas och vidgas. Att arbeta med förebilder är ett kraftfullt sätt att bryta 

normer. Det blir viktigt att skapa en medvetenhet om vilka genusladdningar som finns och hur 

vi kopplar dem till könen. Sagor och berättelser behöver inte läsas ordagrant. En saga kan 

läsas på många olika sätt, bland annat genom att byta ut huvudpersonernas kön.  Detta leder 

ofta till öppna diskussioner om vad flickor och pojkar kan göra. (Wedin, 2014). 

Manliga huvudpersoner är enligt Kåreland (2013) majoritet i litteratur för små barn, särskilt i 

bilderböckerna. En viss utjämning har dock skett under de senaste åren men flickor får 

fortfarande redan i förskolan mest komma i kontakt med fiktiva gestalter av det motsatta 

könet. Var ska de då kunna finna sina förebilder? Österlund (2008) uttrycker att det dock 

skedde en förändring under 1990- och 2000-talet, där flickkaraktären efterfrågades. 

Wahlström (2003) tror att det är nödvändigt för både flickor och pojkar att omväxlande axla 

huvudroller och biroller, både i skönlitteraturen och i verkligheten. Det är på det sättet som 

barns sociala kompetens, självkänsla och självförtroende byggs upp. Författaren belyser 

vikten av att vidga ramar och roller istället för att byta dem. Österlund (2008) beskriver att 

författarna i bilderböckerna kan använda sig av båda könen i böckernas karaktärer eftersom 

detta gör att både flickor och pojkar lättare kan lockas in i handlingen. 

Läsaren av en bok kan enligt Nikolajeva (2004) på egen hand konstruera bilder av karaktärer i 

berättelsen. Detta genom att urskilja information om personen, utifrån hens beteende. 

Personer kan lätt formas och identifieras utifrån karaktärens attribut som illustreras i bilden 

till exempel; svärdet som riddaren ofta bär och hästen som hjälper till att identifiera Pippi 

Långstrump. Detta är något som Nikolajeva (2004) anser att vi bör undersöka, nämligen hur 
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karaktärer uppenbarar sig för oss. Karaktärer i bilderboken kan ha både inre och yttre 

egenskaper. Barnboksförfattare väljer själv vilka som ska synliggöras med hjälp av text och 

bild. De yttre beskrivningarna är starkt framträdande i betydligt fler flickböcker än i 

pojkböcker. En fråga som Nikolajeva då ställer är om detta bygger på våra stereotypa 

föreställningar om att flickor i större utsträckning bryr sig mer om sitt utseende, än pojkar. 

Begreppen manligt och kvinnligt kan på så sätt vara svåra att analysera ur ett genusperspektiv. 

Då man läser barnböcker anses det manliga/maskulina som det normala och om det inte 

framgår någonting feminint i texten uppfattar vi omedvetet texten som neutral, det vill säga 

manligt (Nikolajeva, 2004).  

Enligt Kåreland (2013) är litteraturämnet ”genusimpregnerat” vilket betyder att det är 

genomsyrat av föreställningar och värderingar som har med genus att göra. Det är därför 

viktigt att pedagoger och lärare har genuspedagogisk kunskap. Nikolajeva (2000) uttrycker att 

det är våra visuella stereotyper som gör mänskliga huvudrollskaraktärer till pojkar eller 

flickor. Om en författare däremot ska göra huvudrollskaraktärerna till djur är stereotyper ännu 

vanligare och oftast är det kläderna som används för att definiera könet. 

 

Visuella medel i barnlitteraturen 
Ambjörnsson (2011) uttrycker att forskare har kommit fram till att kläder spelar en 

betydelsefull roll för hur människor upplever identiteter och sociala tillhörigheter. Detta 

synliggörs även i barnböckerna genom att man ser vad och vem man är. Ur ett historiskt 

perspektiv beskriver Ambjörnsson hur samma barnkläder förr användes av både pojkar och 

flickor upp till en viss ålder, det fanns inga skillnader mellan dessa. Davies (2003) uttrycker 

att både kjolar och byxor är betydligt mer än bara en ytlig påklädnad, hon menar att kläderna 

stärker både det feminina och det maskulina hos de båda könen. Kläderna i barnböcker är 

enligt Ambjörnsson (2011) väldigt kodade och hon påstår att inget annat språk är så laddat 

som “klädspråket”. Detta håller även Davies (2003) med om då hon uttrycker att kläderna har 

en symbolisk betydelse för barnen, inte minst lika mycket som de språkliga koderna. Dessa 

visuella medel är enligt Ambjörnsson (2011) det mest synliga sättet för människor att 

signalera klass och genustillhörighet. Klädkoder är även någonting som på ett enkelt sätt går 

att överskrida. Kläder i litteraturen ger läsaren detaljerade intryck och bilder. Det är dock 

viktigt att tänka på hur man framställer genus via karaktärerna och deras kläder, det kan 

annars lätt skapas en parodi. Ambjörnsson menar vidare att man lätt kan överdriva sina 

föreställningar om hur ett visst kön bör framställas genom bland annat karaktärernas 

handlingar, rörelsemönster och klädsel. Lassén-Seger (2008) hävdar att om 

barnboksförfattarna däremot vill inta ett barnperspektiv där de utgår ifrån barnen är det viktigt 

att bland annat tänka på hur kläderna skildras. För att kringgå genus och 

ålderskategoriseringen i bildböckerna kan karaktärer göras till djur. 
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Metod 
I följande text kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga och vilken typ av metod som vi 

har använt i vår studie samt vilket urval av bilderböcker och intervjupersoner vi har gjort. Vi 

kommer sedan att redogöra för de forskningsetiska principerna och hur dem har använts.  

Val av metod 
Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om hur barn har framställts som 

könade subjekt i bilderböcker över tid. Vidare är syftet att belysa vad vuxna aktörer med stark 

relation till barnlitteratur menar att det kan ha för betydelse i förskolan. För att ta reda på detta 

har vi därför valt att använda oss av barnboksanalyser för att kunna undersöka 

bilderböckernas förändring. Kvalitativa intervjuer har genomförts för att ta reda på hur vuxna 

aktörer resonerar kring betydelsen av kön i bilderböcker.  

Bilderböcker 
Vi har genomfört sex stycken analyser av bilderböcker för att kunna jämföra hur kön 

framträder i barnlitteraturen då och nu. Eftersom vi i vårt blivande yrke kommer att jobba i 

förskolan har vi intresserat oss av bilderböcker för barn mellan tre till sex år. De böcker som 

vi först använde oss av i analysen är äldre barnboksklassiker från tidigt 1900-tal som vi 

kommer ihåg från vår barndom och som fortfarande lever kvar i dagens samhälle. De 

författare som bearbetas i analysen från denna tid är Elsa Beskow och Ottila Adelborg. Vi 

analyserade därefter nyare böcker från 2000-talet med ett medvetet fokus på genus. 

Författarna till dem här böckerna är Anette Skåhlberg och Pija Lindenbaum. Dessa böcker har 

vi stött på i förskoleverksamheten då vi har varit ute på praktik. Det har då väckts många 

diskussioner runt dem, vilket har skapat ett intresse hos oss att analysera dem närmare. För att 

ta reda på hur kön har framställts i bilderböcker bestämde vi att analysera dem ur ett 

genusperspektiv. Då vi analyserade barnböckerna var det viktigt att vi bland annat 

uppmärksammade hur text och bild hörde ihop. Nikolajeva (2000) beskriver här nedan några 

frågor som vi valde att utgå ifrån vid analyserna. 

1. På vilket sätt är huvudpersonens kön avgörande för handlingsförloppet? Vad händer 

om karaktärernas kön blir ombytta och hur påverkar det handlingen? 

2. Vilka visuella medel använder illustratören för att understryka personens kön? 

3. På vilket sätt beskrivs karaktärernas beteende utifrån den föreskrivna genusnormen? 

Hur och varför avviker det från normen? Hur avbildas denna avvikelse i ord och 

bilder? 

4. Hur är bipersonerna, särskilt de vuxna, stereotypt porträtterade? Tänk på att en 

velourpappa eller en mamma som är bilmekaniker också är en stereotyp, ett enkelt 

rollbyte. Är dessa stereotypiska porträtt symmetriska i ord och bilder eller är det 

huvudsakligen i bilden som vi ser stereotyperna? 

5. Om personen är ett könlöst djur eller föremål, finns det några tecken i texten eller i 

bilden som tvingar oss att uppfatta personen som en pojke eller en flicka? (Detta är en 

fråga som vi endast har använt vid ett fåtal tillfällen där vi har ansett att den har varit 

relevant). 
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Vi har även undersökt bilderböckernas omslag ur ett genusperspektiv. Detta eftersom vi anser 

att bokomslaget är vad man först uppmärksammar och reflekterar kring då man väljer att läsa 

en bok för barn. Enligt Nikolajeva (2000) har en bilderbok alltid en bild på omslaget, men 

bilden kan variera. Antingen är det en bild inifrån boken eller så kan det vara en bild som inte 

återkommer senare i handlingen. Nikolajeva beskriver vidare att text och bild tillsammans ger 

ett helhetsintryck om vad boken kommer att handla om, vilken genre den har och vem den är 

riktad till. Genom att utgå ifrån de här frågorna hoppades vi på att stöta på olika 

framställningar av kön i både äldre och moderna bilderböcker. 

Avgränsning och urval av bilderböcker 
Vi valde att göra en avgränsning av våra bokval. Efter att ha funderat på vilka böcker vi skulle 

använda oss utav kom vi fram till följande. De moderna böckerna, från 2000-talet, som vi 

analyserade valde vi för att de alla hade ett tydlig och framträdande resonemang kring kön 

och genus. Två av dem är Känn med hen (2012) och Jösta och Johan (2010) av Anette 

Skåhlberg. Den tredje boken är Kenta och barbisarna (2007) av Pija Lindenbaum. Känn med 

hen bestämde vi oss för på grund av att det är en könsneutral bok som passar både flickor och 

pojkar. Karaktärerna i boken framställs som könlösa, varken med klädkoder eller med namn. 

Jösta och Johan är däremot en normbrytande bok med könade karaktärer. Den tredje boken, 

Kenta och barbisarna har också könade karaktärer där man tydligt ser vem som är pojke och 

flicka med hjälp av både namn- och färgkodning. Två av de äldre böckerna från 1900-talet 

som vi analyserade är skrivna av Elsa Beskow; Tomtebobarnen (1910) och Hattstugan 

(1930). Vi valde även en bok skriven av Ottilia Adelborg; Pelle snygg och barnen i Snaskeby 

(1896). Alla dessa sex bilderböcker analyserade vi för att kunna se likheter och skillnader i 

hur kön framställs ur ett tidsperspektiv på 100 år. 

 

Vi har valt att analysera böcker av Elsa Beskow på grund av att hon har skrivit några av de 

mest klassiska bilderböckerna som fortfarande lever kvar än idag och som det fortfarande görs 

nyutgåvor av. Ottilia Adelborgs bok valde vi därför att en barnboksbibliotikarie 

rekommenderade denna till oss. Det fanns ett litet urval av äldre bilderböcker från tidigt 1900-

tal eftersom de flesta började komma ut i mitten av det här seklet. Pelle snygg och barnen i 

Snaskeby bestämde vi oss för eftersom vi ansåg att den verkade vara mest intressant att 

analysera utifrån de frågor som vi valt. 

Kvalitativa intervjuer 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få olika personers perspektiv på vårt 

undersökningsområde. Vi ville ta reda på vad de har för olika uppfattningar och synpunkter. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att kvalitativ metod har som mål att tillämpa 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld. Denna 

forskningsmetod bearbetas med hjälp av ord istället för med siffror som den kvantitativa 

forskningsmetoden huvudsakligen gör. Den betydande skillnaden är den erfarenhetsgrundade 

kunskapskaraktären. En intervju kan göra att intervjuaren får en förändrad uppfattning om ett 

visst tema. Man kan till exempel se sammanhang och upptäcka nya aspekter inom området 

som man inte var medveten om innan intervjun. Intervjun kan för både intervjuaren och 

intervjupersonen vara en lärande process (Kvale och Brinkmann 2014).  
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Efter insamlat material med hjälp av intervjuguide (se bilaga) och ljudinspelning valde vi att 

transkribera intervjuerna för att bearbeta materialet. I intervjuguiden beskrivs frågorna som 

har använts vid intervjutillfällena. Två av informanterna kontaktades via mail där vi skickade 

ut information om vår studie och en förfrågan om ett deltagande. Den tredje informanten 

kontaktades via telefon men även denna fick mer information via mail efter det första 

telefonsamtalet. Alla intervjuer genomfördes muntligt förutom en eftersom denna informant 

bodde på en annan ort, vilket gjorde att vi genomförde intervjun via mail. Detta för att inte gå 

miste om viktig information vilket lätt hade kunnat ske om intervjun istället ägt rum via 

telefonen. På grund av att vi genomförde denna intervju på detta sätt blev det svårt att ställa 

följdfrågor som kunde ha gett ett bredare resultat. Eftersom två av de tre intervjuerna 

genomfördes muntligt bestämde vi oss för att vara huvudansvarig för var sin intervju. Medan 

den ena skötte intervjun genomförde den andra av oss den tekniska delen med ljudinspelning. 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades materialet och bearbetades sedan gemensamt fram 

till ett resultat.  

I vår studie har vi använt oss av de fyra huvudkraven enligt vetenskapsrådet (2002) vid 

intervjutillfällena. Huvudkraven innefattar: 

1. Informationskravet- Behandlar information till de berörda informanterna om den 

aktuella forskningen och dess syfte.  

2. Samtyckeskravet- Behandlar frivilligt deltagande av intervjun och att den intervjuade 

har möjlighet att avbryta under intervjutillfället om så önskas. 

3. Konfidentialitetskravet- Den intervjuade har rätten till anonym identitet av det 

behandlade resultatet. 

4. Nyttjandekravet- Materialet som framkommit under de genomförda intervjuerna får 

endast användas som ett forskningsunderlag. 

Avgränsning och urval av informanter 

Vi intresserade oss för en verksam barnboksförfattare som har lagt ett stort fokus på genus i 

sina böcker. Några av dessa böcker har vi varit i kontakt med tidigare under våra VFU 

perioder. Vi genomförde denna intervju för att ta reda på vad hen ansåg om genus och om hen 

kunde se någon tydlig förändring i barnbokslitteraturen. Den andra intervjun genomfördes 

med en litteraturvetare som är verksam i bland annat förskollärarprogrammet. Syftet med 

denna intervju var att få en djupare inblick i förändringen av barnlitteraturen. Den tredje 

intervjun genomfördes med en förskollärare som är verksam i en genusförskola. Denna 

intervju gjordes för att ta reda på vilken betydelse hen ansåg att litteraturen har för barnen i 

förskolan. Vid bearbetningen av resultatet valde vi att använda oss av fiktiva namn eftersom 

det ingår i ett av de fyra huvudkraven, att informanterna har rätt till anonymitet. Därför 

används hen som personligt pronomen som ett led i anonymiseringen av deltagarna eftersom 

deras kön inte är relevant för studiens resultat. 
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Resultat och analys  
I resultatet presenteras analyser av bilderböcker och kvalitativa intervjuer. 

Barnboksanalyserna är strukturerade efter år med en kronologisk ordning, med den äldsta 

boken först. Underrubrikerna i barnboksanalyserna behandlar Nikolajevas (2000) 

frågeställningar som beskrivs i metoden. I den andra delen av resultatet är de kvalitativa 

intervjuerna uppdelade utefter informanternas profession. Detta för att få en tydligare bild av 

de olika informanternas syn på barnböckernas förändring och vad det har för betydelse i 

förskolan. Avslutningsvis beskrivs en sammanfattning efter varje resultatdel, av vad vi 

kommit fram till utifrån studiens frågeställningar. 

Resultat av bilderboksanalyser 

Boksanalys 1- Pelle Snygg och barnen i Snaskeby av Ottilia Adelborg (1896)  
Boken handlar om Pelle som tycker att renlighet är väldigt betydelsefullt. Pelle besöker 

genom boken flera barn som han tvingar att göra sig rena. Han går till olika karaktärer för att 

hitta verktyg att använda sig av för att kunna rengöra barnen. Han besöker bland annat 

Svampmor, Krukefar, Tvålgubben och Borstegubben. Efter att Pelle har kämpat och slitit för 

att få alla barnen i Snaskeby rena och fina avslutas berättelsen med att barnen inte längre är 

rädda för vatten och renlighet och de blir nu Pelles bästa vänner. Boken syftar till att lära barn 

hur man uppfattas som “snygg” och även belysa betydelsen av renlighet. Handlingen upplevs 

som mer uppfostrande än lustfylld. Bokens budskap kan idag anses vara dåligt eftersom Pelles 

sätt att skaffa vänner på uppfattas som skrämmande och omoraliskt. Edström (1991) beskriver 

att barnboken förr ville lära ut och förklara, hon beskriver vidare att bokens budskap ofta var 

att lära barnen något. 

Bokomslaget 

På bokomslaget sitter Pelle vid ett bord med en tvål i ena handen och 

en urna med vatten i den andra. Bokomslaget ser skrämmande ut 

eftersom Pelle på bilden ser arg ut både genom sitt ansiktsuttryck 

och genom sitt kroppsspråk. Han framstår som detta eftersom det 

tydligt illustreras att han krampaktigt håller i tvålen på bilden. Titeln 

på boken är skriven i blått. Kan detta ha att göra med 

huvudpersonens kön? 

Huvudpersonernas kön 

Den enda huvudpersonen i boken är Pelle. Bokens handling hade inte blivit förändrad om 

huvudpersonen istället var en flicka. Om Pelle hade varit en flicka så hade dock handlingen 

följt könsnormen på ett annat sätt eftersom renlighet och utseendefixering ofta kopplas till ett 

mer “flickaktigt” beteende. Pelles sätt att agera följer även typiska manliga könsnormer då 

han till exempel binder fast ett av barnen på en stol för att få hen att sitta still och även då han 

tvingar barn emot deras vilja. I Nikolajevas (2000) tabell som presenteras under metoddelen, 

beskrivs vanliga könsnormer för manliga karaktärer i barnböcker. De framställs ofta som 

starka, våldsamma och aggressiva. I situationen där Pelle binder fast ett barn på en stol 
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framstår han som väldigt bestämd och kontrollerande. Att han tvingar barnen emot deras vilja 

synliggörs tydligt då de på bilderna i boken protesterar med gester och ansiktsuttryck. 

Visuella medel 

Pelle beskrivs visuellt utifrån hans kläder som inte är könstereotypa eftersom han bär någon 

form av klänning med en krage av volang och tights. Pelle bär även en vit triangelformad hatt 

på huvudet. Ambjörnsson (2011) beskriver hur samma barnkläder förr användes av både 

pojkar och flickor upp till en viss ålder, det fanns inga skillnader mellan dessa. Hans kläder 

skulle kunna illustrera en pierrot “pierrot är en vitklädd och vitsminkad figur med lite sorgsen 

uppsyn; en föregångare till cirkusens så kallade vita clown”( Ek, 2015). Detta eftersom de är 

klädda på liknande vis. 

De andra karaktärerna i boken illustreras utifrån typiska könsnormer. Flickorna har klänning 

medan pojkarna har byxor och jacka. Varför illustreras Pelle på ett annat sätt än vad de andra 

pojkarna i boken gör? Kan detta ha med hans namn Pelle Snygg att göra? Behöver han ha 

andra kläder än de andra barnen för att framstå som “snygg”?  Pelle framställs i text som 

bland annat aggressiv medan hans kläder framställer honom som feminin. 

Genusnormer 

Pelles handlingar anser vi avvika från den manliga genusnormen eftersom pojkar vanligtvis 

inte förknippas med renlighet. Pelles kroppsspråk i boken kan anses vara väldigt feminint 

genom de sätt han står, sitter på och genom de sätt han gestikulerar med sina händer. Detta 

synliggörs i boken bland annat då Pelle till exempel sitter och korsar benen. Hans egenskaper 

uppfattas dock som manliga. Kan det här vara en förändring som har skett över tid? 

Föreställer vi oss det feminina på ett annat sätt än vad man gjorde för cirka 100 år sedan? Det 

kan vara av betydande roll att genus blivit mer uppmärksammat under senare år. 

Kroppsspråket kan idag ha en mer avgörande roll för hur vi uppfattar karaktärernas kön. Pelle 

beskrivs som väldigt hårdhänt och aggressiv då han bland annat ska jaga, fånga in och klippa 

barnens hår mot deras vilja. 

Biroller 

De vuxna birollerna i boken är Svampmor, Krukefar, Tvålgubben och Borstegubben. 

Svampmor synliggörs i bilderna som väldigt sträng utifrån hennes ansiktsuttryck och 

handlingar, då hon bland annat har fångat in flera skrikande barn i sitt förkläde. Krukefar 

framgår genom bilden som en aggressiv karaktär. Blir man inte ren får man enligt honom 

“hån och bannor, blir en skam för hela byn”. Tvålgubben är en döv karaktär som via 

illustration uppfattas som en man med långt skägg. Avslutningsvis beskrivs borstegubben som 

tjock och fet i texten, detta stämmer även överens med hur han framställs visuellt. Flickorna 

får i bokens slut lära sig betydelsen av att tvätta, fläta och att hålla sig ren. I dessa lärande 

situationer framställs inga pojkar, de återkommer dock i slutet där de får bada och skrubba sig 

rena. Det är endast flickorna som framträder på dessa bilder där de ska lära sig hushållssysslor 

som till exempel att tvätta. Detta kan bero på att kvinnan förr hade en tydligare roll i hemmet. 

Kåreland (2001) beskriver att barnlitteraturen förr användes för att lära barn om gott 

uppförande. Hon beskriver vidare att man ville med hjälp av litteraturen föra över normer och 

värderingar till barnen. 
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Bokanalys 2 - Tomtebobarnen av Elsa Beskow (1910) 

Boken handlar om en tomtefamilj som bor tillsammans ute i skogen. Familjen består av mor, 

far och fyra barn. Genom bokens handling får man följa familjens vardag, hur de lever och 

vad de hittar på ute i skogen. Boken visar familjens olika sysslor, då de plockar svamp och 

samlar in ängsull för att bland annat kunna väva filtar till vintern. Den känns väldig 

verklighetstrogen trots att den utspelar sig i skogen med fantasiväsen, detta bland annat på 

grund av att barnen i boken utför sysslor som man som läsare kan relatera till. Boken kan lätt 

uppfattas som uppfostrande eftersom det bland annat framgår att barnen får smäll eller bannor 

om de missköter sig. Barnen får även vid en tidig ålder hjälpa till med de olika sysslorna i 

hemmet. 

Bokomslag 

I bilden kan man skymta tre av de fyra små Tomtebobarnen bakom en 

sten, detta skapar en nyfikenhet att ta reda på vilka de är och vad 

boken kommer att handla om. Ur ett genusperspektiv är det intressant 

att se att barnen på framsidan synliggörs likadant. Det är ingen av 

dem som visualiseras med hjälp av könsstereotypa medel på 

bokensomslaget. Senare i boken tydliggör författaren könen med 

hjälp av olika visuella medel. 

Huvudpersonernas kön och visuella medel 

Huvudpersonerna består av Tomtebobarnen som upplevs vara två flickor och två pojkar 

eftersom illustratören använder sig av klänning på två av karaktärerna och byxor och tröja på 

de andra två. Även om klädernas olika delar inte är enhetliga så är färgerna det på alla barnen, 

på så sätt används ingen färgkodning för att bestämma könen. Kläder i barnböcker är enligt 

Ambjörnsson (2011) väldigt kodade och hon påstår att inget annat språk är så laddat som 

”klädspråket”. Barnen utför ungefär samma handlingar och har liknande beteenden i 

berättelsen så om man hade gett dem ett annat kön hade det inte haft någon betydelse för 

handlingen. Barnens handlingar är inte givna utifrån deras kön, utan i boken hjälps de alla åt 

med sysslorna vilket kan ses som ovanligt på grund av bokens ålder. Det var förut mer 

uppdelat om vem som skulle göra vad i samhället och framförallt i hemmet, vilket inte 

synliggörs i huvudrollernas karaktärer men detta synliggörs dock i birollerna. 

Genusnormer 

Både pojkarna och flickorna är äventyrliga i bokens handling. På ett uppslag i boken 

synliggörs det äventyrliga eftersom att det är en av flickorna som vågar sig upp på en 

fladdermus rygg. Detta kan upplevas strida mot de typiska genusnormerna eftersom det inte är 

vanligt att flickor framställs som modiga och äventyrliga. På en annan bild illustreras 

pojkarna som starkare än flickorna då de tillsammans bär på en död orm. Därefter visar dock 

författaren en annan sida av pojkarna då de blivit ledsna efter en strid mot myrorna. Det 

anmärkningsvärda i detta är att det endast är pojkarna som är ledsna och inte flickorna. På ett 

annat uppslag får barnen lära sig om de olika svamparna i skogen. På bilden står en pojke 

bortvänd och på hans kroppsspråk ser det ut som att han gråter, detta framkommer dock inte i 

texten. Nikolajeva (2000) beskriver att det kan förekomma luckor mellan text och bild, där 

läsarnas egna uppfattningar och erfarenheter blir synliga. Vi anser att detta kan skapa en 
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förvirrig bland barn eftersom det som illustreras inte framgår i texten, det kan även hända att 

barnen inte alls uppmärksammar detta medan de vuxna som läser däremot gör det. 

Biroller 

De vuxna människornas biroller i den här boken består av barnens mamma och pappa. Boken 

behandlar även andra biroller men som inte har samma framträdande roll. Både mamman och 

pappans kläder är stereotypa för deras kön. Pappan bär byxor och en tröja som pojkarna, 

medan mamman bär som de andra flickorna i boken klänning. Hon har även på sig ett huckle 

och ett förkläde som kan anses vara typiskt för den kvinnliga normen. Hennes kläder tyder 

också på att hon är huslig. Båda deras beteenden följer genusnormen. Karaktärerna beskrivs 

på följande sätt: “far är stark och modig, mor är blid och rar”. Pappan är den som är äventyrlig 

och arbetsam medan mamman beskrivs som den vårdande och den som tar hand om hushållet. 

På ett uppslag i boken står det att mamman blir glad då hon får fylla sitt stora skafferi med 

mat, det beskrivs även hur hon väver filtar och stickar tröjor till barnen. Pappan upplevs vara 

sträng då de i boken beskriver hur han lär barnen att inte göra fel, vilket annars kan leda till att 

barnen får smäll. 

Könlös eller inte? 

I boken beskrivs en del könlösa djur. I texten framgår två av dessa djur som en “farbror” och 

en “mor” de illustreras dock som könlösa på grund av att de inte har några visuella medel som 

stärker deras kön. 

Bokanalys 3 - Hattstugan av Elsa Beskow (1930) 

Boken handlar om en tomtemamma och hennes tre barn, som bor ute på en ö. Deras närmsta 

granne är en tomtegubbe som bor på ön bredvid. En dag när tomtemor lämnar barnen 

ensamma och reser bort börjar familjens stuga att brinna vilket tomtegubben ser och åker dit 

för att hjälpa barnen. Berättelsen avslutas med att tomtegubben vill gifta sig med tomtemor 

för att hjälpa henne med barnen så att de kan göra nytta. Det uppfattas som att han endast vill 

gifta sig med henne på grund av att hon inte klarar av hemförhållandet och därmed även att ta 

hand om barnen, han menar att de skulle få det bättre hos honom. Budskapet i boken är tydligt 

uppfostrande. Barnen lämnas ensamma, missköter sig och får därför skäll. Boken syftar till att 

lära sina läsare att sköta sig snyggt. 

Bokomslaget 

På omslaget ser man Hattstugan och barnen som boken kommer 

att handla om. Barnen på framsidan visualiseras med bland annat 

håraccessoarer vilket gör att man som läsare tolkar vilket kön de 

olika karaktärerna har. Framsidan skapar förväntningar på en 

trygg och glad handling. Men efter att man har läst boken ger 

framsidan en annan bild av vad den egentligen handlar om. 

Huvudpersonernas kön 

Huvudpersonerna uppfattas vara barnen, tomtemamman och tomtegubben. De två äldsta 

barnen framstår som en flicka och en pojke medan det är otydligt vilket kön det minsta barnet 

har. Barnens kön har dock ingen betydelse för handlingsförloppet. Det hade inte spelat någon 
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roll för handlingen om de alla tre hade varit pojkar eller alla flickor. Både Tomtegubben och 

tomtemammans kön är avgörande för handlingen. Detta för att boken troligtvis skulle ha 

slutat på ett annat sätt om de hade varit av samma kön eftersom att samkönade äktenskap inte 

förekom under tiden då boken skapades. 

Visuella medel 

De visuella medel som beskriver tomtegubben är hans långa skägg och hår, han bär även 

byxor och tröja som ofta karaktäriserar det manliga könet. Davies (2003) uttrycker att både 

kjolar och byxor är betydligt mer än bara en ytlig påklädnad. Hon menar vidare att kläderna 

stärker både det feminina och det maskulina hos de båda könen. Tomtemamman bär i boken 

klänning, förkläde och huckle vilket ofta karaktäriserade det kvinnliga könet förr. På barnen 

visualiseras könet inte lika tydligt eftersom de bär liknande kläder i blått. Färgen blå kan lätt 

kopplas till det manliga könet. I dagens böcker har bland annat färgkodning blivit allt 

vanligare för att identifiera ett kön. Därför kan barnen i boken, om man läser den idag, 

uppfattas som pojkar utifrån denna färgkodning. Det enda som tydliggör barnens kön är att ett 

av barnen har flätor med röda rosetter, vilket kan uppfatta karaktären som en flicka. De andra 

barnen har inte lika tydliga visuella medel för att fastställa könen. 

Genusnormer 

I stora drag följer karaktärerna föreskrivna genusnormer. Detta synliggörs bland annat då 

flickan kom på att barnen skulle tvätta sina kläder. Det synliggörs även då den äldre pojken, 

som beskrivs som stor och vis, kom på att de skulle klättra upp på hustaket för att rengöra 

familjens spis. Detta blir även tydligt hos tomtegubben eftersom han är en manlig karaktär 

som framställs som en hjälte på grund av att han hjälper barnen att släcka branden. Dock 

avviker mamman ifrån genusnormen i och med att hon åker iväg och lämnar barnen 

ensamma. Den typiska moderliga karaktären brukar oftast beskrivas som den 

omhändertagande. Hon uttrycker även att de barn som har varit olydiga ska få smäll medan de 

som har skött sig blir belönade. Tomtemamman åker förbi tomtegubben efter att hon har 

lämnat barnen, så varför frågar hon inte honom då om han kan ta hand om hennes barn under 

tiden hon är borta? Eller varför tar hon inte med sig dem? Barnen i boken illusteras som 

väldigt unga, detta kan anses olämpligt för att klara sig själv. 

Tomtegubben karaktäriseras som den stränga och ger gärna ut smällar ifall barnen har 

misskött sig. Han uttrycker i slutet att han borde hjälpa mamman att "basa" och att barnen ska 

göra nytta. På grund av detta vill han att familjen ska flytta hem till honom. 

Biroller 

Birollerna som synliggörs i boken är en spindel och en snigel. Bilden säger ingenting om 

deras kön eftersom de inte har några visuella medel som styrker detta. Dock beskrivs dem i 

texten som “spindelmor” och “snigelgosse”. Ingen av karaktärerna utför några speciella 

handlingar som kan vara avgörande för handlingsförloppet i berättelsen. 
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Bokanalys 4 - Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum (2007) 

Den här boken handlar om Kenta som utmanar de typiska könsnormerna. Han vill hellre leka 

med dockor och klä sig i klänning tillsammans med flickorna istället för att leka krigslekar 

och spela fotboll med pojkarna. Kentas pappa vill att han ska vara som de andra pojkarna och 

han ser fotboll som något betydelsefullt. Kenta står dock upp mot sin pappa och byter ut 

fotbollen mot sin barbiedocka. I slutet av boken får Kenta med sig de andra pojkarna i sin lek 

med flickorna. 

Budskapet i den här boken är att visa betydelsen av att göra någonting som man själv tycker 

om, vikten av att vi alla är olika och tycker om olika saker oberoende av vårt kön. Könet ska 

enligt bokens budskap inte ha någon betydelse för vad vi väljer att göra. 

Bokomslaget  

Bokomslaget tydliggör könsroller där flickorna sitter och leker med 

dockor i rutschkanan och är klädda i “flickiga” kläder såsom rosa, lila 

och blommiga. I bakgrunden syns barn som springer runt och leker med 

pinnar. Även om det endast är silhuetterna man ser av dem så kan vi 

med våra förutfattade meningar och erfarenheter uppfatta dem som 

pojkar. De kan även tolkas som pojkar utifrån sitt vilda agerande eller i 

och med att flickorna sitter i en grupp för sig själva. Man får en 

uppfattning av att Kenta på bokomslaget är utanför och varken får vara 

med flickorna eller med barnen i bakgrunden. 

Kentas namn i titeln är skrivet med rosa bokstäver istället för de typiska “pojkfärgerna” som 

till exempel blått. Ordet barbisarna är dock skrivet i gula bokstäver. Är detta för att man i 

boken ska tolka barbisar som könsneutrala och någonting som kan användas av både flickor 

och pojkar? 

Huvudpersonernas kön och visuella medel 

Huvudpersonens kön är avgörande för bokens handling. Om man hade bytt kön på karaktären 

Kenta från en pojke till en flicka så hade hans handlingar inte varit normbrytande. Boken hade 

troligtvis inte haft samma innebörd om huvudkaraktären hade varit en flicka, eftersom det då 

istället hade varit en norm som samhället redan är präglat med, någonting som anses vara 

“normalt”. 

Det framgår tydligt vilket kön personerna har i boken. Detta kan man se bland annat genom 

personernas kläder. Pojkarna bär bland annat byxor med neutrala färger såsom svart, brunt, 

blått och grått. Flickorna bär klänning och har även mer färgglada och mönstrade plagg på sig 

än vad pojkarna har. Ett annat vanligt visuellt medel som används i boken är bland annat 

håraccessoarer som till exempel tofsar och klämmor, dessa används dock endast av flickorna. 

Genusnormer 

Det är tydligt i karaktärernas beteende vilket kön de tillhör. Pojkarna spelar fotboll, brottas 

och leker krigslekar medan flickorna bland annat leker i dockvrån med barbiedockor. Kenta 

överskrider dock genusnormen eftersom att han vill leka med barbiesarna och klä ut sig 

tillsammans med flickorna. Pojkarnas beteende beskrivs i texten med ruffa och nästintill 
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aggressiva ord som till exempel “ska jag kniva dig med laserkniven! skriker Anton” vilket 

kan tolkas som en manlig stereotyp. Nikolajeva (2004) beskriver några av normerna som 

finns hos bland annat manliga karaktärers beteenden och några av dem är just aggressivitet 

och våldsamhet. Vi funderar på hur det egentligen kommer sig att det är just pojkar som 

framställs på det här sättet? Och kan det här beteendet hos karaktärerna påverka vår syn på 

manligt och kvinnligt? Edström (1991) belyser vikten av att välja litteratur som barnen känner 

igen sig i, men som samtidigt utmanar deras föreställningar. Pojkarna får tillsägelser av en 

pedagog flera gånger på grund av deras vilda gester. Varför får aldrig flickorna tillsägelser då 

de i boken till exempel drar ut en massa mat ifrån frysen? Många anser att “pojkar ska få vara 

pojkar” vilket innebär att de får höras och synas mer än flickorna utan anmärkning, vilket 

synliggörs i texten. 
 

Flickornas handlingar beskrivs genom att de mestadels leker med barbiedockor. På en sida i 

boken leker flickorna att en barbiedocka föder en köttbulle. Detta kan uppfattas typiskt för 

just genusnormen, att flickor ofta förknippas med moderliga och omvårdande handlingar. 

Även om flickornas handlingar mestadels beskrivs som lugna kan bilderna i boken tolkas 

annorlunda. Det framgår tydligt i bilderna hur livligt de leker medan det inte synliggörs på 

samma sätt i texten. Nikolajeva (2000) beskriver att det kan finnas luckor mellan text och 

bild, där läsarnas egna uppfattningar och erfarenheter blir synliga.  

Birollerna 

Bokens biroller består av Kentas pappa och barnens förskollärare. Kentas pappa beskrivs som 

en manlig stereotyp. Han är illustrerad med en stor överkropp och mindre underkropp. Han 

klär sig i kamouflerade byxor och vill helst av allt att hans pojke ska spela fotboll. Pappan 

tycker även att det verkar roligt då pojkarna i förskolan busar och leker livligt. 

 

Förskolläraren illustreras som en kvinna och beskrivs som en feminin stereotyp. Det framgår 

inte i texten att hon är en kvinna men det tydliggörs i bilderna. Hon är klädd i röd klänning 

och har tofflor på sig. Hon beskrivs vara försiktig då hon till exempel säger till barnen i boken 

att uppföra sig och sköta sig snyggt. Det skapas en uppfattning av att barnen inte lyssnar på 

det som förskolläraren säger, utan fortsätter med sina lekar. Detta gör att man som läsare inte 

uppfattar henne som tillräckligt bestämd. Hon uttrycker bland annat “nä men, ojsan pojkar, nu 

gör vi någonting annat” pojkarna fortsätter då istället att leka krig.  

Bokanalys 5 - Jösta och Johan av Anette Skåhlberg (2010) 

Boken handlar om två manliga giraffer som tillsammans vill skaffa ett barn. De ger sig ut för 

att hitta ett barn eftersom det är svårt för dem att skaffa egna. På vägen stöter de på olika 

hinder men det stoppar dem inte från att fortsätta leta. Dessa hinder består av en krokodil, ett 

lejon och en struts. Krokodilen börjar nafsa efter dem och de skyndar sig därför därifrån. 

Sedan stöter de på en ensam lejonunge som gärna vill följa med dem men då börjar 

lejonpappan gråta och därför lämnar de tillbaka ungen. Lyckligtvis slutar boken med att 

girafferna finner ett krokodilägg. När ägget kläcks blir de först rädda men de ser därefter att 

olikheterna inte spelar någon roll och bildar därför en familj tillsammans. 
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Budskapet i boken är normbrytande och belyser ett samkönat förhållande och dess svårighet 

som finns med att bland annat skaffa barn. Boken kan kännas väldigt rakt på sak, det kan lätt 

bli så att vuxna inte har så mycket att diskutera runt den på grund av att det på något sätt 

känns självklart för barn.  

Bokomslag 

På omslaget syns två stycken giraffer som har hittat ett ägg och som på grund av 

denna upptäckt verkar vara glada. Framsidan avslöjar inte vad boken kommer 

att handla om, vilket kan vara bra på grund av att man som läsare då får skapa 

sig en egen uppfattning. Den skapar många olika förväntningar. Vad gör 

girafferna med ägget och varför ser de så glada ut över upptäckten? Vad finns i 

ägget? Boken kan i sin enkelhet ge olika budskap men den visar huvudsakligen 

det väsentliga i handlingen. 

Karaktärernas namn i titeln är skriven både i röda och blå bokstäver vilket kan signalera att 

den ena karaktären är en tjej och att den andra är en kille just på grund av färgkodningen och 

av våra genusnormer. Då man däremot läser titeln ser man att båda karaktärerna har pojknamn 

(Jösta och Johan). Kan detta tolkas som att den ena är mer feminin eller varför är inte hela 

titeln skriven i samma färg? Efter att ha läst boken framgår det dock inte att någon av dem är 

mer feminin eller maskulin. 

Huvudpersonernas kön och visuella medel 

Huvudpersonernas kön är avgörande för bokens handling. Skulle girafferna till exempel vara 

en flicka och en pojke så skulle det i vanliga fall inte vara några “problem” att skaffa egna 

barn. Hade de båda varit flickor så hade dock samma problem kvarstått. 

Eftersom böckernas olika karaktärer är djur är det enda visuella medel som används vid 

bestämmande av kön de kläder som Jösta och Johan har på sig. Det är en blå hatt och en 

halsduk på Jösta och en röd fluga på Johan. Vi anser att kläderna spelar roll för att köna 

bokens karaktärer på grund av att de använder sig av maskulina visuella medel.  

Genusnormer 

Jösta och Johans beteende följer inte de typiska genusnormerna. De avviker ifrån det 

traditionella familjeförhållandet genom att de är tillsammans som två män. Detta framgår i 

texten redan på första sidan där författaren beskriver hur svårt det är att få barn då man är ”av 

samma sort och likadan och likadan”. I bilderna framgår även detta eftersom Jösta och Johan 

är kärleksfulla med varandra då dem bland annat kramas och ligger bredvid varandra. 

Biroller 

Boken innehåller väldigt få biroller. De som framträder är krokodilen, lejonet och strutsen. 

Den som avviker från genusnormen av dessa roller är lejonhannen som börjar gråta då Jösta 

och Johan försöker ta hans barn. Detta framstår som avvikande från den manliga 

genusnormen eftersom mannen i böcker oftast blir porträtterad, enligt Nikolajeva (2004) som 

känslokall.   
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Könlös eller inte? 

Vi anser att karaktärerna inte har några förutbestämda kön utan de visuella medlen. 

Karaktärernas kön är dock av betydelse för handlingen. Vi kopplar vanligtvis inte djurens 

karaktärer till något bestämt kön om inte det är djur med till exempel juver eller horn. Det är 

på grund av detta man som illustratör kan använda sig av visuella medel för att fastställa 

könen, i det här fallet flugan och halsduken på Jösta och Johan. 

Bokanalys 6 - Känn med hen av Anette Skåhlberg (2012) 

Boken handlar om familjen H som inkluderar fem olika figurer som bor tillsammans. 

Figurerna heter Hen, Hun, Hin, Hån och Hyn. Varje figur representerar en känsla till exempel 

glädje, sorg, rädsla och så vidare. Bokens handling går ut på att man som läsare ska få 

“känna” på olika känslor genom att till exempel skratta med Hen och gråta med Hun. Bokens 

budskap kan anses vara att belysa vikten av de olika känslorna, att det är viktigt att både prata 

om och att våga känna hur vi egentligen mår. Författaren skriver inledningsvis i boken “Hurra 

för alla känslor vi känner varje dag! Skratta gråt och skrik så mår 

du alltid bra!”.  

Bokomslag 

Bokomslaget synliggör de olika karaktärerna. De används inga 

visulla medel i bilden för att fastställa deras kön. Detta kan 

påverka barns val av boken på grund av att barn enligt Edström 

(1991) behöver böcker med karaktärer som de kan relatera till. 

Huvudpersonernas kön 

Karaktärernas kön i boken har inte någon betydelse för bokens handling, eftersom 

karaktärerna har ett oidentifierat kön. Det skulle dock kunna gå att koppla ihop figurernas 

olika färger med kön, men detta anser inte vi vara tydligt märkbart. Det är inte heller något 

som stör handlingen. Könsneutrala karaktärer kan ha både för-och nackdelar. Fördelar kan 

uppfattas vara att alla kön kan relatera till den. Det finns ingenting i boken som följer 

genusnormer och är typiskt manligt eller kvinnligt. Nackdelar kan vara att man som läsare vill 

könsidentifiera karaktärerna för att lättare kunna relatera till dem vilket blir svårt i detta fall. 

Läsaren får själv könsidentifiera karaktärerna, det finns inget rätt eller fel. 

Visuella medel och genusnormen 

Om vi som läsare skulle bestämma oss för att köna karaktärerna skulle vi kunna utgå ifrån 

figurernas färger. Dessa färger är inte könade utifrån färgkodning, förutom möjligtvis den 

rosa och blå färgen. De andra färgerna i boken kan betraktas som könsneutrala. Då man väljer 

att köna figurerna utifrån deras färg kan den blå figuren uppfattas strida mot genusnormen. 

Detta på grund av att karaktären visar en känsla av svaghet och sorg då den blå färgen ofta 

symboliserar det manliga.  

Boken belyser vikten av alla känslors likvärdighet. Det är betydelsefullt att boken uppmanar 

barnen till detta genom att de får testa på att känna de olika känslorna. Det här beskriver 

författaren i boken på följande sätt “när gråter du? Berätta nu, hur mycket Hun är du? Hur 

gråter du? Visa oss hur! Är det så att du är Hun just nu?”. 
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Biroller 

Denna bok har inga biroller eftersom alla karaktärer har en lika framträdande roll. Det vill 

säga hela familjen H. Det är dock konstigt att titeln på boken är känn med hen eftersom den 

handlar lika mycket om de andra karaktärerna. Detta kan skapa en viss förvirring eftersom 

man får en uppfattning av att boken endast kommer att handla om “Hen”. Hade det kanske 

varit bättre om boken istället hade hetat ”Känn med familjen H” eller något liknande? 

Könlös eller inte? 

Figurerna har inga visuella medel som skapar en uppfattning av deras kön. De utför heller 

inget speciellt beteende som tvingar oss att könsbestämma dem. Detta är svårt eftersom 

läsaren inte vet vad figurerna föreställer, om de är djur eller någonting annat. 

Sammanfattning av bilderboksanalyser 

Hur framställs kön i bilderböcker från tidigt 1900-tal, respektive tidigt 2000-

tal? 
I de äldre bilderböckerna har vi uppmärksammat att genusnormer synliggörs men det är inget 

som uppfattas som ett problem eller något som måste brytas mot eftersom genusordningen 

förr ansågs vara naturlig och god. Att det är mannen som arbetar och räddar upp olika 

situationer medan kvinnan är omhändertagande och vårdar om familjen, kan idag anses vara 

mer problematiskt. Kan detta bero på förändrade familjeförhållanden? Kåreland (2013) 

beskriver att det under 2000-talet blev tydliga förändringar i barnboken utifrån de sociala 

förändringarna i samhället. Det var inte längre vanligt att det endast var kärnfamiljen som 

synliggjordes, uttrycker Kåreland. I Hattstugan lämnas barnen ensamma, vilket vi reagerade 

på. Förr var det vanligt att barn lämnades ensamma där de äldre syskonen fick ta ansvar för att 

vårda om de yngre och det kan eventuellt vara det som författaren vill synliggöra i 

handlingen. 

 

I de äldre bilderböckerna används visuella medel för att köna karaktärerna. Detta synliggörs 

bland annat i kläderna. Det är vanligt i de äldre bilderböckerna att kvinnliga karaktärer bär 

klänning medan manliga bär byxor och tröja. I de äldre barnböckerna är det vanligt att 

klädkoda karaktärerna utifrån deras kön. Pelle Snygg avviker ifrån detta eftersom han är klädd 

i tights och klänning med volang. Efter senare spekulationer har vi kommit fram till att han 

troligtvis har drag av en pierrot. Vi har dock inte kommit fram till varför han karaktäriseras 

som en komisk rollfigur eftersom han i berättelsen strider emot detta. Vi upplever att färgerna 

i de äldre böckerna inte används för att köna karaktärerna. Det var inte lika vanligt förr att 

köna barn med visuella medel eftersom de ansågs självklart att pojkar och flickor var olika. 

Kläderna förstärker både det feminina och det maskulina hos könen (Davies, 2003). 

 

I de moderna bilderböckerna synliggör författarna könsstereotyper och normer på olika sätt. 

Vi anser att Skåhlberg har en färdig föreställning om genusnormen. I boken Jösta och Johan 

är de redan ett par när berättelsen börjar, därför har de redan avvikit från genusnormen. Denna 

avvikelse från normen ska i berättelsen ses som något normalt. Om vi däremot jämför Jösta 

och Johan med Pija Lindenbaums bok Kenta och Barbisarna känns det som att Kenta är den 
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som försöker bryta mot genusnormen, men han är inte riktigt där ännu. Denna bok beskriver 

avvikelsen från genusnormen som en process istället för något som redan är bekräftat. Vi 

anser att båda de här böckerna har huvudpersoner där kön är avgörande för handlingen. Skulle 

Kenta till exempel vara en flicka så hade han inte avvikit mot genusnormen och hade inte 

Jösta och Johan varit i ett samkönat förhållande så hade de inte heller brutit mot 

genusnormen. Vi anser att boken Känn med Hen av Anette Skåhlberg tar bort alla 

förväntningar och föreställningar som man har om kön, den blir på så sätt könsneutral. Vi 

tänker att det kan vara svårt att relatera till något eller någon som är könsneutral. Bokens 

karaktärer ska kunna beskrivas utifrån läsarens egen fantasi och inte utifrån genusnormer.  

Resultat av kvalitativa intervjuer 

Litteraturvetaren 
Barnlitteraturens förändring 

Litteraturvetaren hävdar att barnlitteraturen förr var underordnad, vilket även Nikolajeva 

(2004) beskriver som en tydlig maktbalans där det är barnen som hamnar i underläge eftersom 

böcker skapas av vuxna utifrån deras egna föreställningar om barn. Detta har enligt 

litteraturvetaren dock förändrats i och med att man bland annat har höjt barnbokens status 

med hjälp av till exempel Astrid Lindgren priset. I likhet med Kåreland (2013) beskriver 

litteraturvetaren att den uppfostrande tonen är tydligare i äldre barnböcker men under 

bilderbokens genombrott år 1945 lindrades den uppfostrande tonen. Kåreland (2013) anser att 

i böckernas tidiga skede ville man med hjälp av barnlitteraturen lära barn om gott uppförande, 

man ville att normer och värderingar skulle överföras från litteraturen till barnen. 

Litteraturvetaren menar att “det handlade inte längre om hur man ska bete sig, utan barnboken 

gav fantasin ett annat utrymme”.  

 

Under mitten av 1900-talet kom bland annat Astrid Lindgrens Pippi Långstrump ut vilket 

gjorde att synen på vad som var flickigt och pojkigt rubbades. Litteraturvetaren uttrycker 

vidare att det här var ännu ett steg bort ifrån det uppfostrande. Wedin (2014) beskriver även 

detta och att det är viktigt att diskutera och problematisera könsstereotypa framställningar i 

litteraturen. Genom denna problematisering kan barns föreställningar utmanas och vidgas. Det 

blir viktigt att skapa en medvetenhet om vilka genusladdningar som finns och hur vi kopplar 

dem till flickor och pojkar. Litteraturvetaren anser att det har hänt mycket i samhället under 

en hel livstid, bland annat när det gäller synen på genus och klass. Litteraturvetaren anser 

även att genus är någonting som är väldigt medvetet i dagens barnlitteratur, någonting som 

analyseras innan böckerna ges ut. Genus var aktuellt redan på Elsa Beskows tid men det var 

mer underförstått på den tiden medan det är tydligare och mer medvetet i dagens barnböcker. 

Hen anser att en bra bilderbok inte är tänkbar utan det Elsa Beskow gjorde. Hennes bilder har 

en fantastisk bildfantasi trots att de är över hundra år gamla. Många av de äldre barnböckerna 

är enligt litteraturvetaren på grund av detta tidslösa. 

Jag tänker mig att som klok pedagog kan man hantera detta på ett bra sätt. Det är viktigt att barnlitteratur 

lever kvar över tid. Jag tror att man mer ska hantera och samtala om böckerna och problematisera dem 

hela tiden. 
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Införandet av det nya begreppet hen 

Hen anser att det förut fanns ett språkproblem i äldre barnlitteratur som innehöll ord som i 

nuläget inte används. I nyare barnböcker har bland annat begreppet hen börjat 

uppmärksammas mer. Litteraturvetaren anser att på detta sätt åldras all litteratur, gamla 

begrepp försvinner och nya begrepp tillkommer. Det finns barnlitteratur som riktar sig till 

både barn och vuxna med ett så kallat dubbelt tilltal. Hen anser dock att barnboken ska vara 

för barnets skull och ha ett barnperspektiv.  

Kulturarv 

Hen anser att det finns riktiga superklassiker som hen hoppas ska läsas även i nutid, inte bara 

för att det gäller ett kulturarv, utan för att det är bra litteratur som även en modern barnbok 

kan göra barn till läsare. “Så jag tycker helt klart att det är viktigt att bevara 

barnbokstradititonen”. 

Barnboksförfattaren 
Barnlitteraturens förändring 

Enligt barnboksförfattaren är det viktiga i en bra barnbok att den faktiskt har en bra historia, 

att den är fängslande så att den inte går att lägga ifrån sig. Enligt barnboksförfattaren har både 

äldre och moderna barnböcker framträdande könsroller. Detta anser hen ha förändrats i 

samband med hur samhället ser ut, i och med att människor har fått en större medvetenhet 

kring genus. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, anser författaren men att vi pratar och 

diskuterar om det är en bra början.  

Bara en sådan sak som att folk höjde på ögonbrynen när tjejer hade byxor för till exempel hundra år sedan 

– det är ingen som tänker på det idag- på samma sätt hoppas jag att ingen tänker på det eller reagerar på 

det när killar har klänning eller kjol om några år. 

Det finns fortfarande dåliga barnböcker precis som det gjorde förr. Barnboksförfattaren menar 

att en “dålig” barnbok skapar problem istället för att lösa dem. Hen menar att annorlunda 

personer ofta kan framställas som ett problem eller som något negativt vilket skapar förståelse 

men det finns ingen som vill vara den personen. Hen tycker istället att man ska lyfta det 

annorlunda som någonting positivt vilket kan leda till att fler vill efterlikna detta.  

Införandet av det nya begreppet hen 

Barnboksförfattaren var till en början emot begreppet “hen”. Barnboksförfattaren ansåg att det 

var en undanflykt från det verkliga problemet och att man istället borde göra han och hon mer 

likvärdiga. Hen tror inte att problemen kommer att lösas med hjälp av införandet av detta 

begrepp. Problemen med jämlikhet och balansen mellan könen kommer ändå att kvarstå. 

Hallberg (i Allert, 2013) håller med om att det kan bli problematiskt eftersom detta begrepp 

får oss att identifiera ett kön åt karaktärerna utifrån våra egna kulturella värderingar. Enligt 

barnboksförfattaren finns det fortfarande värderingar och åsikter om vad alla kan göra, vad 

som är typiskt manligt och kvinnligt. Ilskan emot begreppet hen fick barnboksförfattaren att 

tänka om och istället börja skriva bilderböcker om detta. Det var något som hen använde för 

att barn skulle få en möjlighet att tycka och tänka vad de själva ville utan att påverkas av 

karaktärers kön. Barnboksförfattaren hävdar inte att begreppet i sig är viktigt i ett 

genussammanhang men anser att det kan finnas i behov för vissa individer. 
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Kulturarv 

Barnboksförfattaren beskriver inte Elsa Beskow som en av hens favoriter, när det gäller 

barnböcker. Hen menar att Beskows böcker kan vara populära på grund av dess rim, att de 

kan anses som lättillgänglig och även som “oskyldiga” mestadels på grund av hennes bilder. 

Författaren menar dock att om man analyserar böckerna utifrån ett annat perspektiv 

synliggörs många fördomar i det “oskyldiga” bland annat utifrån texten. Hen anser att dessa 

berättelser fortfarande lever kvar på grund av vad vuxna läser för barn och vad de väljer att 

erbjuda dem. Wedin (2014) belyser vikten av att pedagogerna samtalar och förmedlar 

böckernas innehåll för barnen. 

Pedagog på genusförskola 
Barnlitteraturens förändring 

Litteraturen har enligt pedagogen förändrats genom åren vilket bland annat beror på att synen 

av genus har förändrats. Enligt Andersson och Druker (2008) har barnlitteraturen formats av 

barnsynen och hur man ser på barndomen. Pedagogen menar att normen även påverkar barnen 

i vad man läser och vad dem möter i samhället. Hen beskriver att äldre barnböcker tydligt 

framställer könsroller men de uppfattades förr inte som något problem. Idag har däremot allt 

fler författare uppmärksammat genus bland annat författarna Anette Skåhlberg och Pija 

Lindenbaum. Det finns en annan medvetenhet hos många som skriver barnböcker idag, dock 

tycker pedagogen att de här två författarinnorna är väldigt olika i sitt författarskap. Pedagogen 

uttrycker att de har haft få Anette Skåhlberg böcker ”vi har upplevt att avvikande normer blir 

huvudhandlingen i böckerna vilket inte väcker samma intresse hos barnen, det kan nästan bli 

en för stor sak”. 

 

Pedagogen syftar dock på att Skåhlbergs böcker lyfter fram könsroller på ett ganska tydligt 

sätt men även som en problematisering. Hen beskriver boken om Jösta och Johan som en bra 

bok för barnen att ta till sig men samtidigt anser hen att den kunde vara lite för rak på sak. 

Pedagogen lyfter även upp Pija Lindenbaum och beskriver att hennes böcker är en annan typ 

av barnbok. Hen anser att Pijas böcker har en mjukare övergång mellan könen, att både 

flickor och pojkar kan behålla sina mjuka sidor men samtidigt vara tuffa. 

Införandet av det nya begreppet hen 

Pedagogen belyser det nya begreppet hen som en tydlig del i nya barnböcker. Hallberg (i 

Allert, 2013) menar att detta kan bero på att barnlitteraturen speglar den verklighet som sker 

runt omkring oss i samhället. Det är inte många av barnen i deras genusförskola som har 

reagerat på berättelser om karaktärer med två mammor eller två pappor. Detta ses som en 

naturlig del för dem i verksamheten. Pedagogen uttrycker att “barn har ju inte alltid, men 

oftast, ett mer öppet sinne för saker som är laddat på något vis.” 

Kulturarv 

Pedagogen anser att barnböckerna är viktiga i förskolan. Hen kan inte tänka sig en förskola 

utan barnböcker. Pedagogen menar att barnen öppnar upp sitt intresse för skriftspråket, 

utvecklar sitt ordförråd, sin ordförståelse och utvecklar även fantasi med hjälp av litteraturen. 

De tränar även på att sätta sig in i andras perspektiv, möta en mångfald och olika normer och 

andra verkligheter än vad man kanske vanligtvis är van vid. Rhedin (2004) håller med om 
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detta och förklarar vidare att det är viktigt att barn får en förståelse för att allas verklighet kan 

se olika ut. Pedagogen syftar på att äldre barnlitteratur ofta skildrade vardagen och 

samhällsklasser som till exempel Astrid Lindgren gör i sina böcker. Hen anser att det kan vara 

betydelsefullt att arbeta med liknande böcker i förskolan just på grund av att den skildrar 

samhället ur ett historiskt perspektiv. Pedagogen menar dock att författarinnan Elsa Beskows 

böcker istället ofta utspelar sig i finare miljöer och inte innehåller samma bredd av de olika 

samhällsklasserna. Pedagogen hävdar att kulturarvet har en koppling till barnlitteraturen 

eftersom den skildrar den framtid vi lever i. Hen menar att om man möter äldre barnlitteratur i 

förskolan är det viktigt att man som pedagog pratar runt dem med barnen. Pedagogerna på 

genusförskolan har därför haft en medveten tanke bakom valet av litteratur för barnen. De har 

bland annat försökt att välja böcker som bryter emot de vanligaste normerna och istället 

normalisera dem.  

Sammanfattning av kvalitativa intervjuer 

Hur resonerar vuxna aktörer om betydelsen av kön i bilderböcker? 

Utifrån våra kvalitativa intervjuer har vi kommit fram till att informanterna delar liknande 

uppfattningar om den äldre barnlitteraturen. Både Litteraturvetaren och pedagogen uttrycker 

att barnböckerna har förändrats i och med samhällets utveckling. De menar att 

barnboksförfattarna idag har en större medvetenhet kring genus vilket synliggörs i litteraturen. 

Den intervjuade barnboksförfattaren beskriver dock att det finns könsroller i både äldre och 

moderna barnböcker men att de inte är lika synligt i de äldre. Vi kopplar detta till det vi har 

kommit fram till i våra barnboksanalyser, att genusordningen förr kunde ses som god och 

naturlig. Det här ses dock som problematiskt idag. Barnboksförfattaren anser att det är av 

betydelse att lyfta det som anses vara annorlunda som något positivt. En meningsfull del i 

detta menar hen vara att vi synliggör och diskuterar genusfrågorna. Litteraturvetaren beskriver 

att genus var aktuellt redan på Elsa Beskows tid men det var mer underförstått på den tiden. 

Hen beskriver vidare att äldre barnlitteratur kan innehålla ord som i nuläget inte används. 

Litteraturvetaren uttrycker det som ett språkproblem som läsare får vara uppmärksam på. 

 

Litteraturvetaren beskriver att nya begrepp har börjat införas i barnböckerna bland annat hen, 

gamla begrepp försvinner och nya tillkommer. Pedagogen beskriver att begreppet hen har fått 

en tydlig del i moderna barnböcker, det är dock ingenting som barnen på deras genusförskola 

har reagerat över. Barnboksförfattaren uttrycker att hon till en början var emot det här 

begreppet. Hen ansåg att det var en undanflykt från det riktiga problemet och att problemet 

egentligen låg i att göra hon och han mer likvärdiga.  

 

Litterarutvetaren trycker på betydelsen av att barnlitteraturen lever kvar över tid eftersom 

barnen påverkas av det som vuxna läser för dem och vad de möter i samhället. På så vis blir 

litteraturen en viktig del av vårt kulturarv. Hen menar dock att det är viktigt att kunna hantera, 

problematisera och samtala om böckerna istället för att undvika de som kan uppfattas som 

genuskodade. Pedagogen beskriver att det kan vara av betydelse att arbeta med äldre 

barnlitteratur för att få ett historiskt perspektiv. Hen menar att kulturarvet har en koppling till 

barnlitteraturen eftersom den skildrar den samtid vi lever i.  
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Diskussion 
Med utgångspunkt från vårt syfte och våra frågeställningar har vi sammanfattat resultatet som 

vi här kommer att diskutera. Vårt syfte i den här studien har varit att få en djupare kunskap 

om hur barn har framställts som könade subjekt i bilderböcker över tid. Vidare har vårt syfte 

varit att belysa vad vuxna aktörer med stark relation till barnlitteratur menar att detta kan ha 

för betydelse i förskolan. För att ta reda på vårt syfte har vi baserat vår undersökning på 

följande frågeställningar: hur framställs kön i bilderböcker från tidigt 1900-tal, respektive 

tidigt 2000-tal och hur resonerar vuxna aktörer om betydelsen av kön i bilderböcker?  

 

Vår metod var att använda oss av både barnboksanalyser och kvalitativa intervjuer. I 

efterhand kan vi känna att vi eventuellt hade fått ett mer enhetligt resultat ifall vi endast hade 

utgått ifrån en av de här metoderna. Vi insåg även ganska snabbt att vår tidsbegränsning på 

100 år försvårade urvalet av bilderböcker på grund av att det inte kommit ut så många böcker 

under tidigt 1900-tal. Trots detta var vi väldigt intresserade av Beskows böcker eftersom de 

idag fortfarande lever kvar, vilket gjorde att vi behöll vår ursprungliga idé.  

 

Normer och könsstereotyper är nog någonting som vi alltid kommer att bära med oss. 

Kommer vi någonsin att bli av med de här normerna eller är de så förutbestämda i vårt 

samhälle att det kan bli problematiskt? Vi tänker att det är på grund av detta som det är 

betydelsefullt att arbeta med bland annat normer redan i förkolan. Vi kopplar detta till 

läroplanen (Skolverket, 2010 s.5) där det står att "vi ska motverka traditionella könsroller och 

könsmönster". Eftersom att genusbegreppet förändras i och med att samhället förändras anser 

vi att det möjligtvis kommer att se annorlunda ut i framtiden. Detta eftersom det idag trots allt 

förs heta diskussioner som påverkar ämnet. Genus har börjat synliggöras mer i 

barnlitteraturen där bland annat normer bryts och nya begrepp som hen införs. Vi ställer 

frågan i inledningen om våra tankar kring genus har gått till överdrift. 

Vi är väl medvetna om betydelsen kring begreppet hen. Det är ett försök till att göra samhället 

jämställt men trots detta är det ändå av betydelse att inte sudda ut våra olikheter. Som en av 

våra informanter uttrycker, flyr vi ofta undan problemen istället för att diskutera dem. 

Problemet i sig ligger i att göra könen likvärdiga och att införandet av det nya begreppet hen 

inte ändrar synen på jämställdheten i samhället. Begreppet hen är fortfarande relativt nytt och 

vi tror att många är rädda för att använda det på fel sätt eller i fel situationer. Dock anser vi att 

begreppet kommer att få en större funktion i framtiden och förekomma inom ett ännu bredare 

användningsområde. Det är ett begrepp som med största sannolikhet kommer att bli allt större 

i och med att diskussionerna om kön och genus fortsätter. Hen är någonting som har börjat 

synliggöras i barnböcker allt mer, det är ett begrepp som bland annat används för att göra 

karaktärer könsneutrala. Om detta är positivt eller negativt är någonting som uppfattas olika. 

Vi är inte helt övertygade om vi gillar det här begreppet eller inte. Vi anser att det är 

betydelsefullt att kunna relatera till en karaktär. Detta blir dock svårt ifall de inte har något 

kön samtidigt som de könsneutrala karaktärerna förhoppningsvis tar bort stereotyper om 

genusnormer. Med hjälp av visuella medel till exempel kläder, kan könsneutrala roller i 

böcker karakteriseras utifrån förutfattade meningar för att avgöra vad som är typiskt manligt 

och kvinnligt. Vi tror att det är vanligt eftersom det är någonting som vi har växt upp med. 
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Därför ställer vi oss frågan om barnens förutfattade meningar kommer att se annorlunda ut i 

framtiden om vi börjar arbeta med genus i barnböckerna redan i förskolan? 

 

Informanterna beskriver betydelsen av äldre barnlitteratur. De menar att arbete med den här 

typen av litteratur ger ett annat perspektiv på samhället eftersom dessa böcker skildras ur en 

historisk synvinkel. På detta sätt blir barnlitteraturen en viktig del av kulturarvet. De anser att 

det är av betydelse att diskutera runt böckerna om det som anses vara svårbegripligt både i 

moderna och gamla. Äldre barnböcker kanske inte är aktuella för barn idag eftersom de 

vanligtvis speglar äldre traditioner och familjeförhållanden, som idag kan se annorlunda ut. Vi 

kan tänka oss att pedagoger i förskolan kan vara rädda för att stöta på svårhanterliga områden 

framförallt i de äldre barnböckerna. Vi ser dock inte det här som ett problem, utan problemet 

uppstår då man förbiser detta. För att på bästa sätt synliggöra svårhanterliga begrepp för 

barnen är det viktigt att vi som läsare är väl förberedda och medvetna om vad vi läser.   

 

De moderna böckerna som vi har analyserat behandlar viktiga områden men på olika sätt. 

Dessa böcker har alla ett genomtänkt budskap som också vill lära barn någonting men är inte 

uppfostrande på samma sätt som den äldre barnlitteraturen. Efter att ha analyserat både äldre 

och moderna barnböcker har vi uppmärksammat fler skillnader än likheter. Detta tror vi kan 

bero på att vi valde moderna bilderböcker med ett medvetet genustänk. Eftersom dessa böcker 

är genusrelaterade blir det därför svårt att finna likheter med de äldre barnböckerna. Det här 

var trots allt någonting som vi hade räknat med innan vi började analysera böckerna på grund 

av att det har skett en stor förändring i samhället. Detta tror vi bland annat kan bero på att 

barnsynen har förändrats och att författarna har en annan tanke bakom litteraturen idag. Vi 

tror att samhället spelar en stor roll i detta, vad som är aktuellt i samhället visar sig tydligt i 

barnböckerna. Idag är genusfrågorna väldigt aktuella och vi tror att det är på grund av detta 

som genus tydligt framstår i de moderna böckerna. Om några år går troligtvis diskussionerna 

om någonting annat som även då kan synliggöras i litteraturen. Vi hoppas att diskussionerna 

kring genus fortsätter att uppmärksammas och att avvikelser från genusnormen inte ska ses 

som något problem. Enligt använd litteratur är en avvikelse från normen att feminiserade 

pojkar ofta betraktas som något negativt, i jämförelse med flickor som betraktas som 

maskulina. Detta kan tolkas som ett problem på grund av att flickor ofta har lättare att bryta 

mot normer än vad pojkarna har. Detta tror vi har att göra med att det manliga könet alltid har 

haft högre rang än det kvinnliga könet. Det maskulina framstår ofta som stor och stark medan 

det feminina synliggörs som trygg och lugn, detta är även någonting som ofta förekommer i 

barnböcker. Vi anser att det är betydelsefullt att barnen får möta olika typer av karaktärer som 

visar en bredd på det manliga och kvinnliga könet.  

 

Denna studie har vi funnit mycket intressant och vi anser att den har gett oss ett större 

perspektiv på barnlitteraturens förändring. Vi har även fått en förståelse för hur barn har 

framställts som könade subjekt samt hur stor betydelse detta har i förskolan. Vi hade från 

början tänkt använda oss av fler moderna bilderböcker som inte har ett medvetet fokus på 

genus. Men på grund av tidsaspekten fanns det inte möjlighet att genomföra detta i studien.  

Därför ser vi det här som en potentiell vidare forskning. Det hade varit intressant att se hur 

dessa böcker framställer kön och om det eventuellt hade funnits några förutfattade meningar 
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av det manliga och kvinnliga könet. Vi avslutar härmed vår studie med ett citat från 

barnboksförfattaren som vi intervjuade. Vi tycker att det här nedanstående citatet lyfter upp 

ett problem som finns i samhället. Frågan är om vi någonsin kommer att komma ifrån de här 

förutfattade meningarna av vad som förväntas av det manliga och kvinnliga könet? 

 

Bara en sådan sak som att folk höjde på ögonbrynen när tjejer hade byxor för till exempel hundra år sedan 

– det är ingen som tänker på det idag- på samma sätt hoppas jag att ingen tänker på det eller reagerar på 

det när killar har klänning eller kjol om några år. 
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Bilagor intervjufrågor 

Till författaren 

Ditt författarskap 
1. Hur kommer det sig att du blev barnboksförfattare? 

2. Analyserade du några andra barnböcker innan du skrev dina egna? Fann du då några 

olämpliga barnböcker och hur kommer det sig att du tyckte det? Vad är en olämplig 

barnbok för dig? 

3. I dina böcker är det tydligt att du har ett genustänk, hur kommer det sig? Varför är 

genusfrågan viktig för dig? 

4. Som du kanske redan vet har pojkar ofta tydligare huvudroller än flickor i många 

barnböcker, hur ser du på detta? Är det någonting som du har uppmärksammat då du 

har skrivit dina böcker? 

5. Vilken respons har du fått från dina läsare? Kan du tillexempel säga någonting om hur 

böckerna har tagits emot och används i förskolorna? 

Hen 
6. Vi har börjat analysera olika barnböcker med ett genusperspektiv och läste bland annat 

din bok “känn med hen”. Vi funderar på vad din tanke var bakom den här boken? Var 

det av någon särskild anledning som du blandade in andra ord förutom hen och att du 

även kopplade dessa till olika känslor? 

7. Vilken betydelse anser du att begreppet hen har fått för dagens genustänk i samhället? 

8. Anser du att det är viktigt att införa hen redan i dem yngre åldrarna, varför/varför inte? 

Förändring av barnböcker över tid 
9. Hur anser du att barnböcker har förändrats över tid ur ett genusperspektiv? Vad tror du 

att det kan bero på? 

10. Om du skulle jämföra barnböcker från då du var barn med barnböcker som finns idag, 

på vilket sätt har de förändrats? Tycker du fortfarande att det finns någonting som är 

bra i äldre barnböcker? Berätta 

11. Elsa Beskow är en av de klassiska barnboksförfattare som fortfarande lever kvar i 

dagens samhälle, vad tror du att det kan bero på? 

12. Hur anser du att könsroller synliggörs i barnböcker då och nu? På vilket sätt har det 

förändrats? 

Till litteraturvetaren  

Förändring i barnböcker över tid 
1. Tycker du att barnböcker har förändrats över tid? På vilket sätt märks det i till exempel 

bilder, texter? När tycker du att man såg denna tydliga förändring? 

2. Tycker du fortfarande att det finns någonting som är bra i äldre barnböcker? Berätta 

3. Vad finns det för- och nackdelar med barnlitteraturens förändring? 



 
 

4. Vilken syn tror du att man hade på barnlitteratur förr, om man jämför med idag? 

5. Vad anser du vara den största förändringen i synen på barnlitteratur? Vad tror du att 

detta kan bero på? 

6. Vad anser du om den äldre barnbokslitteraturen t.ex. av författarinnan Elsa Beskow? 

Anser du att det är viktigt med ett kulturarv, att man för vidare den här klassiska 

barnbokstraditionen? På vilket sätt? 

Genus och könsmönster 
7. Vad är genus för dig, har du alltid haft samma uppfattning? Hur kommer det sig? 

8. Vilka problem (om några) ser du med de traditionella könsmönster som finns i den 

äldre barnlitteraturen, med tanke på dagens genusmedvetenhet? Hur tycker du att en 

pedagog i förskolan ska förhålla sig till detta? 

9. På vilket sätt anser du att könsroller synliggörs i barnböcker då och nu? 

10. Vad anser du vara en olämplig barnbok, varför anser du detta? Finns det sådana 

böcker idag? 

Till Pedagogen 

Bilderbokens betydelse 
1. På vilket sätt anser du att barnlitteratur gynnar barns lärande? Vad lär sig barnen av 

litteraturen? 

2. Är den en nödvändighet i förskolan? Varför/varför inte? 

3. Hur anser du att barn påverkas av det som står i bilderböckerna? 

Genus i bilderböckerna 
4. På vilket sätt väljer du ut litteratur i barngruppen? Finns det alltid en tanke bakom 

valet? Eftersom ni är en genusförskola har ni då endast barnböcker med innehåll av 

genus? Hur kommer det sig? 

5. Har ni i era urval kommit i kontakt med författare som Pija Lindenbaum och Anette 

Skåhlberg? Hur tänker ni kring deras sätt att förmedlar genus i sina böcker? 

6. Som du kanske vet har pojkar ofta tydligare huvudroller än flickor i många 

barnböcker, hur ser du på detta? På vilket sätt tror du att barnen påverkas av detta? 

7. Vilken relation har barnen till böcker som innehåller hen och hur förhåller de sig till 

det begreppet? 

Förändring i barnböcker över tid 
8. Anser du att barnböckerna har förändrats över tid ur ett genusperspektiv? Om ja, vad 

tror du att det kan bero på? 

9. Om du skulle jämföra barnböcker från då du var barn med barnböcker som finns idag, 

på vilket sätt har dem förändrats? Tycker du fortfarande att det finns någonting som är 

bra i äldre barnböcker? Berätta. 

10. Hur anser du att könsroller synliggörs i barnböcker då och nu? På vilket sätt har det 

förändrats? 



 
 

Förskolans uppdrag 

11. Hur förstår du förskolans uppdrag att ”överföra ett kulturarv – värden, traditioner och 

historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa”. Anser du att 

barnlitteraturen är en del av detta kulturarv? 

12. Kan du nämna några böcker eller författare som du menar tillhör kulturarvet? Hur ser 

du på tillexempel Elsa Beskows författarskap? 

13. Vad anser du om att införa ett genustänk redan i förskolan? För- och nackdelar? 

14. Användningen av barnböcker i förskolan 

15. Brukar ni använda er av äldre barnböcker som t.ex. Elsa Beskow i verksamheten? Hur 

använder ni er i sådana fall av dem? Brukar de t.ex. läsas på annat sätt? 

16. Vilken är din favorit barnbok och hur kommer det sig att du tycker att den är bra? 

Vilka böcker föredrar barnen själva? 

 

 


