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Sammanfattning 

Frågor som rör genus och jämställdhet har blivit allt viktigare i dagens samhälle och därmed inte minst 

hur dessa områden förmedlas till barn. Förväntningar på barnet byggs upp utifrån kön. Olika 

förväntningar från vuxna på flickor respektive pojkar gör att varje flicka och varje pojke rättas in i ett led 

och lever vidare med befintliga samhällsnormer. Ändå står frågor om jämställdhet i centrum för 

politiker, myndigheter på arbetsplatser och i familjekonstellationer. Denna studie bearbetar 

barnlitteratur ur ett genusperspektiv. Genom att analysera bild och text i ett urval barnböcker besvaras 

två frågeställningar. De frågeställningar som studien berör är hur kön förmedlas i undersökt 

barnlitteratur och hur huvudkaraktären framställs ur ett genusperspektiv. Studiens syfte är att 

undersöka hur innehåll och form ser ut med avseende på genus i 28 barnböcker som förekommer mest 

på 10 förskolor i två medelstora kommuner i landet.    

Nyckelord: genus, förskola, genusstereotyper, barnlitteratur  
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1.  Inledning 
Samhället har förändrats inte minst med avseende på jämlikhet, könsstrukturer och samhällsnormer 

(Säljö, 2000). Möjligheterna för kvinnor har blivit allt mer aktuella i arbetslivet jämfört med kvinnornas 

tidigare roll inom ramen för hemmets väggar. Historiskt sett var kvinnan inte ämnad att göra karriär 

och uppmuntrades heller inte till det; utan att satsa på hemmet och barnuppfostran var kvinnans roll i 

kärnfamiljen. Under tiden som mannens roll hamnade utanför hemmet med ansvar för arbete och 

försörjning. Idag har rollerna förändrats och oss veterligen ligger nu fokus på ökad jämställdhet och lika 

villkor för män och kvinnor.  

Genus används för att förstå en människas sociala kön (nationalencyklopedin). Forskning visar att när 

människor får för lite information så används stereotyper för att fylla ut informationen (Thurén, 

2000). Människor har benägenhet att analysera och värdera andra individer utifrån tidigare 

erfarenheter (Cuddy, Fiske, & Glick, 2006; Fiske, & Taylor. 2010). Uppfattningarna om genus har 

inverkan på och inskränker människan på ett sätt som ofta inte är medvetet. Våra tankar om vad som 

är kvinnligt respektive manligt är något som reflekteras varje dag och som vi bär med oss hela tiden, 

livet ut. Genus som en social konstruktion ger följder för samhället då genus påverkar vår identitet. I 

dagens samhälle anser man att det manliga är viktigare än det kvinnliga, vilket bidrar till ojämställdhet 

(Josefson, 2005). 

Människor har en uppfattning om vad som är kvinnligt eller manligt och dessa uppfattningar har vi även 

när det gäller barn. Vuxna människor bemöter pojkar och flickor olika utifrån kön och detta sker också 

på förskolan. Flickor förväntas bland annat vara lydiga, duktiga, försiktiga, omhändertagande och 

känslosamma till skillnad mot pojkar som istället väntas agera självständiga, tuffa, mindre känsliga och 

att inte visa sina känslor (Josefson, 2005). Wahlström (2003) påvisar genom sin studie hur barn redan 

vid födseln behandlas olika beroende på kön. Genom sin studie pekar Wahlström (2003) på att vuxna 

individer exempelvis pedagoger behandlar flickor och pojkar olika. Pojkar får utrymme och 

uppmärksamhet medan flickor fostras till att vara lydiga och omsorgsfulla. Vikten av jämlikhet mellan 

könen återfinns också i läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) som uttrycker att vuxna är viktiga 

förebilder för barn eftersom vuxna påverkar barns respekt och förståelse för samhället med avseende på 

rättigheter och skyldigheter. I skollagen (2010:800) fastslås att förskolans utbildning ska syfta till att 

barn får ta in och utveckla kunskaper och värden.  

Vi har valt att studera barnböcker ur ett genusperspektiv. Vårt fokus har varit att se hur kön gestaltas i 

undersökta barnböcker och hur huvudkaraktärer framställts ur ett genusperspektiv. Valet att göra 

denna studie grundar sig i att barn redan i tidig ålder kommer i kontakt med barnlitteratur. Flera studier 

har visat på barnlitteraturens betydelse för barnets uppfattning om kön, genusstruktur och förebilder. 

Barnlitteratur tar barnet in i en värld utanför barnets vanliga miljö och bidrar till barnets lärande om 

vad som förväntas av barnet (Weizman, Eifler, Hokada och Ross, 1972). På liknande sätt påpekar 

Narahara (1998) vikten av barnlitteraturen för barns identitetsutveckling. Författaren beskriver också 

hur barnets identitetsutveckling påverkas av barnlitteraturen som bidrar med förebilder för barnen. 

Genom språk och bilder ges barnen uppfattning om vad som anses vara kvinnlig respektive manlig norm 

i samhället. Studier som Wahlström (2003) har gjort tyder på att varje pedagog på förskolan och varje 

barnbok som läses för ett barn kan påverka barnets utveckling om genusuppfattning och skapa norm 

och avvikelse med avseende på barnets uppfattning om genusstereotyper.  

Enligt tidigare studier går det snabbt att konstatera att kvinnor är osynliga i barnlitteraturen (Weizman, 

Eifler, Hokada och Ross, 1972). När kvinnor används är de den omsorgsfulla modersfiguren eller den 

kärleksfulla hushållsgestalten. Kåreland (2008) skriver att det under 1800-talet fanns flickböcker och 

pojkböcker vilka förmedlade bilder av pojken ute på äventyr i världen och flickan inom ramen för det 

egna hemmet. Samtidigt, menar Nikolajeva (2004), utsätts pojkar också för könsstereotyper i 

litteraturen och inte enbart flickor. Även Kåreland och Lindh-Munther (2005) skriver om tidigare 

forskning kring hur mycket normöverskridande som kan vara möjligt att förmedla genom barnlitteratur 

och om det kan finnas risk för att barnet har svårt att förhålla sig till barnlitteraturens budskap kontra 

sin verklighet. Utifrån dessa olika aspekter upplevade vi att barnböcker har betydelse för hur barnet 
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uppfattar genus, får förebilder och fostras in i ett visst beteende beroende på kön. Barnböcker upplever 

vi kan användas som ett verktyg i arbetet med barnets fostran och lärande redan på förskolan. Genom 

barnboken får barnet en eller flera karaktärer att identifiera sig med, lära sig normer, avvikelser, 

beteenden och skapa sig förståelse för genus. Thurén (2000) menar att genus indikerar att det 

handlar om föreställningar därmed uppfattar vi att individer är delaktiga i att skapa gemensamma 

föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Det betyder i sin tur att vi genom 

exempelvis barnböcker konstruerar genus och förmedlar budskap om accepterade beteenden, 

kläder, aktiviteter och egenskaper för kvinnor och män. Dessa faktorer tror vi är viktiga för hur 

genus konstrueras och bygger sedan vidare ut genom barnets liv och uppväxt. Barnboken sätter 

därmed på något sätt en start för skapandet av genus vilket därmed ger barnboken stor betydelse i 

barnet uppfattning, fostran och lärande om genus. Vi frågade oss själva hur kön gestaltas i 

barnböcker idag och hur huvudkaraktärer framställs då dessa kan bli förebilder för barn. Vår 

nyfikenhet kring genus som vi tror kan vara en grund för arbetet med jämställdhet gjorde att vi ville 

undersöka barnboken ur ett genusperspektiv.  

Vi tror det är viktigt med en medvetenhet om barnlitteraturens påverkan på barns uppfattning om genus 

därför vill vi genom denna studie skapa större medvetenhet om genusperspektivet i barnlitteratur.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att undersöka hur genus gestaltas och förmedlas i barnböcker. Studiens 

frågeställningar är: 

 

1. Hur gestaltas kön i de undersökta barnböckerna?                                                                                                                                                              

2. Hur framställs huvudkaraktärerna ur ett genusperspektiv i de undersökta barnböckerna?   

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång  
I detta kapitel beskrivs tidigare forskning. Utöver detta presenteras teoretiska begrepp av relevans för 

studien. 

2.1 Barnboken ur ett historiskt perspektiv 
Kåreland (2008) skriver att barnboken, historiskt sett, har haft betydelse för barnets uppfostran. Förr i 

tiden var många barnböcker inte anpassade för läsaren utan pedagogiskt styrda för att lära ut normer 

och regler. Det var dessutom dyrt med böcker så böcker var ofta främst tillgängliga för de rika. Det 

muntliga berättande värdesattes istället. År 1591 kom den första svenska barnboken och den var skriven 

av en präst. Under 1600-talet kom det inte ut särskilt många böcker och de böcker som gavs ut utgick 

från religion. Utgivning av barnböcker ökade under 1700-talet och då var det främst pedagoger som var 

författare och huvudsyftet var att förmedla kunskap om hur goda samhällsmedborgare ska vara 

(Kåreland, 2008). Fabler blev vanliga under den tiden. Kåreland (2008) skriver vidare att i samband 

med romantiken förändrades synen på barn till att bli gudomliga och oförstörda av anpassningar till 

samhälle och kultur. Här sätts fokus på fantasi och känslor istället för kunskap. Under 1800-talet blev 

sagor, visor och ramsor allt vanligare.  

Redan under 1800-talet visade mycket av barnlitteraturen flickors och pojkars roller i livet (Kåreland, 

2008). Pojkar i böckernas handling kunde vara ute i världen med handel och spänning. Handlingen i 

flickböckerna utspelade sig inom hemmet och fokuserade på känslor och vardagsliv. En bra bit in på 

1900-talet fortsatte pojkböcker och flickböcker följa traditionella mönster trots att kritik riktades till 

flickboken under 1800-talet. Den allmänna välfärden förändrades och under 1900-talet blev barnböcker 

tillgängliga för alla och inte bara för de rika.  Under 60-talaet kritiserades barnlitteraturen i Sverige ur 

ett feministiskt perspektiv (Kåreland och Lindh-Munther, 2005). År 1945 anses vara det år då den 

moderna barnboken föddes (Kåreland, 2008).  
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Idag syns en blandning av nyskapande och tradition i barnlitteraturen (Kåreland, 2008). Exempel på 

populära författare som skildrar nyskapande och traditionen är Anna-Clara Tindholm och Sven 

Nordqvist.  

2.1.1 Barnlitteraturens betydelse för barnets utveckling 
Wahlström (2003) skriver om hur pojkar och flickor kodas utifrån kön redan vid födseln och sedan 

behandlas de därefter. Författaren menar att frågeställningen om ”vad det blev” berör vad det blev för 

kön på barnet vid födseln och inte att det helt enkelt blev ett barn, en individ. Hedlin (2010) menar att 

enligt forskning så tillskrivs individer egenskaper och förväntningar utifrån kön.  

 

Weizman, Eifler, Hokada och Ross (1972) menar att barnlitteratur har stor betydelse för ett barns inblick 

i den värld som finns utanför deras egen miljö. Författarna menar vidare att barnen genom 

barnlitteratur lär sig vad som förväntas av dem och samtidigt förmedlar böcker förebilder till barnen. 

Flickor och pojkar betraktar män och kvinnor i barnlitteraturen som förebilder. Även Frawley (2008) 

påpekar att barns uppfattning om kön påverkas av text och bild som de möter i barnlitteratur. Han 

menar vidare att barnlitteratur till och med har inflytande över barnens attityder kring kön och 

könsroller. Frawley (2008) framhåller också att barnlitteratur bör granskas av pedagogerna innan 

barnen får ta de av litteraturen även om det som pedagog kan vara svårt att se barnlitteraturen genom 

ett barns ögon. I sin forskning kommer Frawley (2008) fram till att barn inte bara glömmer eller lägger 

till information de har fått ta del av men de kan också snedvrida information för att den ska passa in i 

deras könsstereotyper.  

 

Weizman, Eifler, Hokada och Ross (1972) skriver att de, genom sina studier, ser en trend där kvinnor 

ofta befinner sig i yrken inom servicebranschen eller som hemmafruar och begränsas till att vara 

omsorgsfulla och godtrogna. I motsats till detta öppnas en värld av möjligheter för mannen i 

barnlitteraturen där olika och mångsidiga karriärmöjligheter uppmuntras och gärna med äventyrlighet 

och styrka. Weizman, Eifler, Hokada och Ross (1972) påtalar en upptäckt genom sin studie att kvinnor 

ofta har ett beroendeförhållande till mannen i barnlitteraturen genom att vara någons fru eller mor eller 

goda fe. I motsats till männen i barnlitteraturen som kan vara allt ifrån kungar, spindlar och soldater till 

domare, bönder och fäder.  

 

Barnlitteraturen förmedlar samhällets normer till barnen. Författarna, Weizman, Eifler, Hokada och 

Ross (1972), menar att barnlitteratur läses för barnen när de inte har hunnit få in andra influenser från 

samhället vilket medför påverkan på barnen syn på sig själva och sin omgivning, normer och 

förväntningar på barnen. Barnen på förskolan befinner sig i ett stadie där de håller på att skapa sin egen 

självbild vilken påverkas av intryck utifrån däribland barnlitteraturen. Kåreland och Lindh-Munther 

(2005) menar att tidigare forskning har visat att barn redan vid 2 års ålder vet om att de tillhör en 

könskategori. Förskolan blir en viktig arena för barnets interaktion med andra och lärande om 

könsidentitet.   

Narahara (1998) påpekar också vikten av barnlitteraturen för barn och hur de påverkas av 

barnlitteraturen som bidrar med förebilder för barnen. Genom språk och bilder ges barnen bilder av vad 

som anses vara kvinnlig respektive manlig norm i samhället. Barnlitteraturen vägleder också barnen i 

vad som är acceptabelt beteende inom området för femininitet och maskulinitet. Författarna menar att 

genusstereotyper kan begränsa barns utveckling, attityder och beteende med avseende på manlighet och 

kvinnlighet.  

 

Narahara (1998) tar också upp forskning som visar på att barn redan vid fyra års ålder har insett sina 

roller där flickor ska befinna sig i hemmet medan pojkarna är försörjare. Redan vi fem års ålder har barn 

bildat sig uppfattning om stela stereotyper.  Små barn som inte har hunnit utveckla sin självkänsla och 

sin identitet påverkar kraftigt av genusstereotyper. Författaren skriver vidare att genom förskolan och 

högläsningen introduceras barn för olika områden som kultur, historia och geografi samtidigt som barn 

kritiska tänkande och sociala deltagande väcks till liv. Narahara (1998) menar på att forskning visar att 

det har skett en ökning av kvinnliga huvudroller i barnlitteraturen men manliga huvudroller fortsätter 
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att vara överrepresenterade. Likaså fortsätter yrkesroller i barnlitteraturen och aktiviteter att ha en 

stereotyp förankring med avseende på genus. Slutligen påpekar författaren att en förbättring har skett 

vad gäller genus i barnlitteratur men fortfarande förekommer stereotyper.  

2.2 Genus och jämställdhet – innebörd och användning 
I detta avsnitt presenteras och förklaras olika begrepp som kommer vara av betydelse för denna studie 

däribland genusbegreppet och jämställdhetsbegreppet.  

2.2.1 Jämställdhet 

Hedlin (2010) menar att jämställdhet är en fråga om demokrati och att de flesta människor ställer sig 

positiva till jämställdhet men att det är otydligt vad exakt de är positiva till. Innebörden av begreppet 

kommer ofta att handla om att alla ska behandlas lika eller att alla ska ha rätt till lika lön. Hedlin (2010) 

beskriver två problem med detta. För det första så är det komplicerat att behandla kvinnor och män 

likadant då människan är van att förvänta sig olika saker av kvinnor och män.  

För det andra så behöver det inte innebära jämställdhet att behandla alla lika då villkoren för kvinnor 

och män skiljer sig åt. Jämställdhet innebär istället att skapa likvärdiga villkor mellan män och kvinnor. 

Den generella uppfattningen är att Sverige har uppnått jämställdhet men genom att titta på hur status 

och makt är fördelat i landet är detta inte riktigt. Hedlin (2010) menar att jämställdheten är uppnådd 

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

Svaleryd (2005) beskriver jämställdhet som att ställa jämte, att flickor och pojkar ställs bredvid varandra 

och att jämställdhet innebär att alla individer ska få vara fria att skapa sin egen identitet utan 

förutbestämda genuskonstruktioner (ibid). Flickor och pojkar uppfostras dock till att agera på olika sätt, 

gilla olika saker och bli bra på olika saker. Oftast är inte de vuxna medvetna om denna ojämställdhet 

som påverkar hur flickor och pojkar ska vara kön (Svaleryd, 2005). 

2.2.2 Genusbegreppet  

Enligt Nationalencyklopedins beskrivning betyder ordet genus: ” begrepp för att förstå människans 

sociala kön som formas av våra föreställningar, idéer och handlingar. I ordet genus betonas 

relationen mellan könen och de varierande uppfattningar som finns angående vad som anses vara 

manligt eller kvinnligt” (Nationalencyklopedin). Genus som begrepp är viktigt på så sätt att det 

markerar en inriktning mot föreställningar knutna till det som individen i sin vardag kallar för kön 

(Thurén, 2000). Genusbegreppet indikerar att det som studeras är något som individer har konturerat 

samt att det är studier som om hela samhället och mänskligheten. Genus är en konstruktion som skapas 

utifrån mäns och kvinnors beteenden och aktiviteter samt styrs av människans uppfattningar kring vad 

som är manligt och kvinnligt (Svaleryd, 2005).  

Yvonne Hirdman är den person som presenterade begreppet genus i den svenska debatten. Mest känd 

är författaren för sin teori om könsmaktssystemet eller genussystemet vilket beskriver vad det innebär 

att vara man eller kvinna (Wernerson, 2009).  

2.2.3 Genussystemet och genuskontrakt 
Hirdman (2007) skriver att genussystemet i samhället upprätthålls genom ett så kallat genuskontrakt. 

Kontraktet utmärks av två principer:  

 Isärhållningsprincipen eller dikotomin  

 Manliga normens primat eller hierarkin.  

 

Könen hålls isär genom att de får angivet olika kvaliteter, vilka ofta är varandras motsatser.  Exempelvis 

att är män tuffa medan kvinnor är mjuka, pojkar är stökiga medan flickor är stillsamma. Hirdman 

(2007) kallar dessa motsatser för dikotomier och beskriver detta motsatsförhållandet som att ”vara man 

är att inte vara kvinna”.  

 

Den manliga normens primat handlar om att det manliga värderas högre än det kvinnliga, att det som 

pojkar gör är högre värderat än det som flickor gör. Det kan exempelvis vara bättre, eller högre värderat, 

att bli kallad för pojkflicka som tjej, än att bli kallad för flickaktig som kille (Hirdman, 2001).  
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Elvin-Nowak och Thomsson (2003) resonerar kring begreppet och skriver följande: ”Kort sagt 

innebär könsmaktssystemet att samhället är ett patriarkalt system, som ordnar människor efter 

vilket kön de har. Män sätts högre än kvinnor, män tilldelas mer resurser och makt än kvinnor” (s. 

36). Författarna menar vidare att både kvinnor och män anammar resonemanget och lever efter 

detsamma. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) anser även att könsmaktssystem vilar på strukturer 

i vårt samhälle och att dessa strukturer inte lever av sig själva. Det är individen som håller 

strukturerna vid liv då det är individen som sätter män överordnad kvinnan. Det är således människan 

som tillåter systemet att få leva vidare. Både Hirdman (2007) och Elvin- Nowak och Thomsson 

(2003) kommer fram till att manliga normens primat innebär att det ena könet, mannen, är 

överordnad det andra könet, kvinnan. Mannen är normen och det som ses som ”manligt” betraktas 

också vara det ”normala” vilket gör det mer eftertraktat.  

 

Genuskontrakt beskrivs som en överenskommelse kring de rättigheter och skyldigheter som båda könen 

tvingas rätta sig efter och leva utifrån, att både män och kvinnor hämmas av kontraktet och att det 

motverkar deras utveckling (Hirdman (2001). Mannen i rollen som försörjare och kvinnan som 

omhändertagande och beroende är de traditionella roller som har funnits sedan länge och som orubbligt 

och djupgående beskriver män och kvinnor. Genuskontrakten kan liknas vid ett ”kontrakt” mellan 

könen och detta kontrakt finns i varje samhälle och i varje tid. Genuskontrakten ”ärvs” från 

generation till generation, från mor till dotter och från far till son (ibid).  

2.2.4 Kön och könsroll  

Enligt nationalencyklopedin innebär ordet kön en egenskap hos en individ som beror på vilken typ 

av könsceller som en producerar (Nationalencyklopedin), medan Elvin-Nowak och Thomssons 

(2003) använder ordet kön som ett verb, att göra kön. Författarna resonerar kring svårigheten med 

att använda begreppet som ett verb men de lägger även in de sociala och kulturella perspektiven i 

användandet. Till skillnad mot Elvin-Nowak använder Yvonne Hirdman (2001) ordet kön som en beskrivning 

av man eller kvinna. Hirdman (2001) menar att begreppet kön används inom vetenskapen eftersom 

variationen av tolkningar och innebörd är stor mellan olika individer. Vår användning av begreppet 

kön kommer att luta sig mot Hirdmans (2001). 

 

Könsroll beskrivs i Nationalencyklopedin som en: ”sammanfattande term för socialt och kulturellt 

betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, 

resurser, makt och prestige” (Nationalencyklopedin). Hirdman (2001) menar att ordet könsroll, 

köns-roll, kan generera en uppfattning om en uppdelning av kroppen, det biologiska könet samt 

den roll som tillkommer från de sociala och kulturella konstruktionerna. Denna uppfattning kan 

missvisande skapa en föreställning av att denna roll enkelt kan förändras vilket inte är korrekt.   

Könsroll som begrepp används mer sällan idag beroende på risken för missuppfattning och ersätts flitigt med 

ordet genus (Josefson, 2005).  

 

Enligt vår mening är inte uppdelningen mellan manligt och kvinnligt något som uppstår vid födseln 

eller är naturligt. Vi menar att det är ur samhällets normer, föreställningar och förväntningar som 

dessa uppdelningar skapas. I denna studie kommer vi därför inte använda oss av ordet könsroller 

utan istället genus. I de förekommande fall där författare har använt sig av könsroll som begrepp 

kommer ordet dock att återfinnas i vår text.  

2.2.5 Stereotyper 

Stereotyper fungerar ungefär som en genväg till hur individen uppfattar information, människor och 

händelser (Hilton, 2003). Stereotyper är ett begrepp som används inom socialpsykologin och kan 

förklaras som en generaliserande föreställning om karaktäristiska egenskaper hos personer som tillhör 

en och samma grupp, exempelvis genom etnicitet, religion eller kön (Cralley, & Ruscher. 2005). 

Stereotyper värderar inte människor som individer utan utifrån kategorisk tillhörighet. Några 

karaktärsdrag förstoras, medan andra inte innefattas alls. Stereotypen har ofta en inverkan på den bild 

som skapas av en individ tillhörande en viss grupp. Människan använder sig av stereotyper för att 
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sortera omvärlden och göra den mer begriplig. Det är ett kognitivt förlopp som är nödvändigt för att 

specificera karaktärsdrag hos individer och förutsäga deras handlande. Detta sker mestadels omedvetet 

men också på ett medvetet plan. Thurén (2000) skriver att människor med fördel kategoriserar utifrån 

bland annat kön och ger namn åt sina egna skapade kategorier. Detta för att underlätta människors egna 

funderingar kring världen. Kön används som kategori i exempelvis skolor och organisationer och flera 

andra faktorer som kan ha att göra med kön. Utöver det kan vi använda kön som kategori när det gäller 

kläder, konst och till och med kroppsspråk. Människan har benägenhet för att analysera och värdera 

andra individer utifrån tidigare erfarenheter (Cuddy, Fiske, & Glick, 2006; Fiske, & Taylor. 2010). 

Hinton(2003) anser att stereotyper uppenbart kan göra att människor behandlas orättvist och det är 

inte helt enkelt att bedöma när vår vardagliga föreställning om andra människor är en stereotyp.  

 

Vetenskaplig forskning kring stereotyper påbörjades redan under 1930-talet och forskare på området 

var omgående ense om att stereotyper inte var något positivt och detta ställningstagande spreds aktivt 

till allmänheten. Roger Brown (1925), professor i socialpsykologi, menade dock att stereotyper inte alls 

behövde vara negativt utan att de kunde fungera som ett hjälpmedel när individen behöver förutsäga 

eller förstå människor, händelser eller ageranden. Enligt Brown (1925) är stereotyper praktiska då 

människan ska kunna begripa och skapa ett sammanhang av återkommande inslag som sker i vardagen. 

Hinton (2003) menar dock att människans tilltro till stereotyperna som det rätta sättet att titta på 

världen kan vara ett problem.   

 

Det finns två omständigheter som kan förklara problemet med att förändra stereotyper. Den första är 

att människans tidigare erfarenheter måste överbevisas samt att människan måste ha en vilja till att 

utöka sin kunskap (Cain, Carreiras, Granham, & Oakhill, 1996). Hinton (2003) menar dock att det 

ibland kan vara svårt och i många fall omöjligt att bedöma om en stereotyp är riktig eller inte, då det kan 

vara svårt att pröva stereotyper av karaktärer som beskriver att alla inom en grupp är exempelvis bättre 

på matlagning än andra. Hinton (2003) refererar till Lippmann (1922) som menar att stereotyper 

huvudsakligen är falska, rigida och svåra att förändra (Hinton, 2003). 

2.2.6 Könsstereotyper/genusstereotyper  
Josefsson (2005) menar att den enda skillnaden mellan kvinnor och män är könsroller, vilket är ett 

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

könsroller i någon större omfattning på grund av att det bland annat är för invecklat och i många fall 

missvisande, då man inte kan gå in eller ur en köns- “roll”. Idag används istället begreppet 

könsstereotyper mer frekvent (Josefson, 2005).  

 

Enligt genussystemet finns det två könsstereotyper eller genusstereotyper nämligen: ett ideal för hur 

kvinnan är och ska vara, och ett för mannen (Hilton, 2003). Könen ska hållas isär och stereotyperna ska 

skiljas åt från idealen, samt att generera referensramar för vad en ”Kvinna” respektive en ”Man” är 

(Hirdman, 1988). Det finns uppfattningar idag gällande hur män och kvinnor ska bete sig. Dessa 

beteenden är tydliga i samhället vilket leder till att mönster bildas och skapar så kallade könsstereotyper 

(Hedlin, 2010). En del beteenden ses som mer feminina eller kvinnliga, medan andra som mer 

maskulina eller manliga. De egenskaper som ofta beskriver den kvinnliga könsstereotypen framställer 

kvinnor som generellt emotionella, vårdande och passiva, medan den manliga könsstereotypen däremot 

beskriver män som ambitiösa, stabila, självsäkra och aggressiva (Williams, Bennett & Best, 1975; 

Oskamp, Kaufman & Wolterbeek, 1996). 

 

Några teorier menar att mäns och kvinnors egenskaper skiljer sig åt av naturen. Andra säger att biologin 

ligger till grund för dessa skillnader i egenskaper och att det är kulturen som kommer in och förstärker 

dem. Dessa teorier skulle då stödja att kvinnan som föder barn bundits till hemmet under stenåldern. 

Kvinnan fick andra sysslor att utföra så som att samla medan mannen tog rollen som jägaren. Olika 

roller formades beroende på de olika kvaliteterna och egenskaperna fungerar som grunden för dagens 

könsroller eller könsstereotyper (Hylland, 2002).   
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Det har gjorts forskning på när barn påbörjar utvecklingen av könsstereotypiska tankemönster och 

handlande. Hur dessa fenomen uppkommer är inte fastställt men barn blir tidigt medvetna om de 

könsstereotyper de ska förhålla sig till. Barn kan redan vid tre års ålder bestämma lämpliga 

könsbetäckningar till personer runt omkring sig, alltså, könsstereotyper (Flerx, Fidler & Rogers, 1976). 

Dessa treåringar kan binda samman aktiviteter och exempelvis kläder till ”rätt” kön samt visa på en 

redan utvecklad medvetenhet kring val av rätt leksaker i förhållande till könstillhörighet. Denna 

medvetenhet visar sig sedan när barnet nått fem då barnet oftast väljer de aktiviteter och saker som 

representerar det egna könet (ibid).  

2.3 Förskolans läroplan 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) uttrycker att vuxna är viktiga förebilder för barn eftersom 

vuxna påverkar barns respekt och förståelse för samhället med avseende på rättigheter och skyldigheter. 

I skollagen (2010:800) fastslås att förskolans utbildning ska syfta till att barn får ta in och utveckla 

kunskaper och värden. Respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på ska genom förskolan förmedlas och förankras hos barnet. Pedagogernas beteenden 

och bemötande av barnen har stort betydelse för arbetet med jämställdhet inom förskolan (SOU 

2006:75). Pedagogernas handlingsmönster och medvetenhet om de budskap som de ger till barnen 

påverkar hur barn uppfattar normer för flickor respektive normer för pojkar.  

Enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) ska förskolan i sitt arbete med barnen ha fokus på bland 

annat jämställdhet mellan könen. Frågor om rättvisa och jämställdhet ska lyftas fram och göras synliga 

i verksamheten. Sättet som vuxna bemöter flickor och pojkar på, samt de krav och förväntningar som 

vuxna ställer på flickor och pojkar påverkar deras uppfattning om vad som är typiskt kvinnligt respektive 

manligt. Enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) ska förskolan motverka de traditionella 

könsmönstren och könsrollerna. Samma möjligheter för flickor och pojkar ska erbjudas i förskolan. De 

båda könen ska kunna utveckla förmågor och intressen utan att begränsas utifrån stereotypa könsroller. 

Inom riktlinjerna för hur förskolans arbetslag ska arbeta framgår att förskolan ska arbeta för att flickor 

och pojkar får lika mycket utrymme och lika stort inflytande över verksamheten. Forskning visar dock 

på att när pojkar säger något får de mer respons av förskolans pedagoger jämför med vad flickor får 

(SOU 2006:75). När det gäller litteratur och leksaker finns det också en tydlig könsskillnad mellan 

flickor och pojkar. Vid undersökning av barnlitteraturen på en förskola i landet upptäcktes att bara 30 

% av barnböckerna har en kvinnlig huvudperson(SOU 2006:75). På en annan förskola upptäcktes att 

kvinnor i barnlitteraturen alltid hade hushållsredskap eller barn med sig när kvinnan väl framkom på 

bild i barnlitteraturen.  

Enligt Narahara (1998) har förskolans roll i barns lärande kommit att öka i ett samhälle där kvinnans 

roll har förflyttas från hemmafrun och ut till arbetslivet. Föräldrar blir mer jämlika och deras föräldraroll 

försvagas (Kåreland, 2008). Det har länge funnits en växling i barnboken kring om den ska fokusera på 

fantasi eller realism. Frågan om barnboken ska förmedla en reell bild av verkligheten eller låta fantasin 

stärkas debatteras än.  

2.4 Genus i barnlitteratur 
I detta avsnitt presenteras en genomgång av hur färger, utseende, egenskaper och miljöer kan bidra till 

genusstereotyper i barnlitteratur. Först görs en kort genomgång av vad huvudkaraktär innebär. Därefter 

presenteras hur aktiviteter, egenskaper och utseenden kan förmedla genusstereotyper i 

barnlitteraturen.  

2.4.1 Huvudkaraktärer i barnlitteratur  
Enligt Nikolajeva (2004) är en huvudperson den eller de personer som är i centrum för historien. 

Huvudpersonen är den eller de personer som är med mest i bokens bilder men också ingår i bokens titel. 

Nikolajeva (2004) påpekar dock att det inte behöver vara så att huvudpersonen är med på flest bilder i 

boken eller med i titeln men i regel burkar det vara så. Ett vanligt fenomen i barnlitteraturen är kollektiv 

huvudperson vilket innebär att huvudpersonen kan bestå av flera delar exempelvis en grupp barn.  Det 

förekommer också barnlitteraturen där två personer är huvudperson vilket ofta framgår av bokens titel. 
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I dessa barnböcker är det en av personerna som beskrivs mer och är den verkliga huvudpersonen. När 

det är en huvudperson i litteraturen får läsaren lära känna personen bättre.  

Kåreland och Lindh-Munther (2005) skriver om sin studie av antalet manliga och kvinnliga 

huvudkaraktärer i ett flertal undersökta böcker där författarna kommer fram till att huvudkaraktärerna 

domineras av män. Det förekommer också att det finns en manlig och en kvinnlig huvudkaraktär där 

författaren av barnlitteraturen har valt att använda en av varje kön som huvudkaraktär så att oavsett 

läsare ska det finnas utrymme för identifikation med huvudkaraktären. I några böcker i författarnas 

studie saknas huvudkaraktär då det kan handla om en hel grupp. Det har blivit allt vanligare att 

förmänskligade djur är huvudkaraktärer i barnlitteraturen för att komma ifrån frågan om genus. 

(Kåreland, 2005). 

Enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005) är det inte bara mängden kvinnliga respektive manliga 

huvudkaraktärer som är av betydelse utan också hur huvudkaraktärerna agerar och framställs. 

Författarna menar att vissa egenskaper som styrka och aktivitet tillskrivs män medan kvinnliga 

karaktärer anpassar sig och är passiva.  

2.4.2 Aktiviteter, egenskaper, färger och utseenden i barnlitteratur  
Nikolajeva (2004) förklarar könsstereotyper som begreppet för när pojkar/män och flickor/kvinnor i 

böcker beter sig så som de förväntas göra utifrån de normer som finns. Här förklarade vi tidigare att 

begreppet har ersatts med genus vilket är det begrepp vi använder i vår studie. Nikolajeva (2004) 

redovisar ett schema för så kallad manlighet och kvinnlighet med motsatspar av genusstereotyper vilket 

innebär egenskaper som är knutna till kön, alltså manligt och kvinnligt. Författaren påpekar dock att 

alla figurer i litteratur inte behöver följa detta schema men det blir lättare att bedöma hur stereotyper 

skildas utifrån schemat. Nikolajevas schema syns i tabell 1.   

Tabell 1. Schema för ”manligt” respektive ”kvinnligt” beteende hos litterära figurer  

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmande 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserade 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva  

 

Enligt Nikolajeva (2004) krymper kvinnor genom handlingen i olika litteraturer medan mannen växer. 

Vidare skriver författaren i likhet med det som Kåreland (2005) framhåller att ett byte av kön på 

huvudpersonen i barnlitteratur inte löser jämställdhetsproblematiken eftersom detta inte handlar om 

biologiskt kön utan social konstruerat genus. Mannen står för normen och kvinnan för avvikelse. 

Historiskt sett är flickboken en sen genre varför det manliga upplevs vara norm. Nikolajeva (2004) 

skriver vidare att utveckling har skett med avseende på könsstereotyper i barnlitteratur. Inte att 

förglömma är att även pojkar/män utsätts för könsstereotyper i litteraturen och inte enbart kvinnor.  
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Weizman, Eifler, Hokada och Ross (1972) skriver att det inte är svårt att snabbt konstatera att kvinnor 

är osynliga i barnlitteraturen. I sin studie finner författarna att kvinnor är underrepresenterade i 

barnlitteratur både vad gäller titel, bilder och centrala roller. I barnlitteraturen återfinns ofta maskulina 

figurer och maskulina aktiviteter med även om rollfigurerna i barnlitteraturen är djur. När kvinnor 

återfinns i barnlitteraturen har de mindre roller och befinner sig ofta i bakgrunden. Även Lindö (2005) 

presenterar resultat från sin studie där 217 bilderböcker ingår och där kvinnor är underrepresenterade 

vad gäller titel och centrala roller. Lindö (2005) skriver också att kvinnliga förebilder saknas i 

barnlitteraturen.  

Kvinnor och män i barnlitteraturen utför också olika aktiviteter där män ofta är aktiva och äventyrliga 

medan kvinnor passiva och snälla (Weizman, Eifler, Hokada & Ross, 1972). Genom kläder och 

håruppsättning indikeras att kvinnan eller flickan inte är tänkt att vara aktiv. Även Kåreland och Lindh-

Munther (2005) framhåller att pojkarna i barnlitteratur står för styrka och aktivitet. Flickorna anpassar 

sig och är mer passiva. Detta gäller dock inte all barnlitteratur men ofta är det så menar Kåreland och 

Lindh-Munther (2005). Författarna menar vidare att det ofta är flickor som ska vara könsöverskridande. 

Det är en komplimang att vara pojkflicka medan begreppet flickpojke inte alls finns.  

När det kommer till familjer som finns med i barnlitteratur så har ofta föräldrarna endast en 

bakgrundsroll (Kåreland och Lindh-Munther, 2005). Barnet är självständigt och agerar på egen hand i 

större delen av handlingen. Om föräldrarna är med har de ofta roller där modern är omsorgsfull, 

omhändertagande och befinner sig i hemmet och fadern är med fördel utanför hemmet.  

Nikolajeva (2000) skriver att genom bilderna som finns i barnlitteratur förmedlas vilket kön en karaktär 

i barnboken har genom utseende, kläder och hår på karaktären ifråga. Det kan exempelvis vara så att 

flickor har klänning och långt går medan pojkar har byxor och kort hår. För att kringgå frågan om genus 

används djur i barnböckerna. Enligt Wahlgren (2003) skapas det förväntningar på flickor och pojkar 

utifrån normer som finns i samhället. Färgkoder är ett exempel på detta där blått är typiskt för pojkar 

och rosa för flickor. Wahlgren (2003) talar vidare om att förväntningar på flickor och pojkar finns redan 

på BB och är olika redan där. Författaren beskriver i sin studie hur vuxna exempelvis pedagoger, 

föräldrar förmedlar de normer som samhället har på flickor och pojkar oftast helt omedvetet. Wahlgren 

(2003) menar att flickor förväntas ge upp sin vilja och nöja sig med biroller. Hon beskriver hur flickor, 

utan att ens hinna yttra sig, får den rosa färgen ditmålad vid en ansiktsmålning medan pojken på ett 

snabbt och självklart sätt är redo att målas till en äventyrlig indian. Wahlgren (2003) framhåller vidare 

hur pojkar uppmuntras inta maktpositioner och huvudroller samt förväntas redan i barnsben att vara 

starka, arga och aktiva.  Wahlgren (2003) exemplifierar med en barnbok där flera manliga karaktärer 

beskrivs med olika beundransvärda egenskaper och förmågor för att slutligen kort nämna en kvinnlig 

karaktär utan egenskaper ens värda att beskriva. Vidare berättar barnboken om hur denna kvinnliga 

karaktär är i fara och därmed föremål för räddning av de välbeskrivna manliga karaktärerna. Här menar 

författaren att en bild förmedlas av den svaga kvinnan i behov av räddning och huvudkaraktärerna som 

ska utföra hjältedådet och rädda kvinnan är män.  

3. Metod  
De frågeställningar som avses besvaras är hur kön gestaltas i undersökta barnböcker samt hur 

huvudkaraktärerna framställs ur ett genusperspektiv i de undersökta barnböckerna. I följande kapitel 

kommer val av metod, urval, genomförande, bearbetning och analys av data samt forskningsetik att 

beskrivas. 

3.1 Hermeneutik – förförståelse, förståelse och tolkning 
Enligt From och Holmgren (2000) handlar hermeneutiken om tolkning och förståelse. Människan är 

tolkande och har inte direkt tillgång till världen. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att enligt 

hermeneutiken kan text bara förstås tillsammans med bilden och omvänt. Författarna menar att delar 

förstås i sin helhet och helheten med sina delar i en sluten cirkel, den hermeneutiska cirkeln.  
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Vi tänker sällan vidare på våra vardagliga tolkningar (Gadamer, 1960/2004). Dessa tar vi gärna för 

givna. Vi tänker sällan på om någon annan förståelse skulle kunna bli motvikt till våra egna 

uppfattningar. Enligt Gadamer (1960/2004) grundar sig vår förståelse på förförståelse och på våra 

fördomar. From och Holmgren (2000) skriver att förståelse bygger på förförståelse och att det 

förstnämnda förutsätter det sistnämnda för att finnas. From och Holmgren (2000) menar vidare att 

förförståelsen är kroppslig och går inte att reducera eller övervinna. Förståelsen kan inte bli helt fri. På 

samma sätt skriver Ödman (2007) att förståelse hänger ihop med människans existens och är grunden 

för människans tolkande. Enligt From och Holmgren (2000) behövs det förkunskaper för att inte bli 

fast på en ytlig utsagenivå.  

 

Genom den hermeneutiska cirkeln sker en växelverkan mellan delar och helhet eller förförståelse och 

förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). Människan har en förförståelse och genom nya intryck och 

erfarenheter skapas ny förståelse. Enligt Westlund (2009) är det viktigt inom hermeneutiken att det 

finns en samstämmighet mellan delarna och helheten. Författaren menar att det är positivt att det 

finns många delar som är till stöd för forskarens tolkning eftersom det då kan anses vara större 

sannolikhet för att tolkningen är rimlig. Westlund (2009) menar vidare att kvantitativa data kan vara 

bra för att hjälpa till att göra tolkningen djupare; genom exempelvis tabeller och diagram kan en 

tolkning få stöd och därmed vara starkare.  

 

Enligt Åsberg (2001) är ett kritiskt reflekterande en självklarhet i en akademisk miljö och det kritiska 

reflekterandet kännetecknar också utvecklandet av ett vetenskapligt förhållningssätt. Utifrån detta är 

det viktigt att vara medveten om existensen av varje individs förförståelse och även vara medveten om 

vilken påverkan denna kan ha på vidare förståelse. Det vi menar är att förhålla sig kritiskt till sin 

förförståelse då det är viktigt att förstå att vår förförståelse och våra fördomar skulle kunna möta 

motvikt.  

 

Gadamer (2006) skriver att översättning har alltid en viss ”frihet”. För att kunna översätta något krävs 

det en fullständig förståelse av det främmande språket. Utöver detta menar författaren att det ändå krävs 

mer förståelse för den sanna känslan av vad som menas i det specifika uttrycket på målspråket. Gadamer 

(2006) förklarar att det kan ses som att tolka gudarnas språk i människans värld. From och Holmgren 

(2000) menar att språket inte kan vara ett slutet system som finns oberoende av människor utifrån att 

språket är föränderligt med skiftande betydelser.  

3.2 Genomförande 
Vi besökte tio förskolor i två kommuner. Vi bad att få ta del av förskolans barnbokshylla för att få reda 

på vilka barnböcker som lästes ur för barnen. Namnet på de författare vars böcker var vanligt 

förekommande på förskolorna och titel på böckerna antecknades.  

Därefter sammanställdes en lista över de barnbokstitlar som var vanligast på alla tio förskolor som 

besöktes. Alla förskolor hade endast barnlitteratur från 2000-talet därför ingår endast barnlitteratur 

från 2000-talet i urvalet för denna studie. Studiens frågeställning fokuserar på genusperspektivet utan 

vidare åberopande av årtal därför blev beslutet att endast barnlitteratur från 2000-talet ska ingå i 

studien lämpligt.  

3.2.1 Val av metod 
Studiens frågeställningar baseras på att vi har tagit del av och undersökt olika barnböcker därför valde 

vi att ta kontakt med förskolor för att få information om vilken barnlitteratur som fanns tillgänglig och 

som var frekvent återkommande.  

Vi beslutade att arbeta både kvalitativt och kvantitativt utifrån det Westlund (2009) framhåller om att 

kvantitativa data kan ligga som gott stöd i tolkningens rimlighet. Det kvalitativa arbetet består av att 

analysera och bearbeta berörda barnböcker med en hermeneutisk forskningsansats. Utöver detta ville 

vi konkretisera resultatet genom att på ett kvantitativt sätt presentera siffror med hjälp av diagram för 

olika faktorer exempelvis antalet kvinnliga huvudkaraktärer som vi kan hitta eller typiska färger för 

flickor och pojkar, exempelvis rosa och blått.  
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3.5 Urval  
Studien baseras på material från 10 olika förskolor i två medelstora kommuner. Vi tog kontakt med 

förskolorna och tog del av deras utbud av barnböcker.  Målgruppen var förskolans ålder 3-5 år. Samtlig 

barnlitteratur som har ingått i denna studie är utgiven under 2000-talet eftersom alla förskolor vi 

besökte endast hade barnlitteratur utgiven under 2000-talet. Totalt analyserades 28 barnböcker.  

Valet att begränsa studiens till 28 barnböcker gjordes dels utifrån den tidsram som fanns att förhålla sig 

till men också genom ett beslut om att fortsätta genomföra analys av barnböcker tills vi kunde se 

möjligheten att dra slutsatser på insamlad empiri. Eftersom vi arbetade både kvalitativt och kvantitativt 

bestämde vi att när vi upplevde mättnad och kunde hitta mönster avslutades analyserandet av fler 

barnböcker.  

3.3 Bearbetning och analys av data 
Vi läste genom och analyserade 28 barnböcker som var mest frekventa på de sammanlagt 10 förskolor 

som vi besökte. I syfte att skapa en översikt och utgångpunkt för analysen gjorde vi Tabell 2. Översikt 

över analyserat Material (se bilaga 2). Därefter diskuterades materialet utifrån om vi såg några mönster 

ur ett genusperspektiv.  

3.3.1 Bearbetning och analys 

I vår analys har vi inspirerats av Nikolajeva (2004), Kåreland och Lindh-Munther (2005)  och 

Wahlström (2003). Författarna framhåller argument som underlättar upptäckandet av 

genusstereotyper i barnböckerna. Det vi åberopar här är författarnas perspektiv på hur exempelvis 

färger, hårlängd, kläder, egenskaper och beteenden kan skilja sig mellan flickor och pojkar. Detta 

tillsammans med den hermeneutiska ansatsen har utgjort vår utgångpunkt och vårt perspektiv när vi 

har analyserat barnböcker i denna studie. Genom att vara uppmärksamma på exempelvis egenskaper 

och kläder på karaktärerna i barnböckerna har vi använt vår förförståelse för att skapa förståelse. Vi har 

granskat varje sida med text och bild i barnböckerna. I Tabell 2 har vi samlat detaljer som kön, 

information om titel och detaljer; exempelvis egenskaper, färger och kläder som vi har fokuserat extra 

på när vi gått igenom varje barnbok. I bearbetningen och analyserandet utifrån Nikolajeva (2004), 

Kåreland och Lindh-Munther (2005)  och Wahlström (2003) använde vi oss av tabell 2 för att få en 

översikt över innehållet i de 28 barnböckerna. Detta för att minimera behovet av att gå tillbaka till varje 

barnbok och leta. Tabell 2 blev därmed vårt sammanställda stödverktyg i bearbetningen av data.  

Kåreland och Lindh-Munther (2005) och Nikolajeva (2004) har visat olika sätt som genusstereotyper 

kan förmedlas på genom karaktärernas egenskaper.  Kåreland och Lindh-Munther (2005) har vidare 

skrivit att aggressivitet och styrka ofta förknippas med pojkar medan flickor är omsorgsfulla och ofta får 

anpassa sig till pojkarna. Vi upplever att samma grund förmedlas av tabell 1 där Nikolajeva (2004) 

föreslår motsatspar av genusstereotyper.  

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) förstås en text bara tillsammans med bilden och omvänt därför 

har vår analys och bearbetning skett genom att vi har vi tittat på varje sida i varje barnbok med text och 

bild som en enhet. Enligt hermeneutiken bildar delar och helhet en cirkel och förutsätter varandra för 

att kunna förstås (Alvesson och Sköldberg, 2008). Vi har därför valt att inte separera text och bild för 

att analysera var för sig. Vår uppfattning är att bilder har dominerat samtliga barnböcker som ingår i 

denna studie. Texten i barnböckerna har ofta varit kortare och inte särskilt innehållsrik. I text kan det 

handla om en mening som exempelvis ”kolla, en grop!” eller liknande medan bilderna talar starkt för sig 

själva. Tillsammans uppfattar vi att bild och text bildar en helhet.  

I vår bildanalys hade vi fokus på kön, utseende, platser där handlingen ägde rum samt egenskaper och 

aktiviteter. Vi tittade på vilket kön det kunde vara även när det förekom djur i barnlitteraturen. När vi 

inte kunde uppfatta något specifikt kön införde vi en könlös kategori. Extra fokus lades på 

huvudkaraktärernas kön eftersom en av studiens frågeställningar berör just detta. I Tabell 2 lade vi 

därför in en kolumn enbart för huvudkaraktärens kön.  
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3.3.2 Bearbetning och analys av barnbokens titel 

I analysen tog vi inte mer hänsyn till författaren än att det rör sig om en av de vanligaste författarna 

utifrån urvalet av barnböcker på de förskolor där vi hade varit. Vi tog däremot hänsyn till bokens titel 

eftersom titeln kan förmedla vad boken kommer att handla om samt ge information om 

huvudkaraktärerna och eventuellt också deras könstillhörighet.  

När vi analyserade titlarna använde vi oss av fyra kategorier som förmedlas och förklaras i punktlistan 

nedan: 

 Kvinnliga titlar - En titel som förmedlar information om en kvinna/hona exempelvis namn, 

höna 

 Manliga titlar - En titel som förmedlar information om en man/hane exempelvis namn, tupp  

 Både kvinnlig och manlig titel - Både könen representeras med exempelvis namn  

 Könlös titel - De titlar där vi inte kunde utläsa något som representerade kön till exempel 

”grattis!” 

3.3.3 Exempel på bearbetning och analys av data  

 

Exempel 1. Fyra hönor och en tupp (2007) av Lena Landström. 

Utifrån titeln såg vi att här fanns fyra hönor och en tupp. Det är en djurbok 

förstod vi men det rör sig ändå kring honor och hanar så det finns ett 

könsperspektiv. Handlingen utgörs av en mindre strid om matplatserna för 

djuren. Tuppen dominerar gården och har störst matplats. Hönorna försöker 

göra protest några gånger och lyckas till sist. Vi har bedömt att 

huvudkaraktärerna ändå är båda könen eftersom båda utgör tyngdpunkt för 

handlingen och finns med på framsidan av boken och i titeln. Redan på bilden 

på framsidan är det tuppen som står först medan hönorna är i bakgrunden. 

Tuppen visas upp som en unik intelligent karaktär som inte har tid med 

hönornas tjafs utan vill fokusera på sina projekt. Tuppen visar på typiskt 

genusstereotypa motsatspar där hönorna (kvinnorna) är lydiga och 

självuppoffrande mot den aggressiva och känslokalla, hårda tuppen. Tuppen har aktiviteter som 

avancerade beräkningar medan hönorna äter och skvallrar med besökare på gården. 

Exempel 2. Ingrid och Ivar letar spöken (2015) av Janouch Katerina och Lindman Mervi. 

Utifrån titeln såg vi att här finns två huvudkaraktärer nämligen Ingrid 

(flicka) och Ivar (pojke). Barnen läser spökböcker och ger sig sedan av på 

vinden för att leta spöken. Ingen av barnen framställs som typisk pojke 

eller flicka utifrån tabell 1. Men namnen och håret (Ingrid har längre har 

med rosetter i medan Ivar har kort hår) gjorde att vi utgick från att det var 

en flicka och en pojke utifrån det Nikolajeva (2000) framhåller om kläder 

och utseende. Genom handlingen befinner sig Ingrid och Ivar på vinden. 

Under sökandet efter spöken fantiserar de då Ivar klär ut sig till spöke och 

Ingrid bär ”Zorro”-mask och svart mantel. Ivar och Ingrid är med om 

samma aktiviteter och genomför aktiviteterna samtidigt.  

 

 

Exempel 3. Grattis! (2011) av Tidholm Anna-Clara. 
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 Utifrån titeln var det svårt att utläsa något med avseende på genus och 

kön. Bilden på framsidan förmedlar att huvudkaraktären inte är en 

människa. Titeln säger heller inget som kan förmedla information om 

genus. Väl inne i boken är huvudkaraktären en nalle och heter Nalle. 

Eftersom Nalle inte genom exempelvis kläder eller hår förmedlar något 

om genus eller kön utgick vi från att Nalle är könlös. Även 

familjeförhållanden förmedlade inte något genus. Det var genom texten 

det gick att utläsa att det fanns en mamma Nalle och en pappa Nalle. Alla 

karaktärerna bar väska någon gång i boken men inga färgkoder förekom 

på det sätt som Wahlgren (2003) beskriver. Mamma Nalle bar en blå väska 

och vi utläste att det var mamma Nalle genom texten. Det fanns heller inga 

aktiviteter eller egenskaper som förmedlades genusstereotyper. Nalle 

visade inte på några typiska kvinnliga/manliga drag enligt Tabell 1. Övriga 

karaktärer (alla var nallar) som var med och firade Nalles födelsedag hade inga kläder och påvisade inte 

heller några ”manliga eller ”kvinnliga” genusstereotyper med utgångpunkt i Tabell 1. Även cykeln som 

Nalle får i födelsedagspresent är väldigt färgglad (röd, grön, gul och blå). Övriga vuxna i boken är 

förskolelärarna och endast av texten får läsaren reda på att det är en manlig och en kvinnlig 

förskolelärare.  

3.4 Forskningsetiskaprinciper   

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra forskningsetiska principer som är viktiga att ta hänsyn till 

vid genomförande av en studie som denna. De fyra principerna är: 

1.Informationskravet 

2.Samtyckeskravet 

3.Konfidentialitetskravet 

4.Nyttjandekravet 

3.4.1 Information- och samtyckeskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska en forskare informera om syftet med sin forskning. Deltagare i 

forskningen ska samtycka till sitt deltagande och deltagandet ska vara frivilligt. Deltagarna ska också 

kunna avbryta sitt deltagande när de vill. Forskaren ska även underlätta för deltagarna att ta kontakt 

med desamma genom att lämna kontaktuppgifter. Dessa skyldigheter benämns som informations- och 

samtyckeskravet.  

 

I vår studie har vi tagit hänsyn till dessa krav genom att vi har informerat om vår studie både när vi varit 

i kontakt med biblioteket, barnklubbar och förskolor. Samtliga aktörer har själva fått ta ställning till sitt 

deltagande. Informationen har skett muntligt eller skriftligt.  

3.4.2 Konfidentialitetskravet  

Vetenskapsrådet (2011) menar att konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om person och 

information ska hanteras varsamt. Obehöriga ska inte ha tillträde till personuppgifter eller information 

om rör insamlad data eller deltagarna.  

 

Information som vi har samtalat in består av barnböcker som finns att tillgå på bibliotek, bokklubbar 

eller i bokhandel. Informationen är därmed inte personlig. Däremot uppgifter som berör de förskolor vi 

har varit i kontakt med och de orter som är i fokus inom vår studie har sammanställts i våra privata 

datorer och raderas när vi inte behöver den längre.  

3.4.3 Nyttjandekravet  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska data som har samlats in bara användas till forskningsändamålet. 

Datainsamlingen i vår studie består av barnlitteraturen som även är tillgänglig för allmänheten. 

Information om förskolorna vi har haft kontakt med är sådan som bara vi har kännedom om och har 

valt att i vår studie inte namnge några förskolor och orter utan den informationen stannar hos oss och 

utfallet av vår datainsamling används endast i vår studie.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Både kvalitativa och kvantitativa resultat kommer att 

återfinnas här.  Resultatet kommer att presenteras efter ordningen på frågeställningarna 1 och 2.  

4.1 Gestaltning av kön 
Flera bilder i de undersökta barnböckerna visar flickor eller kvinnor iklädda rosa kläder eller bärandes 

på rosa handväska, se exempelvis bild 1. På samma sätt påträffas män eller pojkar som bär den blå 

färgen. Dessa två färger påträffas i sammanhang där förväntningar skapas på flickor och pojkar genoms 

exempelvis färgkoder (Wahlgren, 2003).  

Bild 1. Ur barnboken Alfons ABC av Gunilla Bergström (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden syns en genusstereotyp kvinna utifrån 

färgkoder (Wahlström, 2003) där rosa är typiskt 

kvinnligt. Kvinnan har dessutom på sig klänning och 

klackskor samt långt hår.  

 

Av diagram 1 framgår antalet gånger som kvinnor/flickor respektive män/pojkar har påträffats bära rosa 

eller blått i den barnlitteratur som ingår i denna studie. Diagram visar att kvinnor/flickor påträffas 

mycket ofta bära den rosa färgen jämfört med antalet män/pojkar. På samma sätt är det mycket oftare 

så att män/pojkar får bära blått jämfört med antalet kvinnor/flickor. Däremot framgår av diagram 1 att 

antalet kvinnor/flickor som bär blått är långt mycket högre än antalet män som får bära rosa.  

Diagram 1 Genusstereotypa färger 
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Enligt Nikolajeva (2000) kan bilder i barnlitteratur förmedla vilket kön en karaktär i barnboken har 

genom utseende exempelvis med fokus på kläder och hår på karaktären ifråga. Vi studerade slutligen 

den barnlitteratur som ingår i denna studie genom att titta på hur många bilder som gick att finna där 

kvinnor/flickor bär klänning/kjol. Därefter beräknades också hur många män/pojkar som kunde 

återfinnas bära klänning/kjol. Därefter räknade vi hur många bilder vi kunde hitta där flickor/kvinnor 

respektive män/pojkar bar byxor/shorts.  

Av diagram 2 framgår att kvinnor/flickor påträffas bära kjol mer dels jämfört med antalet 

kvinnor/flickor som bär byxor/short men också jämfört med antalet män som bär klänning/kjol där 

antalet är noll. Utifrån diagrammet går också att utläsa att det är vanligt att påträffa män/pojkar som 

bär byxor/shorts i barnböcker. Detta jämfört med antalet flickor som bär byxor/short vilket år betydligt 

lägre än antal män/pojkar.  

Diagram 2 Genusstereotypa kläder 
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4.1.1 Vanligaste barnlitteraturen 

Fyra hönor och en tupp (2007) av Lena Landström fanns på varje förskola som besöktes. Alla hade 

boken i sin boksamling. Barnbokens handling utgörs av fyra hönor i varsin färg och en liten tupp som 

lever på en gård. De får mat i en ränna och var och en har sin matplats där. Tuppen dominerar gården 

och har störst matplats. När hönorna misstycker till att tuppen ska ha större matplats än de protesterar 

hönorna efter mycket om och men. Protesterna tystas snabbt ner när tuppen tar med två andra tuppar 

från andra gårdar. Dessutom uttrycker två hönor att de gör allt som tuppen ber om och det hela slutar 

med att hönorna får ännu mindre matplatser. Detta eftersom tuppen straffar hönorna för att de sagt 

ifrån. Hönorna tröttnar på detta och går en kurs som leds av en höna klädd i rosa. Kursens syfte verkar 

vara att ge hönorna mentalt och fysiskt stöd för att våga sig på tuppen igen. Efter kursen vågar sig 

hönorna på att protestera igen och tar tillbaka sina matplatser. Tuppen verkar dock inte särskilt brydd 

eftersom han har ett helt annat nytt projekt på gång.  

Uteslutande djurkaraktärer i boken, dock honor och hanar utifrån djurens värld. Därmed går det att 

utläsa att boken kretsar kring fyra honor (kvinnligt kön) och en hane (manligt kön). Utifrån tabell 1 

(Nikolajeva, 2004) återfinns motsatsparen av genusstereotyper i boken Fyra hönor och en tupp 

(Landström, 2007). Tuppen som ger den manliga representationen eftersom han är hane i djurens värld 

framhålls som aggressiv, stark, våldsam och känslokall. Tuppen är också rationell genom att han vid 

protest omgående tar stöd av två andra tuppar och vinner kuppen. Han är tävlande genom sitt behov av 

att ha störts matplats. Tuppen är också analyserande och självständig vilket framgår genom att han inte 

bryr sig särskilt mycket vare sig om gården eller hönorna utan han arbetar på sina egna projekt. Tuppens 

analyserande egenskap förmedlas också genom bilder där han på ett eftertänksamt sätt har ett papper 

framför sig med avancerad matematik på exempelvis bilden på framsidan av boken. 

Hönorna i motsats till tuppen representerar kvinnan eftersom de är honor i djurens värld. Här återfinns 

en tydlighet i hur hönorna, utifrån tabell 1, är sårbara genom att de faller när tuppen tar till förstärkning 

för att hävda sin rätt. De är självuppoffrande och uttrycker detta i texten i boken genom att uttrycka 

överlämning av sig själva till tuppens behag. Hönorna är lydiga och vill vara tuppen till lags. Hörnorna 

gestaltas som beroende av tuppen med avseende på storleken för sina matplatser.  

4.1.2 Barnbokens titel  

Diagram 3 visar att av de totalt 28 titlar som ingår i denna studie dominerar antalet barnböcker med 

manliga titlar. Kategorin med könlös titel ligger dock tätt bakom. Av 28 barnbokstitlar är 9 titlar könlösa. 

Diagram 3 visar också på att titlar med kvinnlig representation ligger lägst där endast 4 titlar av totalt 

28 förmedlar kvinnlig utmärkelse i titeln som exempelvis hönor (honor), Ingrid (flicknamn). I syfte att 

förtydliga könsfördelningen blad barnbokstitlar i denna studie valde vi att räkna om resultatet i diagram 

3 och presentera samma resultat fast uttryckt i procent, se diagram 4.  

Diagram 3 Könsrepresentation i barnbokstitlar  
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Diagram 4 Könsrepresentation av barnbokstitlar i procent  

 

Diagram 4 visar samma resultat som visas i diagram 3 men presentationen av siffervärdena sker i 

procent. Detta för att på ett lättare sätt kunna skapa en helhetsuppfattning om resultat på ett sätt som 

känns enkelt att förstå. Vi ser omgående av diagram 4 att manliga titlar dominerar med 36 %. Tätt efter 

följer kategorin med könlös titel på 32 %. Efter dessa två större grupper kommer kategorierna kvinnliga 

titlar och både kvinnlig och manlig titel. Av diagram 4 framgår också att kvinnliga titlar ligger sämst till 

med 14 %.  

4.1.3 Författarfrekvens 

En sammanställning gjordes över hur vanliga olika författare var på de besökta förskolorna. Diagram 5 

visar på författarfrekvensen. Denna sammanställning gjordes i syfte att möjliggöra ett uttalande om 

vilken författare som är vanligast förekommande med sina respektive böcker. Men också för att kunna 
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göra uttalande om vilka barnböcker som kanske är mindre vanliga eftersom författaren ifråga inte är 

särskilt vanligt förekommande.  

Diagram 5 Hur vanliga är olika författare i de förskolor som besökts under denna studie?  

 

 

Av diagram 5 framgår att Anna-Clara Tidholm har varit den författare vars böcker förekommit mest av 

på de besökta förskolorna. Tätt efter henne följer Katerina Janouch. Sven Nordqvist som författar 

böckerna om Pettson och Findus samt Jujja Weislander var de två författare vars böcker var minst 

förekommande på de besökta förskolorna.  

4.1.4 Vanligaste författaren 

Diagram 5 visar att Anna-Clara Tidholm är den vanligast förekommande författaren av de böcker som 

ingår i denna studie. Författaren har främst skrivit böcker som ”Grattis” i exempel 3 i avsnitt 3.3.3.  Här 

går det att konstatera, precis som vi har gjort i exempel 3, att författarens böcker ofta utgår från 

könlöshet. Boken ”Min Familj” har många olika karaktärer men Anna-Clara Tidholm visar på 

medvetenhet om genusperspektivet då alla möjliga karaktärer återfinns i boken ”Min Familj”. Boken 

innehåller också normöverskridande delar ur ett genusperspektiv och utifrån Nikolajeva (2000). 

Exempelvis återfinns män med långt hår, familjer med konsultationer där det finns två pappor eller två 

mammor eller bara en av varje. Det som dock också återfinns främst i denna bok är en majoritet av 

kvinnor som bär klänning eller kjol. Här står denna bok för en större andel av mängden i diagram 2.  

4.1.5 Barnböckerna Vems Kompis? Och Vem är stor? av Wirsén Stina 

Böckerna ”Vems kompis?” och ”Vem är stor?” båda skrivna av Wirsén verkar tillhöra samma serie då 

samma karaktärer återkommer i båda böckerna, med samma typ av bilder och text. Bilderna i dessa 

barnböcker har flera ljusare färger och karaktärerna är inte tydligt framställda med avseende på former, 

detaljer och färger. Här återfinns karaktärer framställda som om av barns egna teckningar och med få 

detaljer. Trots bristen på detaljer förmedlar helheten närvaron av specifika karaktärer. Utifrån 

upplägget i dessa barnböcker återspeglar författaren en medvetenhet om genusperspektivet. Dessa 

barnböcker utstrålar normbrytande aspekter inte enbart ur ett genusperspektiv men även andra 

vardagliga delar som exempelvis så äter karaktärerna ketchup med smör och spaghetti vilket inte följer 

vad vi uppfattar som norm då det kanske snarare skulle ha varit makaroner med ketchup och köttbullar. 

Likaså går Nalle som är en kvinna inte till jobbet men går hem och har roligt vilket är ytterligare ett 

exempel på normbrytande beteende där fostran i form av troget förpliktigande som att gå till jobbet 

såvida inte det råder giltig frånvaro inte beaktas. Genom text och exempelvis pronomen förmedlas dock 

tydligt när det rör sig om manliga eller kvinnliga karaktärer. Författaren blandar aktiviteter på ett 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Lena
Lanström

Anna-Clara
Tidholm

Ulf Löfgren Wieslander
Jujja

Lindgren
Barbro

Janouch
Katerina

Bergström
Gunilla

Nordqvist
Sven

Wirsén Stina

Författarfrekvens



23 
 

normbrytande sätt ur ett genusperspektiv, exempelvis följer mamma Nalle barnen till förskolan där 

förskoleläraren är en man vilket påvisas genom pronomen och med skägg vilket kan anses vara typisk 

manlig faktor. I övrigt har inte karaktärerna några kläder utan pronomen i texten avgör könet vilket 

också medför avstånd till genusstereotyper ur ett bildligt perspektiv.  

4.2 Huvudkaraktärer  
I Diagram 6 framgår att av de totalt 28 barnböcker som ingår i denna studie dominerar antalet 

barnböcker med manliga huvudkaraktärer. Huvudkaraktärer där det har varit svårt att uppfatta kön 

eller där könet inte har varit representerat ligger lägst i antal med endast 4 huvudkaraktärer där könet 

inte går att utläsa. Att båda könen får vara huvudkaraktär eller en kvinna är lika till antal.  

Diagram 6 Könsfördelningen bland huvudkaraktärer i undersökt barnlitteratur  

 

 

Även könsfördelningen bland huvudkaraktärer presenteras i procent. Detta för att göra presentationen 

bättre överskådlig. Av diagram 7 nedan går det att utläsa att 43 % av huvudkaraktärerna är män. Det är 

nästan hälften. Den könlösa kategorin bland huvudkaraktärer är minst här med endast 15 %. I 

jämförelse med diagram 4 som visar att den könlösa kategorin bland titlar är näst störst med sina 32 % 

efter kategorin med manliga titlar.  

 

Diagram 7 Könsfördelningen i procent bland huvudkaraktärer i undersökt barnlitteratur  
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4.2.1 Alfons Åberg som huvudkaraktär 
Den huvudkaraktär där vi främst upplever att vi återfinner 

genusstereotyper enligt tabell 1 är Alfons Åberg. Han 

framstår som äventyrlig och aggressiv i flera sammanhang 

exempelvis i Alfons ABC visar Alfons rumpan (se bild 2) 

och Milla syns på en bild där hon verkar äckligas av vad 

Alfons uppvisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Alfons visar rumpan. Bilden 

kommer från boken Alfons ABC av Gunilla 

Strömberg (2002) 

 I Alfons och odjuret (Bergström, 2007) ger Alfons en annan pojke stryk. Även om Alfons genom boken 

är ångerfull och ber pojken om ursäkt kan vi inte låta bli att fråga oss om samma handling skulle ha 

kunnat förekomma i en bok där huvudkaraktären var en kvinna/flicka. I Alfons och Milla (Bergström, 

2001) är det Alfons åsikt om lekandet med Milla som är avgörande för förhållandet mellan dem. Boken 

Alfons och Milla (Bergström, 2001) överensstämmer med det Narahara (1998) menar med stereotyp 

förankring med avseende på genusperspektivet. Boken förmedlar en tvetydig bild av genusperspektivet 

i det avseende att författaren ironiserar att pojkar inte leker med flickor samtidigt som flera bilder syns 
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där genusstereotypa aktiviteter förmedlas exempelvis bygga staket, måla koja. Flickan (Milla) kläs på 

med manliga aktiviteter. Det är pojkar i barnboken som mobbar Alfons för att han leker med Milla. 

Utifrån tabell 1 är det genusstereotypt för pojkar att vara känslokalla och aggressiva. Även om Alfons på 

slutet säger ifrån de mobbande pojkarna verkar han fortfarande fast besluten vid att Milla inte är någon 

flicka därför har han heller inte lekt med flickor. Detta kvarstående vid att Milla inte är någon flicka 

förmedlar att pojkar inte ska leka med flickor såvida inte det är något särskilt med flickan som gör att 

hon inte är någon flicka och då går det bra att leka med henne. Lyfts detta på högre nivå blir det fråga 

om definition på vad som menas med flicka vilket på ett sätt överlåtes till barnet att avgöra genom att 

Milla framhävs som en särskild sort flicka och därmed accepterad som lekkamrat för pojkar. Samtidigt 

kvarstår frågan om denna definitionsfråga ska överlåtas till läsaren och om läsaren eller barnet i detta 

fall eftersom Alfons och Milla (Bergström, 2001) är en barnbok och förekommer på förskolan i syfte att 

läsas för barnen har förutsättningar att definiera vad som menas med flicka eller pojke. 

Milla har en klar biroll där hon främst är i bakgrunden och används som verktyg för att motivera Alfons 

behov eller icke-behov av relationen till Milla. Hon framställs som en underlägsen efterföljare vilken bör 

uppfylla vissa krav för att vara en acceptabel lekkamrat. Milla bär en röd klänning, har långt hår och 

verkar mest finnas till för att vara Alfons till lags. Hon säger inget i boken. Här syns en tydlig förankring 

i genusstereotyper enligt tabell 1 med avseende på att kvinnor/flickor i barnböcker ofta är lydiga och 

passiva. Även om författaren har gjort tydliga försök att frångå genusstereotyper genom att klä på Milla 

aktiviteter som föreligger det manliga könet exempelvis bygga staket, måla koja och snickra brevlåda så 

är det viktigt att här framhålla det som Kåreland (2005) beskriver om att genus inte handlar om att låta 

en kvinnlig karaktär genomföra manliga aktiviteter och anse det vara normöverskridande.  

Diagram 5 visar att författaren av Alfonsböckerna, Gunilla Strömberg, är tredje vanligast förekommande 

författaren i urvalet av barnböcker som ingår i denna studie. Detta tyder på att det finns en efterfrågan 

på Alfonsböckerna på förskolorna. Eftersom författaren är vanligt förekommande talar det för att 

Alfonsböckerna är populära trots genusstereotyper som dessa böcker förmedlar till barn.  

4.2.2 Andra huvudkaraktärer som ingår i denna studie  
Max-böckerna som ingår i denna studie, närmst Max dockvagn och Max uppvisar inte några typiska 

genusstereotyper utifrån tabell 1. Huvudkaraktären är fortfarande en pojke/man, Max. Men i Max bil är 

snarare Lisa den äventyrliga medan Max framstår som den rädda och ängsliga. I Max dockvagn leker 

Max med dockvagnen och skjutsar omkring olika leksaker och hunden.  

Inte heller Ludde som är huvudkaraktär i Ludde-böckerna visar på genusstereotypa motsatspar utifrån 

tabell 1. Ludde umgås med sina vänner i olika sammanhang. Alla är djur men kön framgår av bilderna 

genom klädsel och färger och i texten genom pronomen. Ludde är dock inte mer dominant eller 

äventyrlig jämfört med någon biroll vare sig manlig eller kvinnlig sådan.  

4.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis går det att utläsa av diagram 1-7 att det förekommer manlig dominans bland 

undersökt barnlitteratur. Sammantaget är det vanligare med manliga titlar på barnböckerna än det är 

med kvinnliga titlar. Även om här ska tilläggas att könlösa titlar också förekommer i stor utsträckning. 

Könlösa titlar är till och med vanligare än kvinnliga titlar men fortfarande är antalet manliga titlar 

dominerande.  

Det är också vanligast att huvudkaraktärer i barnlitteratur är män precis som det förekommer en 

förmedling av genusstereotyper genom färgkoder och klädsel.  

5. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras frågeställningarna och resultaten knyts till teori med kopplingar till tidigare 

forskning. Men först sker en reflektion över tillvägagångssättet för denna studie. 
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5.1 Metoddiskussion  
I detta avsnitt kommer vi att reflektera över vårt tillvägagångssätt och hur det skulle ha kunnat påverka 

resultatet. Vi kommer att diskutera utmaningar samt studiens tillförlitlighet och begränsningar. De 

förskolor som vi besökte valdes ut slumpmässigt på de två orter där vi är bosatta. Förskolorna var 

samtliga indelade i avdelningar eller grupper utifrån barnens ålder. Vi valde att besöka avdelningar för 

åldersgruppen 3-5 för vi fann denna grupp mest intressant för vår studie.  

Samtliga avdelningar uppgav att de arbetade utifrån Lpfö 98 som säger  

att förskolan har i uppgift att inte uppmuntra vuxnas sätt att behandla flickor och pojkar på, det vill säga 

att motarbeta föreställningar och förväntningar som formar flickors och pojkars uppfattningar om vad 

som är kvinnligt respektive manligt.  

I vår analys valde vi att titta på varje sida i barnböckerna som helhet och analysera både bild och text 

som en helhet. I flera av barnböckerna som ingår i denna studie var karaktärer som nallar eller djur i 

fokus. Ibland agerade dessa karaktärer som människor och i vissa fall inte. I flera av de utvalda böckerna 

hade författarna valt att använda sig av karaktärer i form av djur eller nallar, vilket gjorde det svårt att 

konstatera könstillhörighet. Kåreland (2005) menar att ett förmänskligande av djur har blivit vanligare 

i barnböcker delvis för att komma ifrån genusfrågan. I de fall där djur är förmänskligade har vi tittat på 

andra aspekter som kan vara avgörande ur ett genusperspektiv. Vårt förhållningsätt till varje analyserad 

sida i varje barnbok har utgått från det som anses vara norm för vad som är manligt respektive kvinnligt. 

Det vi menar med norm här är vad Nikolejeva (2004) och Wahlström (2003) framhåller om exempelvis 

färgkoder, klädsel och egenskaper. Genom att titta på färgkoder, klädsel och egenskaper kunde vi 

komma ifrån problematiken med förmänskligade djur där könet är oklart.  

En kategori som växte fram i undersökt barnlitteratur är kategorin där könet är okänt. I vårt sökande 

efter bilder på karaktärer i rosa kläder eller exempelvis short eller byxor, fann vi att böckerna skilde sig 

åt. En del av böckernas bilder var tydliga gällande kön medan andra böcker hamnade inom kategorin 

där kön var svårt att identifiera. Han eller hon ersattes med ”Nallen” och saknade indikation för kön. I 

de fall där karaktären var könsneutral var vår utgångspunkt att hålla oss neutrala och att låta text och 

bild vara och inte överanalysera. Även om vårt resultat visar på att denna kategori är liten när det 

kommer till huvudkaraktärer så syns en tydlig framfart av denna möjlighet vad gäller boktitlar. Därmed 

tyckte vi att det kunde vara viktigt för studiens tillförlitlighet att erkänna en könlös kategori och 

framhäva densamma. Det att försöka forma om könlösheten till att passa in i ett kvinnlig eller manlig 

kategori upplevde vi kunde påverka studiens tillförlitlighet genom att det saknas konkreta motiv för att 

kategorisera in exempelvis Nalle i en kvinnlig eller manlig kategori. Ingenting i barnboken visar på om 

Nalle är kvinna eller man därav upplevde vi ett behov av en könlös kategori.  

Hur många böcker som skulle analyseras för att få ett bra resultat var inte helt klart från början. Då varje 

sida analyseras och diskuteras insåg vi snabbt att var och en av böckerna kommer att vara tidskrävande 

och att helheten behöver passa in i den tidsram vi har att förhålla oss till. Efter diskussion bestämde vi 

att vi fortsätter genomföra analys av barnböcker tills vi kan se möjligheten att dra slutsatser på insamlad 

empiri. När vi upplevde mättnad och kunde hitta mönster slutade vi analysera fler barnböcker. Dialogen 

gällande antal analyser av barnböcker spelade en stor roll då vi upplevde att resultatet skulle komma att 

variera beroende på hur vi arbetade med denna aspekt. Att resultatet skulle komma att skilja sig om vi 

valt fler eller färre antal böcker var vi införstådda med. De böcker som var återkommande på förskolorna 

vi besökte blev också de böcker vi valde att analysera. 

Därefter tittade vi på mättnadsfrågan och om vi såg några mönster och kunde dra slutsatser utifrån 

empirin så långt. Det kunde vi inte och fick därmed ta fram ytterligare titlar som varit förekommande 

på de besökta förskolorna men som inte funnits på varje förskola. Författaren Anna-Clara Tidaholm 

exempelvis fanns representerad på samtliga förskolor men med olika titlar vilket gjorde att vi valde att 

prioritera hennes böcker.  

En ytterligare tolkning- och förståelseproblematik som vi upplevde som viktig när det gäller vår studie 

var språket. Med språket menar vi inte i semantisk mening utan de olika nivåer av ett och samma 

språkbruk som kan förekomma. Genom vår studie mötte vi ett språk som verkade utifrån vårt perspektiv 

riktat till barn. Det språk som vi ofta kommer i kontakt med som akademiker är för oss ett slags 
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”vuxenspråk” som ofta påträffas på universitet/högskolor. Även på våra arbetsplatser diskuterade vi att 

det kan finnas nästan ”kod”-språk som är särskilt för en specifik arbetsplats. Genom vår studie fick fokus 

ligga på att ta del av och analysera ett språk som vi i vår vardag inte alltid kommer i kontakt med eller 

analyserar alls. Här såg vi en utmaning och lite som Gadamer (2006) förklarar det skulle vi också vilja 

säga att språkbearbetningen för oss upplevdes som att försöka tolka gudarnas språk i människan värld. 

Ibland var vissa uttryck så enkla så vi blev osäkra på om vi skulle ta de som de var eller vända och vrida 

på de ytterligare. Vi diskuterade det att när ett väldigt enkelt språk som förekom exempelvis i barnboken 

”Grattis!” ska förhållas på något sätt till ett så stort och nyanserat begrepp som genus är det inte helt 

konstigt att utmaningar påträffas och behöver bearbetas. Utifrån språkets karaktär och föränderlighet 

tror vi att vår egen tolkning och förståelse av språket i den barnlitteratur vi har granskat har till viss del 

sätt sina spår i vår analys av barnlitteraturen. 

 

Slutligen tror vi det är viktigt att ha en kritisk inställning i samband med forskning och studier precis 

som Åsberg (2001) framhåller.  Vi diskuterade genom vårt arbete vilka perspektiv och synsätt vi gick in 

med i början av studien och vilket förhållningssätt vi skulle inta för att minimera risken för att våra egna 

förutfattade meningar tar överhanden. Detta var viktigt då vi ville möjliggöra att nya perspektiv fick 

utrymme genom studien. Genusstereotyper och barn tror vi kan vara vanligt förekommande i flera olika 

sammanhang i samhället och inte bara inom barnlitteraturen. När vi läste om studien av Wahlström 

(2003) insåg vi vilken roll vi som vuxna har i arbetet med barn och genusstrukturer. Av erfarenhet visste 

vi också att om vi går i en leksaksaffär dröjer det inte länge förrän vi hittar till ”pojkhyllorna” respektive 

”flickhyllorna” vilket också har bekräftats när vi tagit del av tidigare forskning. Utifrån det kritiska 

förhållningssätt som vi valde att inta genom vår studie blev utmaningen att hela tiden ha det med sig 

genom arbetet. Vi tror det kan vara viktigt med en medvetenhet kring vikten av kritiskt reflekterande 

för att möjliggöra ett kritiskt tänkande.  

5.2 Hur gestaltas kön i de undersökta barnböckerna? 

I detta avsnitt diskuterar vi vilken bild som gestaltas av kön i undersökt barnlitteratur och gör slutligen 

ett försök att besvara vår första frågeställning.  

Tidigare studier påtalar att det snabbt går att konstatera att kvinnan är osynlig i barnlitteraturen 

(Weizman, Eifler, Hokada och Ross, 1972). Författarna finner i sin studie att kvinnor är 

underrepresenterade i barnlitteratur både vad gäller titel, bilder och centrala roller. I likhet med detta 

visar vår studie att kvinnor är underrepresenterade i alla fall vad gäller titel och centrala roller. Centrala 

roller diskuteras vidare i kapitel 5.3. Här ska vi se vidare på representationen i titlar. Vår studie visar att 

antalet kvinnliga titlar fortfarande är färre än manliga. Vi kan dock inte påstå att kvinnor är osynliga. 

Det förekommer att kvinnor är i bakgrunden som exempelvis Ingrids mamma i Ingrid ska resa men 

samtidigt är Ingrid, som också är flicka/kvinna, huvudkaraktär i barnboken. Procentuellt sett visar 

denna studie att kvinnliga titlar ligger sämst till med endast 14 %. Även kategorin med både kvinnliga 

och manliga titlar är, med sina 18 %, långt ifrån manliga titlar på 36 %. Kategorin med manliga titlar 

skulle ha kunnat dominera starkare och representerats med exempelvis 80 % dock vill tycker vi att målet 

borde vara ett jämställt resultat där manliga och kvinnliga titlar, huvudkaraktärer, löner eller vad det 

nu, skulle kunna vara som jämförs, ska det vara lika för män och kvinnor. Vi menar på att även om det 

utifrån vår studie och med utgångpunkt i tidigare forskning kan ha skett en förbättring gällande 

kvinnans synlighet i barnlitteraturen så finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter.  

Kvinnors underrepresentation bland barnbokstitlar och huvudkaraktärer menar vi skapar en bild av 

genus som social konstruktion där det är acceptabelt med att kvinnan är underrepresenterad mannen.  

Vi tror att barns uppfattning om genus har en nära relation till hur kön gestaltas i barnböcker eller av 

vuxna runtomkring barnet, eller av pedagoger, barnets miljö och flera andra faktorer. För att återgå till 

det första, nämligen hur kön gestaltas i barnböckerna vilket är vårt fokusområde i denna studie vill vi 

framhålla att gestaltningen av kön ter sig mycket olika beroende på vilken barnbok som är aktuellt för 

diskussion. Vi har tidigare konstaterat att barn identifierar sig själva med olika karaktärer i 

barnlitteraturen. Barn skapar förebilder genom olika karaktärer i barnböcker. Detta uppfattar vi skapar 

en stor betydelse av barnlitteratur för barnen och därmed också betydelse för hur kön gestaltas i 

barnböcker. Förenklat kan vi exempelvis säga att det kan handla om att ett barn har en rosa klänning…ja 
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då är det en flicka. Med könet kommer förväntningarna. Vilket beteende en individ kan förväntas ha och 

vilka egenskaper som kan tillskrivas individen ifråga. Genusets konstruktion finner vi i samtliga 

barnböcker i denna studie. Genom att exempelvis Alfons Åberg visar rumpan konstrueras en acceptans 

att Alfons som pojke kan visa rumpan. Medan Milla som flicka ska känna sig äcklad av Alfons beteende. 

Pojken som får denna barnbok läst för sig tror vi kan se Alfons som förebild. På liknande sätt blir Milla 

förebild för flicka på förskolan som också är med och lyssnar när fröken läser aktuell barnbok. 

Gestaltningen av kön skapar därmed norm för vad som är manligt respektive kvinnligt. Nu är det en låg 

nivå på att visa rumpan. Men vi skulle ändå vilja framhålla att starten om genuskonstruktionen måste 

vara någonstans och barnböcker samt deras påverkan på barns uppfattning om normer och 

förväntningar kan sannolikt antas vara en viktig startpunkt.  

5.2.1 Familjen i bakgrunden  
En faktor som vi har stött på flera gånger i denna studie och som stämmer överens med det Kåreland 

och Lindh-Munther (2005) framhåller är att när familjer finns med i barnlitteraturen har föräldrarna 

ofta en bakgrundsroll. Mamman får då en roll som omsorgsfull och omhändertagande inom ramen för 

hemmet medan fadern är känslokall, stark och befinner sig utanför hemmet. I barnboken Ingrid ska 

resa exempelvis så är det mamman klädd i rosa kläder som hjälper till att packa. Likaså är det mamma 

som smörjer in Ingrid i solkräm och mamma tillsammans med en annan kvinna på en av bilderna håller 

ett vakande öga över barnen. På samma bild syns benen på en man som ligger och solar utan vidare 

omtanke om barnen som leker vid vattnet. I boken Ingrid ska resa är återigen kvinnan i den omsorgsfulla 

rollen. Medan mannen inte verkar vidare brydd vad gäller omsorg om barnet Ingrid.  Alfons pappa är 

ett annat exempel på familjens roll i bakgrunden. Alfons pappa finns med på någon enstaka bild men är 

passiv och intetsägande. Undantag för Mamma Mu dock. Hon vill åka rutschkana med barnen. Här 

flyttar mamman ut från modersfiguren och över till äventyrliga och vågade aktiviteter trots att hon är 

en mamma. Vi upplever trots barnboken om Mamma Mu att vi oftare har sett familjen i bakgrunden 

genom arbetet med denna studie.  

Föräldrar eller familjen som har genusstereotypa roller som Ingrids mamma exempelvis upplever vi har 

en gestaltning av kön som förmedlar genusstereotypa budskap till barnet. I sammanhang där familjen 

är med kan tyckas att det endast är familjen. Denna är tänkt att delta i bakgrunden med mindre betydelse 

för både bok, huvudkaraktär och handling. Frawley (2008) menar dock att barnlitteratur har inflytande 

över barnens attityder kring kön och könsroller. Eftersom barns attityder kring kön och könsroller 

påverkas av barnböcker tror vi det är viktigt att inte förmedla en attityd där mamman är den som ska 

hjälpa till, ta hand om och sörja om barnen medan pappan i dessa sammanhang är osynlig. Vi menar att 

attityder kring kvinnan i den omsorgsfulla modersrollen förstärks genom förmedling av dessa 

genusstereotypa roller bland föräldrar i barnböcker. Här upplever vi ett tankemönster som kan bidra till 

att genusstereotyper förmedlas genom exempelvis föräldrarnas roller med acceptans på grund av att 

föräldrarna/familjen inte är viktiga för bokens handling. Samtidigt uppfattar vi att kön gestaltas utifrån 

genusstereotyper och eftersom barn ser föräldrar och pedagoger som förebilder (Weizman, Eifler, 

Hokada och Ross, 1972) tycker vi det är av yttersta vikt att även familjen/föräldrarna i barnböcker 

förmedlas på ett genusmedvetet sätt.  

Narahara (1998) menar att yrkesroller i barnlitteraturen och aktiviteter fortsätter att ha en stereotyp 

förankring med avseende på genusperspektivet. Kåreland (2008) skriver att det under 1800-talet fanns 

flickböcker och pojkböcker vilka förmedlade bilder av pojken ute på äventyr i världen och flickan inom 

ramen för det egna hemmet. Utifrån resultaten för denna studie skulle vi vilja konstatera att flickans 

existens inom ramen för det egna hemmet inte är frekvent på samma sätt i de barnböcker som ingår i 

denna studie. När flickan är med som huvudkaraktär, exempelvis Ingrid, har vi inte sett några tydliga 

bilder av att Ingrid endast befinner sig inom ramen för det egna hemmet. Ingrid visar på aktivitet och 

äventyrlighet både när hon ska resa och när hon vill bada. Även när Ingrid förekommer tillsammans 

med Ivar är inte Ingrid begränsad till någon miljö i hemmet eller omsorgsfull roll utan handlingen 

utspelar sig i lika miljö för både Ivar och Ingrid. Även aktiviteter som bryter genusstereotyper upplever 

vi förekommer genom exempelvis Ingrid som både reser och badar och Max som kör barnvagn. Max och 

hans barnvagn menar vi vänder helt från genusstereotypa aktiviteter där kvinnan främst förknippas med 

modersrollen, omsorgen om barnet och barnvagnskörandet. Vi menar att miljöerna för flickor och 
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pojkar har flyttats från att vara begränsade till hemmet för flickan och hela världen för pojken till att låta 

flickans begränsningar ta vid pojkens obegränsade tillgång till världen. Luddeböckerna tyckte vi också 

var intressanta med avseende på miljön i de böckerna. Luddeböckerna hade uteslutande ingen miljö. 

Allt utspelade sig på en vit bakgrund. Styrningen av handlingen till att inte förmedla några särskilda 

bakgrunder uppfattar vi låter barnet själv fantisera var handlingen skulle kunna utspela sig. Eftersom 

handlingen inte heller, enligt oss, förmedlar någon specifik bild av kön blir böckerna som helhet ett 

neutralt fenomen ur ett genusperspektiv. Barnet själv får låta den egna fantasin flöda. Därmed förmedlas 

inte heller genusstereotyper vilka enligt forskning har visat sig kunna skapa förebilder och sätta normer 

hos barn samt förmedla förväntningar till barn.  

5.2.2 Genus som konstruktion   

Genus som begrepp är viktigt på så sätt att det markerar en inriktning mot föreställningar knutna 

till det som individen i sin vardag kallar för kön (Thurén, 2000). Genusbegreppet indikerar att det 

som studeras är något som individer har konturerat samt att det är studier om hela samhället och 

mänskligheten. Här vill vi betona begreppen ”föreställningar” och ”konstruerat”. Eftersom genus är en 

konstruktion kan det vara berättigat av oss att framhålla att genus är något som skapas av individen, 

upprätthålls av densamma och kan förändras av individen. Hur varje individ förstår genus och 

förmedlar genus genom genusstereotyper vidare till generationer av individer är något som vi upplever 

kan vara viktigt att förstå, vara medveten om och bearbeta i syfte att komma närmare jämlikhet mellan 

kvinnor och män. De barnböcker som ingår i denna studie tycker vi visar på en mångsidig förmedling 

av genus. Det vi har sett är att genus kan förmedlas i barnböckerna genom ordinära genusstereotyper, 

genus kan försvinna helt som exempelvis genom den könlösa kategorin men den kan också skakas om 

eller förmedlas på ett normöverskridande sätt där genusstereotyper både frångås och finns kvar som 

exempelvis ”Vem är stor?” av Wirsén Stina. Allt detta tror vi påvisar att genus faktiskt är en social 

konstruktion även när det kommer till barnböcker. Barnboksförfattaren skapar genus och förmedlar 

normer och förväntningar genom skapande av karaktärer, handling och titlar som tillsammans bildar 

en helhet i syfte att förmedla genus som konstruktion.  

Denna studies resultat visar på att det är få flickor i barnböcker som har på sig byxor/short i jämförelse 

med antalet pojkar. Det är vanligare att flickor har kjol/klänning. Både vanligare än att flickor har byxor 

och högst vanligare än att pojkar har kjol/klänning. Här tycker vi att vi återfinner ett konkret sätt på 

vilket genus konstrueras och förmedlas som norm trots att det sannolikt endast är en föreställning om 

vad människan vill ska vara norm i samhället. Redan i barnboken förmedlas utifrån studiens resultat att 

pojkar inte kan ha kjol/klänning. Det är så osannolikt och fel att det inte finns en enda pojke som bär 

kjol/klänning i någon av barnböckerna som ingår i denna studie. På samma sätt skapas en föreställning 

om att ett sätt att urskilja flickor från pojkar är att flickor har på sig kjol/klänning. 

Studiens resultat visar också på att det är vanligare att flickor har kjol/klänning än att de har 

byxor/short. Byxor/short tycker vi verkar förmedlas som ett pojkars klädesplagg och är egentligen inte 

avsett för flickor. En majoritet av flickorna i undersökta barnböcker bär kjol/klänning. Detta tror vi 

sannolikt gör att barn oftare påträffar flickor i kjol/klänning än i byxor/short. Ett budskap som detta 

tror vi sätter norm för barnets uppfattning att eftersom flickor ofta påträffas i kjol/klänning är det 

sannolikt att anta att kjol/klänning är normen för flickor. På motsatt sätt tycker vi budskapet förmedlas 

till pojkar att eftersom inga pojkar alls påträffas i kjol/klänning ska pojkar helt enkelt aldrig bära 

kjol/klänning. Det är norm i samhället och utifrån vår studie verkar denna genusstereotyp sättas redan 

på förskolan genom bland annat barnlitteraturen. Pojkar som inte har kjol/klänning kanske är en svår 

norm att bryta då vi upplever att den verkar vara djupt rotad i samhället även på vuxen nivå. 

Förvånansvärt för oss var dock att denna studie visar att det är vanligare att flickor bär kjol/klänning än 

byxor/shorts. Vi uppfattar att sättet att använda kjol/klänning som dominerande kläder för flickor blir 

ett sätt att påvisa skillnad mellan könen. Samtidigt tycker vi att ett påtalande sker att flickor ska helst ha 

på sig kjol/klänning och bär de byxor/short så kommer det av ovanligheten eller någon särskilt 

anledning. Det är relevant att visa på skillnaden mellan könen och en viktig frågeställning för oss blir 

varför det är relevant när barnen är så små som på förskolan? Wahlström (2003) har redan påvisat att 

beteenden bestäms redan på BB vilket vi tycker är intressant hur det till visst del även stämmer med 

resultatet för vår studie med avseende på genuskonstruktioner så tidigt som barndomen.  
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5.2. 3 Mannens/pojkens utsatthet   

Det vi också vill lägga vikt vid är vad Nikolajeva (2004) framhåller om att inte förglömma att även 

pojkar/män utsätts för könsstereotyper i litteraturen och inte enbart kvinnor. Det vi menar är att även 

männen förväntas vara på ett visst sätt exempelvis starka och aggressiva. Även män tillskrivs vissa 

egenskaper vilka kan bli begränsande för de likväl som det kan bli begränsande för kvinnor. Utifrån 

tabell 1 med motsatspar av genusstereotyper upplever vi att det kan skilja sig väsentligt beroende på 

vilken barnbok det gäller om det förekommer genusstereotyper eller inte. De böcker som står närmst 

motsatspar av genusstereotyper är Alfonsböckerna där Milla exempelvis endast förekommer i långt hår 

och röd klänning. Även i Alfons ABC återfinns flera bilder som överensstämmer med motsatsparen av 

genusstereotyper i tabell 1 exempelvis är Milla utklädd till pepparkaka på en bild men har på sig 

prinsesskrona, en sur man i skägg sitter bakom galler, en kvinna ler i rosa klänning och klackskor (se 

bild 1), Alfons pappa är med i en passiv roll utan vidare förankring till föräldraskapet och flera bilder av 

liknande slag. Det vi sammanfattningsvis vill säga är när flickor förmedlas i rosa klänning och klackskor 

behöver det inte enbart vara en bild som förmedlas till kvinnor/flickor om hur de förväntas vara. Det är 

även en bild för män/pojkar om hur det motsatta könet bör vara. På samma sätt gäller det när Alfons 

exempelvis ger stryk till en yngre pojke skapar det en bild av att pojkar förväntas vara aggressiva, starka 

och känslokalla. Det finns troligen pojkar som kanske helst frångår denna norm men genusstereotyper 

kan göra att det krävs mycket styrka för att klara ett sådant agerande som att bryta sig ur normer.  

5.2.4 Den könlösa kategorin   

Även om vår studie visar på att det finns utvecklingsområden vad gäller genus och barnlitteratur utifrån 

befintligheten av manlig dominans och genusstereotyper på flera områden vill vi våga ifrågasätta den 

könlösa kategorin. Diagram 3 påvisar att den könlösa kategorin går framåt med avseende på 

könsrepresentationen bland barnbokstitlar. Flera böcker som exempelvis Grattis, Kom, Okej uppfattade 

vi som lekfulla och intressanta utan att fokusera på genus alls. Dessa böcker är skrivna av Anna-Clara 

Tidholm som också var en av de vanligaste författarna som vi träffade på vid våra besök på förskolorna. 

Detta framgår också av diagram 5. Däremot i en jämförelse mellan könsrepresentationen bland titlar 

och bland huvudkaraktärer syns att den könlösa kategorin går från att ligga nästan jämnt med antalet 

manliga titlar i könsrepresentationen av barnbokstitlar till att hamna lägst i könsrepresentationen bland 

huvudkaraktärer. Studerar vi diagram 4 och jämför med diagram 7 finner vi att bland 

könsrepresentationen av titlar ligger det nästan jämnt mellan könlösa titlar och manliga titlar med 32 

% och 36 %. I diagram 7 har 43 % av barnböckerna manlig huvudkaraktär. Här, i motsats till vad som 

framkommer av diagram 4, återfinns kategorin könlös lägst i könsfördelningen bland huvudkaraktärer 

med endast 15 %. Vi funderade på varför kategorin könlös var väl representerad bland barnbokstitlar 

men inte bland huvudkaraktärer? Frågan är givetvis svår besvara entydigt. Den fråga vi kom att 

diskutera vidare var vilket inflytande förmedlingen av könlöshet kan ha över barn?  Kåreland och Lindh-

Munther (2005) menar att barn identifierar sig själva med huvudkaraktären i barnlitteraturen. Kåreland 

(2008) påtalar att det har funnits en växling i barnboken kring om den ska fokusera på fantasi eller 

realism. Författaren menar att frågan om barnboken ska förmedla en reell bild av verkligheten eller låta 

fantasin stärkas debatteras fortfarande. Kåreland och Lindh-Munther (2005) skriver också om tidigare 

forskning kring hur mycket normöverskridande som kan vara möjligt att förmedla genom barnlitteratur 

och om det kan finnas risk för att barnet har svårt att förhålla sig till barnlitteraturens budskap kontra 

sin verklighet. Utifrån detta tänkte vi att en könlös huvudkaraktär kan skapa viss problematik för barnet 

genom att barnet får svårt att identifiera sig själv med huvudkaraktären genom att, precis som Kåreland 

och Lindh-Munther (2005) skriver, barnet får svårt att förhålla sig till barnlitteraturens budskap kontra 

sin verklighet. Barnet i verkligheten, och biologiskt sett, är inte är könlöst. Därav tror vi det finns en 

underrepresentationen av könlösa huvudkaraktärer.  Vidare menar vi att könlöshet betraktat ur ett 

genusperspektiv kan tyda på en slags ovillkorlig likhet mellan kvinnor och män. Könlösheten, uppfattar 

vi, förmedlar att det är så irrelevant vilket kön karaktärerna i barnböckerna har att det inte ens är värt 

att nämna könet. Detta tror vi kan vara positivt eftersom villkor och normer inte ska bygga på kön utan 

jämlikhet. Fortfarande vill vi dock framhålla att i den verklighet där vi människor idag lever, i reell tid, 

existerar både biologiska kön och socialt konstruerade kön (genus). Barnböcker med könlösa 

huvudkaraktärer eller eventuell ökning av könlösa huvudkaraktärer i barnböcker uppfattar vi kan 

förmedla att barnboksförfattaren förstår att det finns ett utvecklingsområde vad gäller manlig dominans 
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eller kvinnlig underrepresentation i barnböcker och det finns en medvetenhet om en problematik. 

Frågan om könlösheten i barnlitteraturen bör dock debatteras vidare med avseende på barnets 

identitetsutveckling och förhållande till den egna verkligheten.  

5.2.5 Sammanfattning   

Slutligen, för att göra ett försök att besvara den ursprungliga frågeställningen, nämligen, vilken bild 

gestaltas av kön i de undersökta barnböckerna kan vi endast konstatera att det finns en kraftig blandning 

beroende på val av barnlitteratur och författare. För flera barnböcker upplever vi att bilden av kön 

förmedlas med en medvetenhet om genusets existens och vikt för barnets utveckling. 

Genusmedvetenheten jämfört med vad som framhållits i tidigare forskning tror vi har ökat. Samtidigt 

vill vi ändå framhålla att det förekommer mönster i en del av barnböckerna som går att återfinna i tabell 

1 och som styrks av tidigare studier där utvecklingsbehov ur ett genusperspektiv fortfarande finns.  

5.3 Hur framställs huvudkaraktärerna ur ett genusperspektiv i de undersökta 

barnböckerna?  

Fokus i denna studie har bland annat varit att analysera huvudkaraktärer ur ett genusperspektiv. Ibland 

är det djur som är huvudkaraktärer eller huvudkaraktär. I dessa fall har fokus legat på vilken 

könstillhörighet djuret har och om det har funnits egenskaper som går att relatera till kön.  

Narahara (1998) skriver att forskning visar att det har skett en ökning av kvinnliga huvudroller i 

barnlitteraturen men manliga huvudroller fortsätter att vara överrepresenterad. Kåreland och Lindh-

Munther (2005) skriver om en studie som visar att antalet manliga huvudkaraktärer dominerar 

barnböcker. Resultatet för denna studie stämmer väl överens med resultaten från dessa tidigare studier. 

Hela 43 % av huvudkaraktärerna som igår i denna studie är män. Detta resultat var överraskande för 

oss eftersom många år har gått sedan de två tidigare studierna gjordes och vår bild är att arbetet med 

jämställdhet har varit pågående. I likhet med hur Wahlström (2003) beskriver att pojkar redan i unga 

år lär sig att ta plats och inta maktpositioner tror vi att den manliga överrepresentationen bland 

huvudkaraktärer som både återfinns i denna studie och tidigare forskning indirekt kan förmedla en 

accepterad norm av manliga maktpositioner. Vi tror att en pojke som tar del av barnböcker och ser att 

det egna könet ofta är huvudkaraktär i barnlitteraturen kan uppfatta det som norm att pojken ska vara 

huvudkaraktär i vardagen, i verkliga sammanhang. På det här sättet upplever vi att manlig dominans 

förmedlas genom att mannen intar den ledande och viktigaste rollen i en barnbok medan kvinnliga 

huvudkaraktärer fortsätter vara underrepresenterad. Vi tror detta sätter norm om att kvinnan ska vara 

i bakgrunden och med fördel inta biroller. Manlig dominans bland huvudkaraktärer kan förmedla att 

mannen är den som är avsedd att inta huvudrollen i samhället följt av kvinnan som ibland möjligen 

skulle kunna få ta del av någon huvudroll. Wahlström (2003) framhåller också att vuxna påverkar 

genusstereotyper omedvetet. Utifrån detta menar vi att det är av vikt att lyfta fram vilka 

utvecklingsområden som finns med avseende på barnlitteratur och förmedling av genus genom denna.  

5.3.1 Inte mängden kvinnliga respektive manliga huvudkaraktärer som är av betydelse 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar att det inte bara är mängden kvinnliga respektive manliga 

huvudkaraktärer som är av betydelse men också hur huvudkaraktärerna agerar och framställs. 

Författarna menar att flera barnboksförfattare har valt att byta ut en manlig huvudkaraktär mot en 

kvinnlig men egenskaperna är trots detta manliga. Kåreland och Lindh-Munther (2005) skriver om 

barnlitteratur där huvudkaraktären är en kvinna men lika gärna skulle kunna vara en man istället eller 

tvärtom. Bokförfattaren ifråga har endast bytt det biologiska könet. Precis som vi framhållit tidigare är 

det inte biologiska könet som åberopas i samband med genus och genusstrukturer. Därmed har vi 

förståelse för vad Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar när författarna påtalar att det inte är att 

betrakta som en lösning på manlig överrepresentation bland huvudkaraktärer att byta kön på 

huvudkaraktären men fortfarande förmedla egenskaper förknippade med normer för manlighet utifrån 

ett genusperspektiv. I vår studie hittade vi att exempel på karaktärer vars aktiviteter har tillsatts av 

kvinnliga företrädare även om egenskaperna utifrån tabell 1 fortfarande kan förknippas med män. Ett 

exempel är Milla i boken Alfons och Milla där Milla tillskrivs aktiviteter som att bygga staket, klättra och 

måla brevlåda. Tittar vi närmare på detta kunde Milla likväl vara en pojke som en flicka då hon i övrigt 
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är passiv. Förmedling av genus fyller inte någon direkt funktion då endast det biologiska könet har bytts 

ut. Själva handlingen uppfattar vi snarare stöter ut flickor och ger en bild av att flickor och pojkar inte 

bör leka med varandra. Här förmedlas genus genom en social oacceptans för pojkar och flickor att umgås 

med varandra. Därmed menar vi att det inte spelar någon roll för genuskonstruktionen om Milla 

genomför manliga aktiviteter som att bygga staket exempelvis.  

Nikolajeva (2004) skriver att det i barnlitteraturen förekommer att två personer är huvudperson vilket 

ofta framgår av bokens titel. I dessa barnböcker är det en av personerna som beskrivs mer och är den 

verkliga huvudpersonen. När det är en huvudperson i litteraturen får läsaren lära känna personen 

bättre. Det närmaste för vår studie med avseende på den här typen av huvudperson är böckerna om 

Ingrid och Ivar. Flera böcker i denna serie fanns på de förskolor vi besökte och i flera av dessa barnböcker 

är Ingrid huvudkaraktär som exempelvis Ingrid ska resa, Ingrid vill bada och Ingrid har plåster. I dessa 

barnböcker uppfattar vi att Ingrid är huvudkaraktär och är den som förekommer på flest antal bilder i 

boken och som håller upp handlingen. I de böcker av denna serie där både Ingrid och Ivar har 

huvudrollen är båda med på framsidan och i titeln. Ivar beskrivs inte mindre än Ingrid enligt vår 

uppfattning. När vi räknade de bilder där Ivar var ensam var det lika många bilder i boken där Ingrid 

var ensam. Annars var de med på bilderna tillsammans. I de här böckerna jämförde vi dock aktiviteter 

utifrån tabell 1. Vi ser redan på titlarna att när Ingrid är ensam huvudkaraktär genomför hon antingen 

aktiviteter där hon innehar en utsatt position som exempelvis Ingrid har plåster alternativt är hon med 

om aktiviteter där Ingrid likväl kan bytas ut mot Ivar vilket inte skulle göra skillnad för bokens handling 

som exempelvis Ingrid ska resa eller Ingrid vill bada. Här menar vi att det lika gärna skulle kunna vara 

att Ivar ska resa eller Ivar vill bada. Återigen måste vi därmed återgå till det som Kåreland (2005) påtalar 

om att genus inte handlar om att låta en kvinnlig karaktär genomföra manliga aktiviteter. Om badandet 

eller resande skulle vara manliga aktiviteter eller inte är svårt att entydigt besvara. Resandet menar vi 

kan förknippas med det äventyrliga i tabell 1 vilket tillskrivs män. Givetvis är det till fördel att Ingrid 

som är kvinna får vara i ett manligt motsatspar men fortfarande är frågan öppen om själva 

genusperspektivet gör skillnad för förmedlingen av genuset utifrån att det kvinnligt biologiska könet 

genomför manliga aktiviteter. Badandet som aktivitet skulle vi vilja betrakta som en slags äventyrlighet 

med risker som drunknande i de fall där huvudkaraktären själv ska bada som just i denna bok. När det 

gäller badandet som i att bada någon blir aktiviteten annorlunda och är inte aktuell i våra exempel varför 

vi inte går vidare i den diskussionen. I dessa böcker menar vi alltså att det är högst positivt att Ingrid 

som är huvudkaraktär är äventyrlig, självständig och aktiv utifrån motsatsparen i tabell 1 beskrivs ofta 

män med dessa egenskaper. Samtidigt återstår frågan; skulle Ingrid likväl kunna bytas ut mot Ivar 

istället? Till viss del vågar vi säga att även en sådan utgångspunkt är positiv eftersom barnet som tar del 

av boken kan känna igen sig som flicka i Ingrid men också som pojke genom att handlingen lika gärna 

kan lyftas av Ivar. Ändå är det viktigt att ha i åtanke hur Kåreland (2005) resonerar kring 

huvudkaraktärer som byter kön utan vidare hänsyn till genus som konstruktion.  

5.3.2 Sammanfattning   
Slutligen gör vi även här ett försök att besvara den ursprungliga frågeställningen, nämligen, hur 

huvudkaraktärerna framställs ur ett genusperspektiv i de undersökta barnböckerna? Även här måste vi 

konstatera att det ter sig olika beroende på bok och författare. Våra resultat visar på en tydlig manlig 

dominans bland huvudkaraktärerna i de undersökta barnböckerna. Det betyder dock inte att 

huvudkaraktären, oavsett manliga eller kvinnliga, påvisar tydliga egenskaper utifrån motsatsparen i 

tabell 1. Vad gäller antalet huvudkaraktärer och genus tycker vi det är viktigare att genusmedvetenheten 

finns med snarare än själva antalet av det biologiska könet som intar huvudkaraktärsrollen. Den 

huvudkaraktär som vi uppfattade med tydliga genusstereotyper var Alfons Åberg. Vi har sett genom 

tidigare forskning (Weizman, Eifler, Hokada och Ross, 1972) och (Wahlgren, 2003) att barns 

identitetsutveckling och förståelse för normer och förväntningar påverkas av barnlitteraturen varför vi 

menar att det kan vara värt att se över utbudet av Alfonsböcker på förskolorna samt skapa medvetenhet 

bland pedagoger och väcka tankar om vad Alfonsböckerna förmedlar ur ett genusperspektiv.  
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 5.4 Slutsatser 

Även om arbetet med genusfrågor på förskolor och forskning kring barnlitteratur har ökat finns det 

fortfarande utvecklingsområden att titta vidare på. Sammanfattningsvis kan vi utläsa ur vår studie att 

det har skett förbättringar med avseende på genusrepresentation i barnlitteratur jämfört med vad 

tidigare forskning har visat. En könlös kategori har vuxit sig fram men det går att diskutera vidare hur 

denna kategori påverkar barns verklighetsförankring.  

Huvudkaraktärer i böcker må endast vara en karaktär i en bok för oss vuxna. Vår tro är dock att barnet 

ser mer än bara en bokfigur. Enligt tidigare studier finner barnet gärna en karaktär i barnlitteratur som 

barnet själv kan identifiera sig med. Vår studie visar på att det fortfarande råder manlig dominans bland 

huvudkaraktärer. Eftersom barnet kan hitta förebilder i huvudkaraktärer och någon att identifiera sig 

med finner vi ett viktigt utvecklingsområde här. Vikten av att kvinnan inte enbart är en bakgrundsfigur 

bör förmedlas till barn genom att på ett medvetet sätt förändra kvinnas hierarkiska ställning i 

barnlitteraturen och med fördel låta kvinnan vara huvudkaraktär genom att vara kvinna och inte enbart 

en kvinnlig titel i manliga egenskaper.    

Vi tycker det är viktigt vad vi förmedlar till våra barn när det gäller genus och jämställdhet. Det är viktigt 

att möta barnet där det är och som vuxen vara medveten om vilken påverkan genom barnböcker som 

kan göras på barnet. Förebilder, normer och värderingar förmedlas till barn på olika sätt och tidigare 

studier har visat på att barnlitteratur är ett viktigt förmedlingsverktyg. Samtidigt som barnlitteraturen 

därmed påverkar barnets utveckling och uppfattningar om vad som förväntas av barnet kan vuxna 

omkring barnet genom medvetenhet påverka vilken barnlitteratur barnet får ta del av och därmed också 

vad som förmedlas till barnet ur ett genusperspektiv.  

5.5 Vidare forskning  

Vikten av ett samhälle där män och kvinnor är jämställda är fortfarande mycket aktuell. Hur vi ska 

uppnå jämställdhetsmål är värt att diskutera och vägarna är sannolikt många. Tidigare forskning 

förmedlar en klarhet i att våra yngsta, våra barn, påverkas av normer och stereotyper som förmedlas till 

dem på olika sätt vilket i sin tur påverkar samhällets syn på könsstereotyper ur ett genusperspektiv 

(Weitzman, 1972, Narahara, 1998 och Lindö 2005). Frågan om könsroller, normer, avvikelser och 

jämställdhet är stor och vidare forskningsområden är många.  

Vi har tittat på hur huvudkaraktärerna generellt framställs i barnlitteratur och att bygga vidare på detta 

genom att på mer detaljerad nivå analysera huvudkaraktärens kläder, språk samt sociala och biologiska 

könstillhörighet.  

Ännu ett intressant område att utforska är hur barnlitteraturen har förändrats genom åren. Vårt urval 

har bestått av barnlitteratur utgiven under 2000-talet eftersom de förskolor vi besökte uteslutande hade 

barnlitteratur utgiven under 2000-talet. Intressant vore det dock att forska vidare kring hur 

barnlitteraturen har sett ut tidigare med fokus på genusperspektivet. Hur har barnlitteraturen 

förändrats? Varför? Hur påverkar eventuella förändringar genusstereotyper? Detta område med 

jämförelse mellan historia och nutid kan bli ett värdefullt stöd för att skapa framtida förståelse och fokus 

på barnlitteratur och genusperspektivet.  

Frågeställningen som vi diskuterar mycket kort och som Kåreland (2005) påtalar ännu debatteras är om 

barnlitteratur ska förmedla realism eller fantasi. Hur mycket av det ena eller av de andra samt hur detta 

kan påverka barns utveckling och verklighetsuppfattning tror vi kan vara frågeställningar att titta vidare 

på i framtida forskning.  

Slutligen ännu ett område som vore intressant för vidare forskning är frågan om hur barnlitteraturens 

påverkar genusstereotyper beroende på vem som läser för barnet. Frawley (2008) påtalar att föräldrar 

och pedagoger vilka ofta har stark anknytning till barnet påverkar hur barnet tar emot budskapet i 

barnlitteraturen. Hur stor kan påverkan vara och hur skulle detta kunna användas i vidare arbete med 

genus i barnlitteratur och barnets skapande av könsstereotyper? Medvetenhet hos föräldrar och 

pedagoger blir troligen central här och arbetet med denna medvetenhet är därmed av stor vikt för 

samhällets arbete med jämställdhet.  
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6. Författardeklaration 
Eftersom vi valde att skriva uppsatsen tillsammans men vi bor på varsin ort i landet fokuserade vi mycket 

på vår kommunikation för att allt vi gjorde skulle ske gemensamt. Redan tidigt i arbetet med uppsatsen 

utbytte vi telefonnummer och bestämde oss för att genomföra chatt eller videochatt via Skype. Vi utbytte 

också mailadress och hade mailkonversationer dagligen. Dessa konversationer bestämde vi redan från 

början skulle vara kontinuerliga avstämningar av hur långt vi har kommit, vad vi har gjort och planering 

för vad vi ska göra närmast.  

I början gjorde vi så att skrivandet av teoretiska referensramar och tidigare forskning skulle skrivas 

enskilt. Här bestämde vi vilka delar var och en skulle skriva och sedan bytte vi texterna oss emellan, 

justerade varandra texter och lämnade feedback. Den som ursprungligen författade texten korrigerade 

och skickade återigen iväg för läsning och genomgång. Därefter bestämde vi att en text var godkänd av 

oss båda för att användas i vår uppsats.  

När vi samlade in vår empiri besökte var och en av oss ett antal förskolor för att ta del av 

barnboklitteratur. Vi jämförde våra resultat och de titlar som förekom mest bestämde vi oss för att 

analysera. Båda lånade samtliga titlar på sina respektive bibliotek och tog del av innehållet i 

barnlitteraturen för att vi sedan skulle analyser tillsammans.  

När våra diskussioner var genomförda bestämde vi oss för att var och en återigen skriver varsina delar 

av analysen enskilt först och sedan återigen utbyta texter i flera omgångar tills både känner sig nöjda.  
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Bilaga 2 Översikt över analyserat material   
 

Tabell 2. Översikt över analyserat material  

Bokens 
titel 

Bokens 
författare 
och 
utgivnings
år 

Kön - 
huvudkaraktär/er 
(oavsett 
djur/människa/kö
nlös) 

Aktivitet/e
r 

 

Handlingens 
förlopp  

Utseende oavsett 
typ av karaktär 
(kläder/hår) 

Fyra 
hönor och 
en tupp 

Lena 
Landströ
m (2007) 

Båda Oförståen
de tupp, 
hönorna 
vill ha 
rättvisa 
och går på 
kurs. 

Hönsgård/neutr
al 

Tuppen dominerar 
en gård och 
bestämmer 
ordningen om 
matplatserna, 
hönorna vägar sig 
på att protestera 
med tysta ner, för 
att klara av en ny 
protest går de en 
kurs som leds av en 
rosaklädd höna 

Okej! Tidholm, 
Anna-
Clara 
(2011) 

Könlös (Nalle) Picnic med 
nallen 

Utomhus/neutr
al 

Nallen, inga kläder 

Mera mat! Tidholm, 
Anna-
Clara 
(2000) 

Feminin Äta, spilla, 
gå på 
potta, ät 

neutral Inte ”typiskt” 
flickigt eller 
pojkigt  

Ludde får 
besök 

Löfgren, 
Ulf (2014) 

Maskulin  Besök av 
sina 
djurvänne
r 

Inomhus/neutr
al 

Djurpojkar/djurfli
ckor 

Kom! Tidholm, 
Anna-
Clara 
(2013) 

Könlös (Nalle) Uppmuntr
a barnet 
till att få ut 
Nallen på 
äventyr 

Neutral Nallen, inga kläder 

Mamma 
Mu åker 
rutschkan
a 

Wieslande
r, Jujja 
(2003) 

Feminin (Mamma 
Mu) 

Mamma 
mu vill 
göra som 
barnen 
och leka 

Utomhus/neutr
al 

Mamma Mu flicka, 
Kråkan pojke 

Max bil Lindgren, 
Barbro 
(2004) 

Maskulin (Max) Max leker 
med sin 
bil. Lisa 
tar bilen 
och Max är 
rädd att 
den ska gå 
sönder 

Utomhus/neutr
al 

Max korthårig, 
Lisa längre hår. 
Lisa tuffare, Max 
mer ”rädd” 

Bara knyt, 
Alfons! 

Bergströ
m, Gunilla 
(2007) 

Maskulin (Alfons) Alfons har 
lärt sig 
knyta, 
knyter 

Hemma/neutral Alfons och Viktor 
korthårig. Milla 
längre hår. Milla 
klänning Alfons o 
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linbana 
hemma. 
Viktor och 
Milla 
kommer 
för att leka 

Viktor byxor o 
tröja. 

Ingrid har 
plåster 

Janouch, 
Katerina 
(2012) 

Feminin (Ingrid) Plåster 
hjälper 
mot allt. 
Fascinatio
n för 
plåster 
från 
Ingrids 
sida. 

Utomhus/neutr
al 

Ingrid, flicka. 
Tofsar, kjol men 
inte ”typiskt” 
flickig. 

Ludde 
leker 
kurragöm
ma 

Löfgren, 
Ulf (2004) 

Maskulin (Ludde) Leker 
kurragöm
ma med 
vänner 

Neutral Ludde, kanin med 
byxor. Pojk 

Bu och Bä 
får besök 

Landströ
m, Lena 
(2006) 

Båda (Bu och Bä) Räfsar i 
trädgårde
n 

Utomhus/neutr
al 

Bu, pojke, blåa 
kläder Bä, flicka, 
rosa kläder. 

Mera 
monster, 
Alfons! 

Bergströ
m, Gunilla 
(2013) 

Maskulin (Alfons) Alfons ska 
vara 
barnvak
t åt 
Småtting. 
Småtting. 

Inomhus/neutr
al 

Alfons korthårig, 
Småtting ser ut 
som en pojk. 

Ingrid och 
Ivar 

Janouch, 
Katerina 
(2012) 

Båda (Ingrid och 
Ivar) 

Leker ut i 
trädgårde
n, badar 

Inomhus/utom
hus - neutral 

Rosa short på 
Ingrid, rosetter i 
håret, blå short på 
Ivar och blårandig 
tröja 

Max 
dockvagn 

Lindgren, 
Barbro 
(2014) 

Maskulin (Max) Köra vagn 
med nalle, 
hund, boll 
och en 
kaka 

Hemmet och 
trädgården 

Blårandiga 
hängselbyxor, blå 
vagn 

Ingrid ska 
resa 

Janouch, 
Katerina 
och Mervi 
Lindman 
(2014) 

Feminin (Ingrid) Bada, resa, 
bygga 
sandslott 

Stranden, 
hemmet, 
flygplanet 

Kjol, byxor, 
solhatt, ryggsäck, 
tofsar med rosett. 
Mamman har 
alltid rosa 
klänning 

Grattis! Tidholm, 
Anna-
Clara 
(2011) 

Könlös (nalle) Kalas, 
promenad 

Hemmet, 
förskolan 

Inga kläder, alla 
bär väska ibland 

Ingrid och 
Ivar letar 
spöken 

Janouch, 
Katerina 
och 
Lindman 
Mervi 
(2014) 

Båda (Ingrid och 
Ivar) 

Leta, läsa, 
skrämmas
, fantisera  

Vinden i 
hemmet 

Byxor, tröja, 
strumpor, lakan 
och maskar vid 
utklädnad, tofsar 
med rosett på 
Ingrid 
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Alfons och 
Milla 

Bergströ
m, Gunilla 
(2011) 

Maskulin (Alfons) Klättra i 
träd, gå i 
skolan, 
bygga koja 

Skolan, skogen Byxor, tröja för 
Alfons och 
klänning för Milla 

Kolla! Tidholm, 
Anna-
Clara 
(2012) 

Könlös (nalle) Promenad Naturen, skogen Inga kläder, det är 
en nalle 

Alfons 
ABC 

Bergströ
m, Gunilla 
(2002) 

Maskulin (Alfons) Olika 
aktivitet 
beroende 
på bokstav 
i Alfabetet. 
Alfons och 
Milla bär 
på plåt 
med 
bullar, 
man 
styrketrän
ar, Alfons 
styrketrän
ar, Alfons 
visar 
rumpan, 
Milla 
tycker det 
är äckligt 

Olika miljöer 
beroende på 
bokstav i 
alfabetet 

En man sitter i en 
bur ser sur ut, 
kvinnor har alltid 
klänning/kjol, 
Milla i krona klädd 
som pepparkaka, 
Milla har långt hår, 
alla kvinnor har 
långt hår 

Hemma 
hos 
Pettson 
och Findus 

Nordqvist
, Sven 
(2011) 

Maskulin (Pettson 
och Findus) 

Äta 
frukost, 
jobba i 
trädgårde
n, mata 
djur, äta 
tårta, 
besöka 
snickarbo
d, fiska, 
steka 
fiskar till 
middag 

Hemma, 
trädgården, 
fiskesjö, 
snickarbod 

Byxa, skjorta och 
väst och hatt på 
Pettson och Findus 
har gröna short 
med hängslen 
(katt)m skägg 

Alfons och 
odjuret 

Bergströ
m, Gunilla 
(2007) 

Maskulin (Alfons) Spela 
fotboll, 
slagsmål, 
handla 

Hemmet, 
fotbollsplan, 
skolan, affären 

Byxor/shorts och 
tröja, kort hår 

Ingrid vill 
bada 

Janouch, 
Katerina 
(2012) 

Feminin (Ingrid) Bad  Ingrid i ett 
mindre badkar 

Tofsar i håret med 
gröna rosetter, 
Rosa tröja 

Min familj Tidholm, 
Anna-
Clara 
(2009) 

Båda (flera barn 
beskriver sina 
familjer) 

Båda (flera 
barn 
beskriver 
sina 
familjer) 

Huvudkaraktäre
rna berättar om 
sina familj. 
Ingen specifik 
miljö 

Mamma har långt 
hår, Gabriella har 
tofsar, pappa har 
långt hår och 
skägg, mamma har 
rosa rödprickig 
kjol, pappa har blå 
byxor och grön 
tröja, mamman 
har ofta klänning, 
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konstellation av 
familjer oavsett 
heterosexuella, 
homosexuella, 
ensamstående 
eller makar 

En liten 
stund 

Tidholm, 
Anna-
Clara 
(2014) 

Maskulin 
(Kaninpojken 
Nino) 

Nino 
bjuder 
kaninflick
an Anni på 
pannkakor
. Anni 
bjuder 
Nino på 
körsbärsp
aj Nino 
diskar och 
sover. 
Äter, 
sjunger 

Ninos hus. 
Utanför Ninos 
hus 

Blå byxor och röd 
tröja på Nino. 
Kaninflickan Anni 
har rosa kjol och 
orange tröja, Anni 
har rött paraply, en 
grön väska och en 
rosa burk i väskan 

Ludde och 
alla djuren 

Löfgren, 
Ulf (2013) 

Maskulin (Ludde, 
en hare) 

Sparka 
boll, 
nickar 
boll, boxar 
bollen 

Ingen miljö. Vit 
bakgrund 

Blå byxor, gröna 
kläder på Hasse 
(biroll) 

Vems 
kompis? 

Wirsén, 
Stina 
(2010) 

Feminin (Nalle, 
benämns som hon) 

Leker i 
sandlådan 

Leka 
tillsammans, 
bråkar med 
Nalle men sen 
blir de sams 

Mjukaleksaker 
(nalle, kanin) i 
olika färger. Inga 
kläder 

Vem är 
stor? 

Wirsén, 
Stina 
(2015) 

Båda (flera 
karaktärer 
benämns med 
”han” och ”hon”) 

Nalle 
(kvinna) 
följer till 
förskolan, 
Nalle går 
inte till 
jobbet 
men går 
hem och 
har roligt 
istället 

Karaktärer som 
funnits med i 
andra 
barnböcker i 
samma serie har 
vuxit upp och 
jobbar och har 
egna barn, äter 
ketchup med 
smör och 
spaghetti, 

Förskoleläraren är 
en man (kanin fast 
benämns som 
”han”) har skägg, 
är grå, ingen har 
klädsel utan olika 
färger 


