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1.  Inledning 
 

På ett tidigt stadium riktar traditionens pekfinger flickors och pojkars upp-
märksamhet mot olika ting. Henne mot hemmet, tryggheten, beroendet, den 
intima gruppen med personliga känslorelationer. Honom mot äventyret, ini-
tiativet, samhället med dess objektiva spelregler. Skilda livsmål byggs upp. 
Pojken strävar efter prestationen, yrket och bragden. Flickan vinner en posit-
ion genom utseende och kärlek (Liljeström, 1962, i Kåreland, 2005, s. 115-
116). 

 

Författaren till denna undersökning är en blivande förskollärare med ett brinnande intresse för 
genus i allmänhet, och böcker i synnerhet. Vad kunde då vara bättre än att kombinera dessa 
två? Som mamma till ett barn i förskoleåldern önskade jag dessutom bli mer medveten om vad 
dagens barnböcker förmedlar åt henne, kommer den litteratur jag läser för henne idag påverka 
hennes yrkesval imorgon? Kommer hon att hitta en stark flicka att identifiera sig med, och 
kommer hon att se en pojke som vågar visa sig sårbar?  

Som yrkesverksam inom förskolan anser jag att det är av yttersta vikt att vara medveten om sin 
egen syn på genus, och vilka begränsningar och möjligheter som ges till pojkar respektive 
flickor. 

  

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 
Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller (Skolverket, 2016, s. 5). 

 

För att kunna motverka dessa stereotypa könsroller kan man förstå att det är viktigt att man 
själv är medveten om dessa och om hur de kan manifestera sig. Genom högläsning, och efter-
följande samtal kring det lästa, menar jag att man har en unik möjlighet att belysa och motverka 
de normer som finns i samhället idag; men då krävs det att man väljer böcker med omsorg. 
Worland (2008) skriver att bilderböcker påverkar sin publik på ett nästan unikt sätt, detta beror 
enligt henne på flera faktorer; bland annat för att barn läser dessa böcker då de är i den åldern 
då de är som mest påverkbara och börjar forma sina egna uppfattningar kring kultur, samhälle 
och normer. Dessutom vill de ofta höra samma berättelser flera gånger vilket befäster deras 
budskap om och om igen. Kortenhaus och Demarest (1993) skriver: ”in most cultures the most 
important and effective way of transmitting values and attitudes is through story-telling, and in 
literate cultures this process includes children’s books” (s. 220). 

Vidare skriver Worland (2008) att barn översätter de normer och värden som visas i böcker till 
attityder och beteenden i det verkliga livet. Hon menar att barn internaliserar budskapet i böcker 
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till den omfattning att de förväntar sig att den verkliga världen ska spegla fantasivärlden i böck-
erna. Deras beteende, samt deras förväntningar på hur andra ska bete sig, visar ofta en överens-
stämmelse med det de exponerats för i böcker. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur genus framställs i ett urval bilderböcker 
skrivna på 2000-talet för barn i åldrarna 3-6 år. De frågeställningar som är centrala för detta 
arbete är som följer: 
 

• Hur framställs pojkar/män/pappor respektive flickor/kvinnor/mammor i barnlitteratu-
ren? 

• Vilka stereotyper och vilka normöverskridningar blir synliga i de analyserade böckerna? 
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2.  Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att göra några nerslag i barnbokens historia och ta reda 
på hur barnboken kom till och hur den har sett ut genom tiderna. Jag kommer även att försöka 
identifiera vad en bilderbok är, och hur den i sin utformning skiljer sig från de övriga böckerna 
i barnboksgenren. Avslutningsvis kommer jag att undersöka konceptet pojk- och flickböcker. 

 

2.1 Historiska tillbakablickar 
 
Enligt barnboksforskaren Göte Klingberg är den första svenska barnboken Een sköön och här-
ligh jungfrw speghel som gavs ut i Stockholm år 1591 av Laurentius Johannis Laelius. Det kan 
dock diskuteras om den kan kallas barnbok då den inte är en bok med ett berättande innehåll, 
istället är den mer av en uppfostringsbok med regler om hur flickor och unga kvinnor ska upp-
föra sig. Den är även till stora delar en översättning av en tysk förlaga från 1580, så även utta-
landet att den är svensk kan diskuteras (Nettervik, 1994). Merparten av den tidiga barnlittera-
turen hade ett religiöst och moraliskt innehåll, kyrkans roll som uppfostrare var framträdande. 
Martin Luther tog på 1500-talet initiativet att bearbeta både bönboken och katekesen med av-
sikten att de skulle ges ut speciellt för barn (Kåreland, 2001). Tanken med det religiösa och 
moraliska innehållet var att barnet så fort som möjligt skulle formas till en individ som anpas-
sade sig till den kristna kyrkans etiska normer. Speciellt lämpliga för barn ansågs berättelser ur 
Bibeln och berättelser om helgonens liv vara. Det skrevs även särskilda berättelser som visade 
hur gudfruktiga barn fick sin belöning medan ogudaktiga barn fick sitt rättmätiga straff (Net-
tervik, 1994).  

Barnboksutgivningen var väldigt sparsam i Sverige under 1600-talet och det var först under 
1700-talet som en barnboksproduktion i större omfattning växte fram (Kåreland, 2001). Barn-
bokens egentliga födelse brukar förläggas till just 1700-talet under vilket den förändrade synen 
på barnet hänger samman med det nya intresset att ge ut böcker avsedda speciellt för barn (Net-
tervik, 1994). Under 1700-talet lades mer fokus på att barnen skulle lära sig att använda sig av 
sitt förnuft så att de skulle kunna fylla sina blivande funktioner i samhället, därför kom den 
kristna fostran att hamna något i bakgrunden (Kåreland, 2001). Med romantiken föddes intres-
set för det folkliga, muntliga berättandet och romantikerna tog delvis avstånd från tanken att 
barnlitteraturen inte bara skulle roa utan också undervisa. Bröderna Grimm är välkända från 
denna tid, de började skriva ner den form av berättelser som brukar kallas folksagor (Nettervik, 
1994). Äventyrs- och reseskildringar samt fackböcker och moraliserande vardagsberättelser är 
andra genrer som har sina rötter i 1700-talet (Kåreland, 2001). 

Under 1900-talet förbättrades barns levnadsförhållanden stadigt, såväl materiellt som ekono-
miskt. Samhället gick in för att ge alla barn en tryggad uppväxt med utbildning och möjlighet 
att ta del av det kulturella utbudet. Barnboksutgivningen fördubblades under 1940-talet. Dagens 
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barnbok har också till stor del frigjort sig från synen på den som ett, i första hand, enbart didak-
tiskt hjälpmedel. Nu har den också börjat diskuteras utifrån kriterier som estetik och konstnär-
lighet (Kåreland, 2001). 

 

2.2 Vad gör en bok till en barnbok? 
 

Nettervik (1994) skriver att det först och främst är viktigt att notera att begreppet barnbok inte 
avser böcker skrivna av barn, utan böcker skrivna för barn. Vidare menar hon att det didaktiska 
draget är något som är specifikt för barnboken, långt in på 1900-talet var det en oskriven lag att 
hjältarna och hjältinnorna i barnböckerna skulle fungera som ett slags moraliska vägledare. 
Detta kan jämföras med de tidiga berättelserna om helgonens liv som ansågs som särskilt lämp-
liga för barn. Olika tider har också gett olika svar på vad en barnbok är, faktum är att det dröjde 
ganska länge innan man överhuvudtaget gav ut böcker som var direkt avsedda för barn. Det var 
istället vanligt att barn läste valda delar ur vuxenlitteraturen och många av dagens klassiska 
barn- och ungdomsböcker var ursprungligen inte avsedda för barn, exempelvis Robinson 
Crusoe (Kåreland, 2001). 

 

2.3 Vad är en bilderbok? 
 
Nettervik (1994) definierar bilderboken som en bok där bilderna spelar en dominerande roll, i 
motsats till en bok med bilder. Hon skriver att det i regel förekommer minst en stor bild per 
uppslag och att bilderna ofta, men inte nödvändigtvis, är tryckta i färg. 

Nettervik (1994) skriver att de tidiga bilderböckerna oftast inte innehöll bilder gjorda speciellt 
för barn. Bildframställning var dyrt så man använde sig oftast av det som redan fanns tillgäng-
ligt. Dessa bilder avbildade sällan det de var avsedda att illustrera, till exempel kunde samma 
bild av en hamnstad användas oavsett vilken hamnstad texten handlade om. Vidare skriver hon 
att det med detta förfarande sällan fanns något sammanhang mellan text och bild, trots detta var 
denna typ av bilder väldigt vanliga i barnböcker. Under mitten av 1800-talet förändrades förut-
sättningarna för bildframställning genom introduktionen av litografitekniken, med denna nya 
teknik kunde färgbilder av god kvalitet framställas till ett relativt lågt pris. Detta ledde till att 
bildproduktionen för barn kom igång på allvar (Nettervik, 1994). 

Den moderna bilderboken får anses vara en produkt av det sena 1800-talets England. Från Eng-
land kommer så kallade toy books, vilka var tunna och billiga bilderböcker som såldes i mycket 
stora upplagor. Framstående författare inom genren var Walter Crane och Kate Greenaway, 
dessa författare hade betydelse även för den svenska bilderboken (Nettervik, 1994). Rhedin 
(2002) menar att toy book- författaren Randolph Caldecotts böcker är den verkliga utgångs-
punkten för den moderna bilderboken; hans böcker saknar helt didaktiska, religiösa och mora-
liska inslag och berättandet bärs fram av både text och bild. Bilderna i hans böcker fungerar 
inte enbart som ledsagare för texten, istället tolkar och utvidgar de den.  
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Det dröjde ända till 1880-talet innan Sverige fick en nationellt producerad bilderbok; då kom 
den första delen av Jenny Nyströms Barnkammarens bok ut. I Barnkammarens bok fick varje 
ramsa en helsidesplansch i färg. Ett svenskt namn som är omöjligt att inte nämna i bilderboks-
sammanhang är Elsa Beskow, hennes verkliga debut kom år 1897 med Sagan om den lilla lilla 
gumman (Nettervik, 1994). 

Under 1980- och 90-talen ökar medvetenheten kring samspelet mellan text och bild och kring 
bilden som uttrycksmedel, vilket gjorde att bilderboken som genre möttes av ett stort intresse 
(Kåreland, 2001). Worland (2008) skriver att bilderböcker har en än större inverkan på barns 
tankar då de innehåller bilder. Hon menar att man kan hävda att bilderböcker förmedlar sitt 
budskap två gånger, med ord och bilder, på ett sätt som varken vuxenböcker eller böcker för 
äldre barn gör. 

 

2.4 Pojk- och flickböcker 
 
Under den senare hälften av 1800-talet började äventyrsböcker skrivna direkt för pojkar att dyka 
upp. En roman värd att nämna i sammanhanget är Robert Louis Stevensons Treasure Island 
som kom ut år 1883 (1887 på svenska). En typisk flickbok från ungefär samma tidsperiod är 
The Wide, Wide World av Susan B. Warner (Nettervik, 1994). Litteraturen för pojkar domine-
rades av olika former av äventyr och spänning, huvudpersonerna var ofta hjältar som gärna 
kastade sig ut i det okända. Det var även tillåtet för hjältarna att bryta mot samhällets förbud, 
så länge syftet kunde sägas vara godtagbart. I de typiska flickböckerna var det däremot familjen 
och kärleken som stod i handlingens centrum. Speciellt äktenskapet skildrades som något åtrå-
värt för att flickan skulle kunna fullfölja sin bestämmelse i samhället, som maka och mor (Net-
tervik, 1994). En del av de ideologiska rötterna för flickboken ligger i den äldre tidens köns-
segregerade uppfostringslitteratur (Westin, 1994). 

Westin (1994) skriver att flickboken som litteratur definierar sig genom sitt kön den är, med få 
undantag, skriven av kvinnor och det är även flickor och kvinnor som innehar huvudrollerna. 
”Flickboken är med andra ord en text där könet, det gäller såväl författaren som protagonisten 
och läsaren, fungerar som en genrebestämmande kategori” (Westin, i Toijer- Nilsson & Westin, 
1994, s. 10). Flickboken som genre ter sig mer begränsande än pojkboken, Nettervik (1994) 
menar att pojkböcker tidigt läses av både pojkar och flickor, medan flickböckerna enbart läses 
av flickor. Om en flicka läser en typisk pojkbok är det inget konstigt med det, medan en pojke 
som läser en flickbok riskerar att bli retad och förlöjligad. Westin (1994) skriver: 

 

Få litteraturtyper har blivit så förtalade och förlöjligade som flickboken. För 
många kritiker och kommentatorer tycks det ha legat något suspekt redan i 
benämningen, som om prefixet ’flick’ före ’bok’ signalerat något unket, in-
stängt och fjolligt (Westin, 1994, i Toijer-Nilsson & Westin, 1994, s. 10). 
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Avhandlingen Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ung-
domsböcker 1914-1944 av Marika Andrae (2001) handlar egentligen om böcker för lite äldre 
barn än de vi möter i förskolan, men jag finner den ändå som värd att ta upp i sammanhanget 
då den belyser vissa genusaspekter som jag finner relevanta för min studie. Avhandlingen är en 
analyserande undersökning av B. Wahlströms ungdomsböcker, vilka är uppdelade i pojk- re-
spektive flickböcker. 

 

Oavsett vilken bok den enskilda läsare faktiskt väljer har ungdomsbokserien 
en uppdelning som utgår från könstillhörighet. Flick- och pojkböcker är där-
med ett kulturellt fenomen som signalerar att åtskillnad av könen har betydelse 
i vårt samhälle (Andrae, 2001, s. 13). 

 

I avhandlingen analyserar Andrae främst hur huvudpersonerna i böckerna utvecklas från barn 
till vuxna och vad som har varit idealet för manlighet och kvinnlighet. Hon kommer fram till 
att mönstret för vad som är idealet är detsamma som visats tidigare; det vanligaste temat i flick-
böckerna är vägen mot en familj medan temat i pojkböckerna är hur pojkarna ska bli män, helt 
enkelt. Drivkrafterna hos huvudpersonerna skiljer sig också åt, i pojkböckerna drivs huvudper-
sonerna av ett sökande efter utmaningar och en lust att utforska världen medan flickornas driv-
krafter är att skapa ett gott hem och goda relationer. Värt att notera är att färgen på bokryggarna 
också skiljer sig åt; flickböckerna har röda ryggar medan pojkböckerna lyser gröna. Andrae 
ställer sig då frågan ”är bokryggarnas färger symboler för ’stopp’ och ’gå’?” (s. 249) – hon 
menar att frågan ytligt sett kan besvaras jakande. Under 1960-talet började den könsuppdelade 
litteraturen allt mer ifrågasättas, vilket ledde till att ungdomsboken lanserades som läsning för 
både pojkar och flickor (Kåreland & Lindh-Munther, 2005). 
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3.  Om genus 
 

As infants, boys and girls are so similar to one another that their sex is easily 
mistaken by the casual observer. Yet by adolescence they have developed dif-
ferent behaviors, styles of dress and speech, interests and skills, and ways of 
relating to parents and peers, as well as different dreams and hopes for the 
future (Beal, 1994, xvii). 

 

Något som barn tidigt inser är att de måste kunna urskiljas som antingen pojkar eller flickor, 
men även som identifierbart inte det andra. Genom att umgås med andra får barnet hjälp med 
detta; barnet lär sig av de diskursiva praktiker där uppdelningen är inbyggd i samspelet med 
andra (Davies, 2003). Detta, att positionera sig som antingen man eller kvinna, är inte en enbart 
begreppsmässig process utan även en fysisk sådan. Klädsel och frisyr är de tydligaste marke-
ringarna som skiljer manligt och kvinnligt åt. Mycket av vad de vuxna lämnar över till barnen, 
som till exempel deras val av frisyr och kläder, hjälper till att understryka vilket kön de tillhör 
genom att se till att de blir till framträdande drag i deras utseende (Davies, 2003). Elvin-Nowak 
och Thomsson (2003) betonar att de så kallade ”naturliga” beteenden man förväntar sig av 
flickor och pojkar är något som måste läras in och repeteras. Dessa beteenden knyts samman 
med kön för barnen genom, exempelvis, det faktum att det oftast är mammorna som tar hand 
om dem när de är små. De poängterar att detta är enbart sociala fakta och inget som har med 
några ”naturliga” könsskillnader att göra. Davies (2003) skriver att den förståelsen av sig själv 
som man eller kvinna också innebär att lära sig vilka känslor som är lämpliga i den kvinnliga 
respektive manliga sfären.  

 

Jag gav en gång en leksaksbil till en treårig flicka. Det var ett sätt för mig att 
visa att jag avvisar den rådande könsmässiga ordningen. Hon tog av papperet 
på presenten, tittade frågande på mig och sade: ”Det här är faktiskt en pojk-
leksak, men var inte orolig, jag klarar det.” Hon lyckades på en och samma 
gång återupprätta den könsordning som jag försökte att bryta ned och att se 
till att inte såra mina känslor alltför mycket när hon påpekade mitt misstag – 
just så som flickor bör göra (Davies, 2003, s. 13). 

 

Davies (2003) skriver att det är viktigt för varje barn att komma fram till vilket kön det tillhör 
för att kunna se sig som normalt och accepterat i samhället och den rådande kulturen. ”Ett barn 
betraktas som en fullvärdig del av samhället i den mån som det kan ta till sig den könsbestämda 
världen” (s. 37). 
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3.1 Genus, könsroll och genussystem 
 

Tallberg Broman (2002) skriver att begreppet könsroll uppkom under 1950-talet och att det 
fortfarande används i dagligt tal. På 1970-talet började begreppet gender (här i översättning 
genus) att användas inom den anglosaxiska kvinnoforskningen. Likheterna till begreppet köns-
roll är stora; båda begreppen anger att kön är en produkt av uppfostran, idéer och föreställningar. 
I begreppet genus ingår dock en ”viktig maktdimension, som markerar dominans- och under-
ordningsmönster mellan könen” (s. 25). Vidare skriver Tallberg Broman (2002) att: 

 

Genus beskriver de problematiserade relationerna mellan män och kvinnor 
och tydliggör maktaspekten i relationen. Vad som är kvinnligt respektive man-
ligt, pojkaktigt, /flickaktigt är relaterat till sammanhang, men återskapas i ett 
hierarkiskt och könsåtskiljande mönster (s. 25). 

 

Hon skriver även att det är viktigt att markera att det inte rör sig om några givna fakta utan 
snarare om processer. Till exempel pedagogen eller läraren är viktiga aktörer i formandet av 
genus, de kan aktivt bidra till konstruktionen av ”pojke” respektive ”flicka” i sina barngrupper. 
 
Hirdman (2001) definierar genus som föränderliga stereotyper av vad som anses vara manligt 
och kvinnligt. Vad som anses vara kvinnligt respektive manligt är såväl historiskt som kulturellt 
betingat; det omskapas ständigt och (om)förhandlas i våra sociala relationer. Ett genussystem 
är en ordningsstruktur av kön. Genussystemet kräver två principer eller logiker: 
 

1. Dikotomin – manligt och kvinnligt bör inte blandas 
2. Hierarkin – mannen som norm 

 

Den första uppdelningen handlar om vårt biologiska ursprung, kvinnan och mannen som skilda 
varelser. Den andra uppdelningen handlar om att det är män som är människor, därför utgör de 
normen för vad som är normalt. Odenbring (2014) skriver även hon att allmänna föreställningar 
om kön ofta baseras på idén om särskiljande, vilket innebär att människor tillskrivs olika egen-
skaper på grund av sitt biologiska kön. Detta kan, till exempel, yttra sig genom att flickor till-
skrivs egenskaper som mjukhet och omhändertagande medan pojkar tillskrivs egenskaper som 
hårdhet och pratsamhet. Även Elvin-Nowak och Thomsson (2003) diskuterar uppdelningen av 
män och kvinnor och menar att kvinnor förs ihop till en grupp medan män förs ihop i en annan 
som om det vore en självklar kategorisering av människor. Utgångspunkten i denna uppdelning, 
skriver de, är att män inte är som kvinnor och att kvinnor inte är som män. Oberoende av klass, 
etnicitet och bakgrund antas kvinnor ha många likheter med varandra, på samma sätt som män 
antas ha många likheter sinsemellan. 
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3.2 Genuskontrakt, genusgränser och relativ underordning 
 

Genuskontrakt är en metafor för de oskrivna sociala normer och förväntningar som såväl kvin-
nor som män omfattas av. Detta kontrakt präglar det dagliga livet och kan till viss del gå i arv 
mellan generationer. Genuskontraktet är föränderligt, det som var normen för hundra år sedan 
är knappast det idag (Hirdman, 2001). Det krävs dock att omgivningen både utmanar och ifrå-
gasätter kontraktet för att en förändring ska komma till stånd (Odenbring, 2014). 

Tallberg Broman (2002) tar upp begreppet genusgränser vilket hon förklarar som de gränser 
inom vilka man är man eller kvinna. Om man ägnar sig åt fel saker, fel yrken exempelvis, kan 
man hota eller förlora sin manlighet eller kvinnlighet. När man överträder dessa gränser karak-
täriseras man som omanlig eller okvinnlig. Hon skriver även att det tycks vara farligare eller 
värre för en pojke eller en man att överträda dessa gränser för vad som är acceptabelt för deras 
kön. Förklaringen till denna attityd kan vara, som Nettervik (1994) skriver, att det kan ligga i 
den allmänna synen på könens värde. Hon skriver att en pojkflicka ofta uppfattas som något 
positivt, medan en flickaktig pojke riskerar att bli retad. Värt att notera, anser jag, att pojkflicka 
är något av ett vedertaget begrepp medan ett motsvarande inte finns för pojkar. Detta upplever 
jag sätter tonen för vilket kön som anses överlägset. 

Relativ underordning är ett begrepp Odenbring (2014) tar upp och enligt henne handlar det om 
att män vanligen har och får mer auktoritet än kvinnor i olika sammanhang. Rent konkret kan 
detta handla om att kvinnor visst får göra karriär, exempelvis, men bara till en viss gräns. De 
får inte ”köra om” männen vad gäller karriär eller lön.  Principen om överordning bygger på 
det antagande att det som kvinnor och män gör är av olika värde; det som män gör och är 
uppfattas som mer värdefullt än det som kvinnor är och gör (Svaleryd & Hjertson, 2012) 

 

3.3 Makt och stereotyper 
 

I centrum av idén om manlighet tycks finnas idén om makt som en manlig 
makt, där kvinnor har makt bara i hemmets värld eller som biträden till män i 
den manliga sfären. Kunskapen om detta är inbyggd i berättelsestrukturen i 
böcker och lekar, det vill säga i de diskursiva praktiker genom vilka varje 
barns identitet konstitueras och upprätthålls. Den här kunskapen blir inpräntad 
i barnens kroppar, inte bara genom fysiska övningar som påverkar deras mus-
kulatur, utan genom de attityder som de utvecklar till sig själva (Davies, 2003, 
s. 212). 

 

När man talar om makt i relation till kön är hegemoni ett centralt begrepp. Wernersson (2014) 
skriver att begreppet innebär dominans som inte enbart är fysisk och ekonomisk utan som hu-
vudsakligen sker genom tolkningsföreträde i frågor om värderingar och normer. ”Maskulin he-
gemoni innebär att kollektivet män, och den symboliska manligheten, har mer beslutsmakt och 
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pengar och avgör vad som är bra och värdefullt” (Wernersson, 2014, i Lundgren, Säljö & Li-
berg, 2014, s. 453). Vidare menar Wernersson (2014) att det i diskussioner om genus kan vara 
svårt att skilja kategorin från individen men att den skillnaden är viktig att beakta; kategorin 
män har större makt och tillskrivs ett högre värde än kvinnor men det betyder inte att det gäller 
för män på individnivå.   

Stereotyper kan beskrivas som mentala representationer av en viss grupp och dess medlemmar, 
i barnbokssammanhang menar Nikolajeva (2004) att ”en platt person med ett visst drag som 
representerar en grupp människor kallas för stereotyp” (s. 110). Vidare menar Nikolajeva 
(2004) att könsstereotyper i litteratur visas genom att flickor/kvinnor och pojkar/män framställs 
utifrån rådande normer; flickor är lydiga och milda medan pojkar är modiga och drivande, ex-
empelvis. Det går inte alltid att utläsa från bilderbokens illustrationer om karaktären är kvinnlig 
eller manlig, men oftast går det att utläsa utifrån de föreställningar om traditionella stereotyper 
som finns. Att pojkar har kort hår och flickor långt, att flickor har klänning eller kjol medan 
pojkar har byxor är exempel på detta (Nikolajeva, 2000). Redan vid fyra års ålder är barn med-
vetna om de könskodade färgerna, de vet att rosa är en ”flickfärg” och blått en ”pojkfärg” (Hen-
kel & Tomičić, 2009). I genussammanhang kan vissa beteenden betraktas som feminina medan 
andra betraktas som maskulina, exempelvis. Den kvinnliga könsstereotypen beskriver kvinnor 
som bland annat vårdande och emotionella medan den manliga tillskriver männen egenskaper 
som aggressivitet och självsäkerhet (Oskamp, Kaufman & Atchison Wolterbeek, 1996). 
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4.  Tidigare forskning 

 
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning jag finner relevant för min studie. 

Barn utsätts för könstypiska beteenden, förväntningar och liknande ända från födseln (Baker, 
Tisak & Tisak, 2016). Dessa förväntningar kan ha konsekvenser för barns senare livsval, bland 
annat kan de attityder och normer kring kön som barn exponeras för komma att påverka deras 
val av yrke i framtiden (Kacerguis & Adams, 1979). Hamilton, Anderson, Broaddus och Young 
(2006) menar att den könsfördelning som går att se i barnböcker, och de stereotyper som blir 
synliga i dessa, kan begränsa barnen i deras senare val av yrke och även sätta tonen för deras 
eventuella framtida roll som föräldrar. Vidare skriver de att föräldrar läser bilderböcker för sina 
barn redan vid en ung ålder, de hänvisar till forskning gjord av Powlishta, Serbin och Moller 
(1993) som visar att barn redan i åldern 3-5 år börjar lära sig att skilja könen åt och att de i den 
åldern redan börjar forma olika könsstereotypa uppfattningar. Därför menar Hamilton et al. 
(2006) att könsrollerna som visas, samt fördelningen av manliga och kvinnliga karaktärer, i 
barnböcker kan spela en stor roll när barnen ska forma sina egna könsroller och sin egen själv-
bild. 

 

4.1 Fördelningen av manliga och kvinnliga karaktärer 
 
Fördelningen av manliga och kvinnliga karaktärer i barnböcker är ett ämne värt att ta upp till 
diskussion. Tepper och Wright Cassidy (1999) valde att engagera föräldrarna till barnen i sin 
studie så till vida att de fick svara på vilka böcker barnen fått lästa för sig under den närmaste 
veckan. Detta menar forskarna gav dem möjlighet att analysera böcker som barnen verkligen 
var bekanta med och som de verkligen läste hemma. De valde att även inkludera Caldecott-
böcker1, alltså böcker som vunnit Caldecott-medaljen för årets bilderbok mellan åren 1980-
1997. I såväl Caldecott-böckerna som de andra kunde forskarna se att kvinnliga karaktärer var 
underrepresenterade i såväl titlar och bilder som i centrala roller. Liknande resultat presenterar 
Turner-Bowker (1996) som även hon analyserade Caldecott-böcker med fokus på fördelningen 
av manliga och kvinnliga karaktärer och kom fram till att manliga karaktärer var klart överre-
presenterade i såväl bilder som titlar. I de 200 böcker som Hamilton et al. (2006) studerade hade 
nästan dubbelt så många böcker manliga titelkaraktärer som kvinnliga, detsamma gällde för 
huvudkaraktärerna. I kontrast till detta står Gooden och Goodens (2001) resultat där kvinnliga 
huvudkaraktärer förekom i 40% av böckerna mot 39% manliga. Gooden och Gooden (2001) 
analyserade 83 böcker från åren 1995-1999 med fokus på bland annat förekomsten av manliga 

                                                           
1 Caldecott-böckerna ses som särskilt framstående bland barnböcker, både i fråga om innehåll och bilder. Andra 
barnboksförfattare tenderar att influeras av vinnarna och det anses således att Caldecott-böckerna har stort 
inflytande över barnlitteraturen i USA (Tepper & Wright Cassidy, 1999, s. 271). 
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och kvinnliga karaktärer i böckernas illustrationer. Överlag visade resultatet att kvinnliga ka-
raktärer förekom ensamma på färre bilder än manliga, 19% mot 23%. När även djurkaraktärer 
togs i beaktande var denna skillnad ännu större, 24% mot 31%. 

I Kåreland och Lindh-Munthers (2005) analyserade barnböcker förekom närmare 50 manliga 
huvudpersoner, såväl människor som djur, medan antalet kvinnliga huvudpersoner uppgick till 
drygt 20. Dock menar de att trots att den manliga dominansen är påtaglig är det relativt vanligt 
med böcker som har huvudpersoner av båda könen. Detta kan ha att göra med, skriver de, att 
författarna medvetet gjort det valet så att barnen oavsett kön ska kunna identifiera sig med 
bokens karaktärer. Syskonpar verkar vara vanligt, men oftast handlar det då om en storebror 
och en lillasyster. Därmed kan man säga att ett manligt dominansförhållande uppstår, men fors-
karna menar att detta kan kopplas mer till ålder än till kön. 

Även när barn fick skapa sina egna berättelser blir denna ojämna fördelning, eller snarare attityd 
kring män och kvinnor, synlig. I Änggårds (2005) studie där barnen fick skapa sina egna sago-
böcker var det ingen av pojkarna som valde att inkludera en kvinnlig karaktär i sin berättelse. 
Att inkludera en sådan innebar en risk att bli retad, vilket en pojke i studien blev varse när en 
av hans karaktärer inte var påtagligt manlig. En kvinnlig karaktär kunde vara något skrattre-
tande (s. 550). I flickornas berättelser behövdes däremot de manliga karaktärerna då berättel-
serna ofta handlade om någon form av romantiska relationer. De manliga karaktärerna fick dock 
spela biroller medan de kvinnliga var aktörerna som drev berättelserna framåt. 

Inte ens djurkaraktärerna går säkra för denna skeva fördelning. Oskamp et al. (1996) studerade 
Caldecott-böcker från åren 1986-1991 och deras studie visar en stor skillnad i antalet kvinnliga 
och manliga djurkaraktärer. Manliga sådana var fem gånger vanligare än kvinnliga. Forskarna 
skriver att de inte kan säga vad detta kan innebära men om det, vilket de menar, ofta sägs att 
barn identifierar sig starkare med personifierade djurkaraktärer kan det ha en inverkan på barns 
attityder kring kön. Om man utgår från Hirdmans (2001) genusteorier där mannen är normen, 
kan det resultera i att de djur som inte är klart könsbestämda kan uppfattas som manliga av 
barnen? Det kvinnliga djuret blir, i likhet med kvinnan, det avvikande (Kåreland & Lindh-
Munther, 2005).  

 

4.2 Stereotypa beteenden och karaktärsdrag 
 
Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar att det beteende som de manliga och kvinnliga hu-
vudpersonerna uppvisar är av minst lika stort intresse som fördelningen mellan könen. Böcker 
hjälper barn att förstå vad andra flickor och pojkar känner och erbjuder barnet en inblick i en 
social miljö som kan skilja sig från den hemma eller den i skolan. Genom böcker kan de lära 
sig vad som förväntas av dem; vilka förväntningar samhället har på respektive kön. Således lär 
böcker ut de normer som finns i samhället och som barnen måste förhålla sig till och visar 
därmed de förväntningar som finns på hur de ska vara och uppträda och vad de kan och inte 
kan bli som vuxna (Peterson & Lach, 1990). Kåreland och Lindh-Munther (2005) drar den 
slutsatsen att det finns skäl att förmoda att böckerna som läses för barnen i förskolan utgör en 



13 
 

del av de erfarenheter som de utgår från när de konstruerar kön. De menar att det därför är viktig 
hur kvinnor och män gestaltas i litteraturen. 

I studien av Baker et al. (2016) undersöktes barns uppfattningar om vilket av könen som kan 
uppvisa vissa aggressiva och prosociala beteenden. Resultatet visar att pojkar såväl som flickor 
ansåg att båda könen kunde uppvisa de olika prosociala beteenden som undersöktes (exempel-
vis dela med sig av leksaker, hjälpa till att plocka undan och att vara snälla), detta resultat går 
emot forskarnas inledande hypotes att flickorna skulle uppvisa mer könsstereotypa åsikter kring 
prosocialt beteende. De menar dock att detta resultat kan spegla de regler och normer som finns 
på de specifika förskolorna där studien genomfördes, barnen kan ha känt sig tvungna att svara 
på ett sätt som reflekterar dessa regler och normer. 

Kortenhaus och Demarest (1993) undersökte 150 bilderböcker för att se om frekvensen av man-
liga och kvinnliga karaktärer och deras framställning hade förändrats över de senaste femtio 
åren. Resultatet visar att pojkar oftare framställs som aktiva och självständiga medan flickor 
görs passiva och beroende. Flickorna får dessutom oftare anta roller som kan ses som omhän-
dertagande; kvinnliga karaktärer passar och tar hand om ett syskon eller ett husdjur mycket mer 
frekvent än någon av de manliga karaktärerna. I de böcker från 1940- och 1960-talet som ana-
lyserades så var det endast pojkar som intog en dominant och auktoritär roll i böcker där pojkar 
och flickor porträtterades tillsammans. Även i de böcker där en kvinnlig karaktär hade en hu-
vudroll så framställdes hon som i behov av hjälp att lösa någon form av problem; denna hjälp 
gavs ständigt av en äldre manlig karaktär. Papporna i böckerna framställdes som kapabla i mot-
sats till mammorna som ständigt fick förlita sig på hjälp av pappan eller sonen för att lösa sina 
problem. 

 

While it is encouraging to note that the instrumental role of females in chil-
dren’s literature has increased twofold between the 1960s and 1980s, even 
this progress seems inconsequential when taken in the context of overall 
male activity. In the last two decades, boys were still shown engaging in 
active outdoor play three times as often as girls, and they solved problems 
five to eight times as often. Girls, it would seem, are still busy creating 
problems that require masculine solutions. These characterizations provide 
children with a strong message as to the gender appropriateness of active 
and passive roles (Kortenhaus & Demarest, 1993, s. 230). 

 

Turner-Bowker (1996) fokuserade på texten i sina analyserade böcker, mer precist så riktade 
hon fokus mot vilka adjektiv som användes för att beskriva de olika karaktärerna. Hon kom 
fram till att de olika adjektiv som användes för att beskriva de kvinnliga respektive manliga 
karaktärerna var olika. Några av de mest förekommande adjektiven i beskrivningarna av de 
kvinnliga karaktärerna var ord som vacker, rädd, söt och svag medan pojkarna tilldelades ord 
som stor, modig, rasande och stolt. Det kan sägas att de adjektiv som användes för att beskriva 
de manliga karaktärerna framställde dem som mer kapabla och aktiva än de som användes för 
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att beskriva de kvinnliga karaktärerna. Detta resultat stämmer överens med forskningen av Kor-
tenhaus och Demarest (1993) där pojkarna i böckerna sågs som mer aktiva och självständiga 
medan flickorna fick anta en mer omhändertagande roll. 

Kåreland (2005) analyserade fyra bilderböcker med förmänskligade djurkaraktärer; Malla 
handlar och Malla cyklar av Eva Eriksson samt Nämen Benny och Jamen Benny av Barbro 
Lindgren och Olof Landström. Även i dessa böcker blev skillnaden mellan könen tydlig. Båda 
karaktärerna kan sägas ge sig ut på uppdrag, den väsentliga skillnaden är att Benny handlar på 
eget bevåg medan Malla tilldelats sitt uppdrag. Malla kan upplevas som hela tiden styrd av en 
vuxen medan Benny själv tar kontroll över sin tillvaro. Benny porträtteras som utåtagerande 
och olydig, en rebell, medan Malla beskrivs som en hjälpreda. Vid Bennys hemkomst i båda 
böckerna tas han emot som en hjälte, välkomnande och med beröm. Mallas hemkomst, å andra 
sidan, karaktäriseras av en ängslan som bottnar i att hon är orolig för att ha misslyckats. ”Malla 
skapar sig till ett kvinnligt anpassligt objekt, Benny till ett manligt självständigt subjekt” (Kåre-
land, i Kåreland, 2005, s. 51). 

I Änggårds (2005) studie fick barn producera sina egna sagoböcker. Analysen baserades på 
såväl böckerna som barnen producerade som den skapande processen och samtalen däromkring.  
Barnen valde olika genrer för sina berättelser; flickornas berättelser handlade om romantik och 
vardagsliv medan pojkarnas handlade om hjältar och olika farliga varelser involverade i blodiga 
strider. Det centrala i flickornas berättelser var relationer medan action var det återkommande 
temat i pojkarnas berättelser. Liknande resultat kom Peirce och Edwards (1988) fram till. Deras 
studie visar att det finns stora skillnader i hur barnens karaktärer löste olika problem då de fick 
skapa egna berättelser. Pojkarnas huvudpersoner använde sig av våld för att lösa sina problem, 
medan flickornas huvudpersoner använde sig av ett analyserande och argumenterande förhåll-
ningssätt. Berättelserna var, oberoende av författarens kön, oftare stereotypa än inte. De kvinn-
liga karaktärerna intog traditionella och passiva roller. Änggård (2005) menar att identifikation 
med karaktärerna verkar vara något som är viktigt för barn när de skapar egna berättelser. Poj-
karna i hennes studie skapade maskulina och aktiva karaktärer med vilka de kunde identifiera 
sig medan flickorna valde prinsessor som identifikationsobjekt. Vidare skriver hon att en faktor 
som kan ha påverkat barnens stereotypa val i berättelserna är att både sagor och populärkultur 
för barn har starka könsstereotypa attribut. I de traditionella sagorna är det oftast prinsen som 
är den aktiva och handlingskraftiga medan prinsessan är den passiva och försiktiga. Hon skriver 
också att, trots att barnens berättelser kan ses som könsstereotypa, det inte visar att barnen alltid 
tänker på ett stereotypt vis eller att de kommer att växa upp till könsstereotypa vuxna. Hon 
menar att de snarare använder berättelserna för att utforska kvinnlighet och manlighet: ”narrat-
ion can serve as a means of exploring different positions in discourses of femininity and 
masculinity without having to be held accountable for what happens in the stories” (s. 551). 
Samtidigt som de traditionella könsrollerna var synliga i barnens berättelser så hade de omfor-
mat dessa efter sina egna syften och samtidigt utforskat dessa roller på sitt eget sätt. 
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4.3 Stereotypa yrkesroller 
 
Trepanier-Street och Romatowskis (1999) studie antyder att unga barns attityder, trots att de 
fortfarande generellt sett är stereotypa, börjar bli mer flexibla då det gäller yrkesroller för män 
och kvinnor. Studien utfördes genom att barnen fick se kort föreställande traditionellt sett ste-
reotypa yrken (exempelvis pilot, sjuksköterska, läkare, lärare och brandman), barnen fick uti-
från korten svara på frågan om vilket av könen som skulle kunna utföra arbetet i fråga. Efteråt 
lästes böcker som fokuserade på icke-stereotypa könsroller och aktiviteter över en period om 
två månader, varje läsning efterföljdes av olika aktiviteter relaterade till böckerna. Resultatet 
visar att barnen även innan läsningen av den icke-stereotypa litteraturen ansåg att yrken som 
traditionellt sett endast är lämpade för det ena könet sågs som passande för både män och kvin-
nor. Efter läsningen av den icke-stereotypa litteraturen var det däremot fler barn som såg de 
olika yrken som passande för både män och kvinnor. Denna förändring i barnens attityd verkade 
dessutom sträcka sig utanför de yrken som visats i böckerna. Forskarna menar att deras resultat 
kan ses som en indikation på att läsning av noggrant utvalda böcker samt efterföljande aktivi-
teter kan fungera som en värdefull resurs för att påverka barns attityder gällande kön. 

Baker et al. (2016) ville undersöka förskolebarns tankar kring vilket kön som kan associeras till 
vilka yrken, vilka aktiviteter och till aggressiva eller prosociala beteenden. Studien genomför-
des med hjälp av intervjuer och genom att barnen fick svara på frågor rörande yrken, aktiviteter 
samt aggressiva eller prosociala beteenden. Barnen skulle svara på frågorna med vem de trodde 
kunde utföra dessa handlingar eller uppvisa dessa beteenden (de skulle alltså svara med ”endast 
flickor”, ”endast pojkar”, ”både pojkar och flickor”). De uppmuntrades till att uttrycka sina svar 
både verbalt och kroppsligen, genom att peka på bilden. Resultatet visar att flickorna uttryckte 
mer könstypiska åsikter än pojkarna, de uttryckte till exempel att bara flickor kan vara lärare 
och att bara pojkar kan vara poliser. När det gällde olika aktiviteter så hade båda könen stereo-
typa uppfattningar, till exempel så kände både pojkarna och flickorna att det bara är pojkar som 
kan använda verktyg och reparera bilar.  

I de böcker som Hamilton et al. (2006) analyserade var det mer sannolikt att män och kvinnor 
hade yrken som var traditionella och könsstereotypa än yrken som inte var det. Det var endast 
en liten del av kvinnorna och männen som hade synliga jobb utanför hemmet, men där det 
förekom var över två tredjedelar av dem män. I de sextio böcker från åren 1970-1986 som 
Kortenhaus och Demarest (1993) analyserade så var det endast en mamma som hade ett synligt 
jobb. DeWitt, Cready och Seward (2013) kom fram till liknande resultat i sin studie; bland de 
föräldrar som porträtterades i deras analyserade böcker var det nästan fem gånger mer sannolikt 
att pappan hade ett jobb. Detta fenomen speglas även i barns rollekar, då det inte är ovanligt att 
en pojke får symbolisera pappan i mamma-pappa-barn-lekar genom att inte ens delta i leken; 
han ska ju vara på jobbet (SOU:2004:115). Det finns dock studier som delvis motsäger dessa 
resultat. Gooden och Goodens (2001) studie visade att män porträtterades i fler olika roller än 
kvinnor, och att kvinnor för det mesta hade traditionella roller, dock så identifierade de även 
kvinnor i yrken som läkare och kock. 

Forskningen av Scott och Feldman-Summers (1979) visar att när barn exponeras för kvinnliga 
karaktärer i icke-traditionella roller leder det till att barn uppfattar den rollen som mer passande 
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för kvinnor överlag. I studien fick grundskolebarn läsa böcker där den kvinnliga huvudpersonen 
presenterades i en traditionellt manlig roll. I studien gjorde barnen även könsrelaterade genera-
liseringar; om en ledarroll innehades av en kvinna i boken så generaliserade barnen detta till att 
gälla för fler kvinnor, de uppfattade det alltså som att även andra kvinnor kunde inneha den 
rollen. Dock menar forskarna att det inte går att uttala sig om resultatet även kan gälla för män 
porträtterade i traditionellt kvinnliga roller då denna undersökning endast baserade sig på det 
motsatta förhållandet. 

 

4.4 Den osynlige pappan? 
 
Trots att manliga karaktärer är överrepresenterade i barnböcker, så har pappor en mindre viktig 
roll än mammor (Anderson & Hamilton, 2005; DeWitt, et al., 2013). Studien av Anderson och 
Hamilton (2005) visar att i de böcker de analyserade var pappor närvarande i ungefär 47% av 
fallen, och de var synliga i ungefär hälften så många scener som mammor. Papporna hade dess-
utom inte så mycket kontakt med barnen, det var mammorna som stod för den kontakten med 
barnen i fråga om kramar, matning och liknande aktiviteter. DeWitt et al. (2013) kom i sin 
forskning fram till att det var mer sannolikt för mammorna att visa kärlek såväl verbalt som 
fysiskt, att uppmuntra och berömma samt lyssna på barnen. Adams, Walker och O’Connell 
(2011) gjorde en liknande studie, men deras resultat speglar endast delvis det resultat som An-
derson och Hamilton (2005) och DeWitt et al. (2013) kom fram till. I de böcker som Adams et 
al. (2011) analyserade var det inte mindre sannolikt att papporna hade en vårdande roll, de hade 
såväl fysisk som omvårdande kontakt med sina barn. Detta, menar de, kan tyda på en rörelse 
från den ”osynliga” pappan mot en mer involverad fadersgestalt, vilket de poängterar är idealet 
i stora delar av världen. Dock så identifierade de en stor skillnad i hur ofta mammor och pappor 
visades utföra olika former av hushållssysslor, här var det mammorna som dominerade. De 
menar att resultatet kan tyda på att ”there is a danger that the ’dirty work’ of mundane domestic 
chores remains marginalised as ’women’s work’ in the rush to romanticise involved fatherhood 
in representational terms” (s. 265). De diskuterar att denna motvilja att porträttera pappor in-
volverade i diverse hushållsgöromål kan ha att göra med att det kan vara svårare att kulturellt 
koppla ihop maskulinitet med hushållssysslor än att koppla ihop maskulinitet med barnomsorg. 
Även Gooden och Gooden (2001) såg detta mönster i sin studie; pappor tog sällan hand om den 
dagliga omvårdnaden av barnen eller utförde hushållssysslor i deras urval av böcker. 

 

4.5 Litteraturens påverkan på barns val av leksaker 
 
En studie av Ashton (1983) utfördes genom att barn av båda könen individuellt togs till ett rum 
där de fick välja mellan två typiska ”flickleksaker” (docka och dockservis), två typiska ”pojk-
leksaker” (pistol och lastbil) och två neutrala leksaker (boll och bultbräda). De fick sedan leka 
fritt med dessa under två minuter medan de filmades genom en envägsspegel. Efter detta lästes 
en bok med en huvudrollsinnehavare av samma kön som barnet ifråga, barnet i boken lekte 
antingen med en flick- eller pojkleksak (docka eller lastbil). Efter läsningen fick barnet åter 
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möjlighet att leka med leksakerna i rummet och förloppet filmades återigen. Resultatet visar att 
barnen lekte väsentligt mycket längre med leksaken som visades i boken än med de andra. 
Således drar forskaren slutsatsen att böcker har en uttalad effekt på barnens beteende då det 
kommer till könsroller. 

 

4.6 Författarens kön 
 
Turner-Bowker (1996) undersökte om det fanns något samband mellan författarens kön och 
karaktärernas framställning, resultatet indikerar att det inte finns något samband utan det verkar 
som att författare av båda könen tenderar att använda sig av könsstereotypa beskrivningar av 
sina karaktärer. Detta resultat står i relation till den tidigare analysen av Kåreland (2005) där 
alla fyra böcker hon analyserade har en kvinnlig författare och böckerna om Benny har även en 
manlig författare. Trots att båda könen finns representerade så är böckerna stereotypa i sin 
framställning av karaktärerna. Turner-Bowker (1996) hänvisar till tidigare forskning av Collins, 
Ingoldsby och Dellman (1984) som på sätt och vis tangerar hennes resultat. Deras studie visar 
att tre av fem kvinnliga författare i studien skrev sexistiska böcker medan motsvarande siffra 
för manliga författare var att sju av elva skrev icke-sexistiska böcker. Utifrån detta drog de 
slutsatsen att manliga författare anstränger sig mer för att minska sexismen i barnlitteraturen. 
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5.  Metod 
 

5.1 Kvalitativ forskning, generaliserbarhet och hermeneutik 
 
Den samhällsvetenskapliga kvalitativa forskningen sysslar med att försöka förstå och beskriva 
fenomen i den sociala världen. Den handlar inte om att försöka ge allmängiltiga svar, istället 
handlar det om att gå in på djupet och förklara specifika fenomens mening (Widerberg, 2002, 
s. 15). Som Kroksmark (2014) skriver: ”inom den kvalitativa forskningen försöker man förstå 
snarare än förklara hur något är” (s. 33).  För att kunna göra djupgående analyser var jag tvungen 
att begränsa antalet analyserade böcker och jag är således medveten om att mitt resultat inte 
kan ses som generellt; jag kommer inte att kunna få fram en generell bild av hur genus kon-
strueras i barnlitteratur utan mitt resultat kommer att gälla för de specifika böcker som analy-
serats. Resultatet kommer att ge en bild av hur konstruktionen av genus kan se ut. Stukát (2005) 
skriver att kvalitativa studier ofta ses som subjektiva, eftersom forskarens egen förförståelse 
kan påverka resultatet. Jag är medveten om att, eftersom jag utgör det primära verktyget i stu-
dien, mitt resultat kommer att färgas av min egen förförståelse och mina egna erfarenheter. 
Ödman (2007) skriver: 
 

 Hermeneutiken erkänner att vi alltid ser från aspekter, att vi aldrig kan ställa 
oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten. Vi kan och bör läsa mycket, 
ta del av andras arbete och erfarenhet, samla in material, iakttagelser och data. 
Men vi kommer för den skull inte i en position utanför våra liv, föreställningar 
och bemödanden. Hur vi tolkar och förstår betingas alltid av att vi är historiska 
varelser (s. 14-15). 

 

Hermeneutik kan ses som ett vetenskapligt förhållningssätt som har med tolkning och förståelse 
att göra (Ödman, 2007), vilket är vad jag kommer att ägna mig åt i mina analyser; det är min 
tolkning och förståelse av böckerna och deras karaktärer som kommer att utgöra undersök-
ningen. 

Som ett raster över hela undersökningen kommer genusperspektivet att ligga. Svaleryd och 
Hjertson (2012) definierar genusperspektivet på följande sätt: 

 

Att ha ett genusperspektiv innebär att undersöka hur kön konstrueras i 
en viss situation. Det innebär att se hur kön ges betydelse, hur kvinnor 
och män, flickor och pojkar värderas, bedöms och ges skilda uppgifter 
i ett visst sammanhang (s. 232). 

  



19 
 

 

5.2 Reliabilitet och validitet 
 

Denna studie kan sägas vara kvalitativ med vissa kvantitativa drag, eftersom jag kommer att 
räkna antal manliga respektive kvinnliga karaktärer. Stukát (2005) skriver att reliabiliteten i en 
kvalitativ studie ofta är låg; samma resultat kan kanske inte uppnås i en ny studie. För att hålla 
en så hög reliabilitet som möjligt kommer jag att använda mig av olika analyspunkter i förelig-
gande analys, för att säkerställa att alla böcker analyseras på samma sätt och för att göra det 
lättare att upprepa studien. Validitet är den säkerhet med vilken man undersöker det man vill 
undersöka (Brinkkjaer & Hoeyen, 2013). Genom att använda mig av sagda analyspunkter kom-
mer jag att höja validiteten i min studie, analyspunkterna kommer att fungera som ett stöd för 
mig att analysera det jag avser. 

Bryman (2001) skriver att man i kvalitativ forskning delvis måste omvärdera begreppen relia-
bilitet och validitet. Inom kvantitativ forskning handlar reliabilitet och validitet om att man 
mäter det man avser mäta på ett tillförlitligt sätt. I kvalitativ forskning kan man inte skatta sin 
mätning i siffror, utan man måste istället kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat 
data på ett tillförlitligt sätt. Han hänvisar till Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln 
(1994) som föreslår två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning; 
trovärdighet och äkthet. En av de huvudsakliga anledningarna till att de ställer sig tveksamma 
till en direkt tillämpning av validitets- och reliabilitetskriterier inom kvalitativ forskning, hand-
lar om att dessa kriterier mer eller mindre förutsätter att man kan komma fram till en absolut 
och enda bild av verkligheten. De menar att det kan finnas mer än en möjlighet att beskriva 
denna verklighet. 

Således kommer jag att sträva efter att göra en undersökning med så hög reliabilitet och validitet 
som möjligt, men ändå ta i beaktande att jag inte kommer att kunna skatta hela mitt resultat i 
siffror. Min egen förförståelse kommer oundvikligen att färga resultatet, och det kommer att 
vara svårt för någon annan att upprepa studien. Man kan säga att jag i denna studie kommer att 
analysera böckerna mot bakgrund av min egen sociala verklighet, och att denna verklighet för 
någon annan kan se helt annorlunda ut. 

 

5.3 Etiska överväganden 
 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra etiska huvudkrav: 

1. Informationskravet – forskaren ska informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet – deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet – uppgifter om alla i en undersökning ingående perso-
ner skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall för-
varas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
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4. Nyttjandekravet – uppgifter insamlade om enskilda personer får endast använ-
das för forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, u.å., s. 7, 9, 12 & 14) 

I min undersökning ingår inga enskilda personer som jag bedömer kan ta skada av min studie. 
Det är heller inga enskilda personer eller platser som behöver informeras eller anonymiseras. 
Analyserna kommer att utföras på ett sakligt sätt och inga påhopp på enskilda författare kommer 
att göras. 

 

5.4 Urval 
 

Urvalet gjorde jag genom att ta fram de mest sålda bilderböckerna för barn i åldern tre till sex 
år på Adlibris (2018-04-09). Av de femton första böckerna på denna lista valde jag bort böcker 
skrivna innan år 2000 för att jag ville analysera så nya böcker som möjligt eftersom jag upplever 
det som viktigt att få en bild av vad det är som produceras idag; jag ville få en bild av hur 
samtida böcker konstruerar genus. Jag sorterade även bort rena faktaböcker samt en sångbok. 
De kvarvarande sju böckerna kommer att utgöra materialet för mina analyser. En av orsakerna 
till att jag valde Adlibris är för att jag anar en ökande trend att köpa böcker online, vilket även 
statistiken visar med en ökning i sålda exemplar om 5% i kategorin Internetbokhandel/bokklub-
bar i Wikbergs (2018) rapport för Svenska Bokhandlareföreningen samt Svenska Förläggare-
föreningen. Den övergripande ökningen för barnböcker för barn i åldern tre till sex år i alla 
kanaler i denna rapport var +5,7%. Jag valde även Adlibris för att deras hemsida gjorde det lätt 
för mig att kategorisera böckerna efter den åldersgrupp jag ville undersöka, många av de andra 
listorna över mest sålda barnböcker inbegrep även böcker för yngre och äldre barn. Slutligen 
valde jag en onlinebokhandel eftersom jag upplever det som viktigt att man som verksam i 
förskolan även är medveten om vilka böcker barnen kommer i kontakt med utanför förskolan. 
Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) skriver att förskolan är en stor del av många barns vardag 
och att pedagogerna därför bör hålla sig uppdaterade på barnboksutgivningsfronten. Trots att 
förskolorna kanske inte använder sig av denna bokhandel då de gör inköp, så betyder det inte 
att föräldrarna till barnen inte gör det. De böcker jag valde är uppenbarligen populära köp. 

Följande böcker kommer jag att analysera: 

• Det är en gris på dagis, Johanna Thydell & Charlotte Ramel, 2012. 
• Ivar träffar en stegosaurus, Lisa Bjärbo & Emma Göthner, 2016. 
• God natt alla djur, Lena Arro & Catarina Kruusval, 2001. 
• Sofi & Jakob reser till London, Lovisa de Geer & Millis Sarri, 2018. 
• Herr Pinnemans äventyr, Julia Donaldson & Axel Scheffler, 2008. 
• Dom som bestämmer, Lisen Adbåge, 2018. 
• Alla får åka med, Anna-Clara Tidholm, 2004. 
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5.5 Tillvägagångssätt 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de verktyg och punkter jag har använt mig av i mina 
analyser. Mitt fokus kommer att ligga på huvudkaraktärerna samt de centrala bipersonerna. 
Huvudkaraktärerna är de som för berättelsen framåt, de som är i berättelsens centrum medan 
de centrala bipersonerna är karaktärer som på något sätt har betydelse för handlingen (Niko-
lajeva, 2004). 

Nikolajeva (2000, s. 129) har konstruerat följande schema för egenskaper som betraktas som 
typiskt kvinnliga och typiskt manliga: 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 
Starka 
Våldsamma 
Känslokalla, hårda 
Aggressiva 
Tävlande 
Rovgiriga 
Skyddande 
Självständiga 
Aktiva 
Analyserande 
Tänker kvantitativt 
Rationella 
Och så vidare 

Vackra 
Aggressionshämmade 
Emotionella, milda 
Lydiga 
Självuppoffrande 
Omtänksamma, omsorgsfulla 
Sårbara 
Beroende 
Passiva 
Syntetiserande 
Tänker kvalitativt 
Intuitiva  

 

Schemat ska inte ses som fullständigt, och motsatstänkandet i detsamma är tydligt. Hon menar 
också att inte alla litterära personer följer detta schema men att det kan underlätta för oss att se 
hur stereotypa personer skildras. Davidsson (2006) har identifierat vissa brister med detta 
schema då hon menar att vissa egenskaper inte finns med. Som exempel nämner hon ”hjälte-
modig”, en egenskap som hon ser som stereotypt manlig mot bakgrund av böcker hon läst om 
modiga prinsar eller riddare. I sammanhanget nämner hon också att hon ytterst sällan stött på 
hjältemodiga prinsessor. Hon menar även att schemat är ganska onyanserat då det visar upp en 
uppdelning av manliga och kvinnliga egenskaper utan att ta hänsyn till att motsvarigheten till 
en manlig egenskap, exempelvis, kan vara en helt annan. Således kommer inte jag heller att 
behandla detta schema som fullständigt, men jag väljer ändå att använda mig av det då det ger 
mig en struktur och exempel att utgå ifrån.  

Jag kommer även att ha de olika karaktärernas yttre attribut i åtanke då jag könsbestämmer 
dem, eftersom Nikolajeva (2000) menar att konstnären (som skapat bilderna) förtydligar de 
olika karaktärernas kön med hjälp av deras utseende. Detta kan handla om exempelvis klädsel 
eller längden på deras hår. Ambjörnsson (2011) skriver att kläder spelar en stor roll för hur 
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människor upplever identiteter och sociala tillhörigheter och att det är det mest synliga sättet 
för människor att signalera genustillhörighet. Hon menar även att kläder i barnböcker är väldigt 
kodade. Således kommer även karaktärernas utseende vara en viktig del i min kategorisering 
av karaktärerna.  

Performativt genus är ett begrepp som Nikolajeva (2000) tar upp och som hon beskriver som 
följer: ”hur många av bilderbokens pojkar och flickor […] beter sig på ett föreskrivet sätt som 
avslöjar deras genustillhörighet, hur många bryter mot det, och hur mycket av detta ser vi ge-
nom ord och bilder?” (s. 166). Hon pekar alltså på vikten av att analysera de olika karaktärernas 
agerande och på vilket sätt detta avslöjar deras könstillhörighet utifrån de existerande förvänt-
ningar som finns. Ytterligare något som är intressant för min undersökning är om det finns 
karaktärer som överskrider de normer som finns i samhället, finns det manliga karaktärer som 
utför kvinnliga sysslor eller har kvinnliga attribut och vice versa? 

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen jag har tagit upp har jag skapat fem kategorier 
som ska fungera som ett stöd för mig i mina analyser. Jag valde att utgå ifrån den forskningen 
som bäst svarar mot syftet och frågeställningarna, detta ledde till att några kategorier valdes 
bort. Forskningen som behandlar vilken betydelse författarens kön har för framställningen av 
karaktärerna (se Turner-Bowker, 1996), exempelvis, var något jag inte hade möjlighet att un-
dersöka då författarna till de böcker jag analyserar enbart har kvinnliga författare. De kategorier 
jag valde att inkludera är som följer: 

• Vilka yrkesroller har män respektive kvinnor?  
• Hur ser fördelningen av manliga respektive kvinnliga karaktärer ut? Finns det fler 

kvinnliga eller manliga huvudkaraktärer? Finns det fler kvinnliga eller manliga titelka-
raktärer? 

• Utmanas de stereotypa könsrollerna? På vilket sätt? 
• Vilka manliga respektive kvinnliga egenskaper har karaktärerna enligt Nikolajevas 

(2000) schema? Vilka egenskaper har de som faller utanför schemat? 
• Hur framställs föräldrarna? 
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6.  Resultat 
 
I kapitlet kommer mina analyser av böckerna samt en översikt av resultatet att presenteras. 

 

6.1 Antal manliga/kvinnliga karaktärer 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera antalet manliga respektive kvinnliga karaktärer i de 
analyserade böckerna, såväl djur som människor. Jag har valt att inkludera karaktärer som tyd-
ligt benämns som manliga eller kvinnliga samt karaktärer jag upplever vara av det ena eller 
andra könet. I antalet har jag räknat med huvudkaraktärerna samt de karaktärer som huvudka-
raktärerna på något sätt interagerar med. Enligt Nikolajeva (2004) är huvudpersonerna de som 
för berättelsen framåt, alltså de som står i handlingens centrum. Centrala bipersoner är enligt 
henne de karaktärer som har betydelse för handlingen. Alltså kan man säga att det är huvudper-
sonerna samt de centrala bipersonerna jag har valt att fokusera på. 

När det kommer till huvudkaraktärer i mitt urval av böcker består huvudkaraktärerna av nio 
manliga respektive sju kvinnliga och 1 oklar. En viss manlig dominans alltså. Totalt sett så 
innehöll böckerna 31 manliga karaktärer, 37 kvinnliga samt 31 oklara; inalles domineras böck-
erna av kvinnliga karaktärer. 

När jag kategoriserade de olika karaktärerna letade jag efter olika stereotypa markörer som 
antydde att de var av det ena eller andra könet (exempelvis utseendemässiga attribut, se kapitel 
3.3 samt 5.5), samt efter pronomen eller andra ord (som ”mamma” exempelvis) som könsbe-
stämde karaktären i fråga. Även Nikolajevas (2000) schema för manligt och kvinnligt (se kapi-
tel 5.5) har legat som en grund för kategoriseringen när det kommer till manliga respektive 
kvinnliga karaktärsdrag. I Arro och Kruusval (2001) könsbestämde jag den ena huvudkaraktä-
ren som flicka trots att inga pronomen eller andra ord användes för att styrka hennes könstill-
hörighet. Jag upplever att hon har så många stereotypt kvinnliga attribut såväl utseende- som 
beteendemässigt att hennes könstillhörighet är så gott som bestämd, speciellt i barns ögon. 

I böckernas titlar förekom fler manliga än kvinnliga karaktärer; i mitt urval fanns det tre manliga 
och en kvinnlig titelkaraktär. Värt att notera är också att den enda kvinnliga titelkaraktären 
delade titeln med en manlig. 

 

6.2 Yrkesroller 
 

I mitt urval av böcker finns inte allt för många olika yrkeskategorier representerade men de som 
trots allt finns är övervägande stereotypa. I Thydell och Ramel (2012) är förskolepersonalen 
kvinnlig, vilket indikerar att ett omvårdande och omhändertagande yrke fortfarande betraktas 
som typiskt kvinnligt. I både Donaldson och Scheffler (2008) och de Geer och Sarri (2018) är 
det män som innehar yrken som vakt, polis och taxichaufför, med ett undantag i de Geer och 
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Sarri (2018) där en av poliserna är en kvinna. Förutom den ena polisen är kvinnorna i de Geer 
och Sarri (2018) hänvisade till olika serviceyrken som exempelvis flygvärdinna. Det är dock 
värt att notera att boken innehåller faktarutor där viss flygplanspersonal finns representerad, 
bland annat en kvinnlig pilot och en manlig kabinpersonal (flygkaptenen är dock manlig) men 
dessa är inte med i själva handlingen. Intressant att notera är att det görs en åtskillnad mellan 
flygvärd och flygvärdinna, kan detta ha att göra med den åtskillnad som Hirdman (2001) dis-
kuterar; att de båda könen inte får blandas trots att de är verksamma inom samma yrke? 

 

6.3 Kvinnliga/manliga karaktärsdrag 
 

I detta avsnitt kommer jag att analysera huvudkaraktärernas och de centrala bipersonernas age-
rande med stöd av Nikolajevas (2000) schema för manliga och kvinnliga karaktärer men även 
karaktärsdrag som inte finns med i schemat kommer att tas i beaktande eftersom schemat inte 
ska ses som komplett (se kapitel 5.5), samt begreppet performativitet. 

 

Pojken, mannen, pappan 

 

Bjärbo och Göthners (2016) karaktär Ivar uppvisar några av de typiskt manliga karaktärsdragen 
enligt Nikolajevas (2000) schema. I berättelsen framställs han som aktiv i den bemärkelsen att 
det är han som för handlingen framåt. Omslaget signalerar aktivitet, med en stegosaurus på 
språng med Ivar stående på ryggen. Vid första anblicken innehar Ivar på omslaget manliga 
attribut som kortklippt hår, men stegosaurusen på bilden går inte att könsbestämma. När man 
läser vidare i boken är det tydligt att det är stegosaurusen Sigge som avbildas på omslaget. Då 
Ivar aldrig ses rida på Sigges rygg i själva berättelsen (det är Sally som bär honom genom 
Dinolandet) ställer jag mig frågande till varför Bjärbo och Göthner (2016) valt att ha med två 
manliga karaktärer på omslaget. Ivars självförtroende är framträdande i berättelsen, han refere-
rar till sig själv som världsmästare på dinosaurier och han tvivlar aldrig på att han ska kunna 
rädda Sigge ur det taggiga snåret. Självsäkerhet är en egenskap som kan sägas vara stereotypt 
manlig (Oskamp et al., 1996). Med avseende på performativitet kan man se att Ivar genomgå-
ende agerar som en typisk pojke ”ska” agera; han är aktiv, äventyrlig och analyserande samti-
digt som han räddar Sigge ur det taggiga snåret trots det överhängande hotet från köttätarna. 
Även karaktären Sigge innehar manliga karaktärsdrag, han upplevs som äventyrlig och busig, 
och att han ger sig in i det taggiga snåret kan ses som rebelliskt då man får uppfattningen att det 
skett mot hans mammas vilja. Samtidigt är Sigge i en beroendeställning gentemot Ivar då han 
är i behov av Ivars hjälp för att komma loss. Detta upplever jag dock har mer med Sigges fysiska 
storlek, trots att han är en unge är han ändå en dinosaurie, än med ett mentalt karaktärsdrag att 
göra; Sigge är inte i behov av Ivars hjälp i den bemärkelsen att han inte själv ser sig som kom-
petent. Själva berättelsen delar karaktärsdrag med klassiska äventyrsberättelser, där Ivar agerar 
hjälte och räddar de nödställda; i detta fallet Sally och hennes unge Sigge. Boken delar således 
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flera kännetecken med den klassiska pojkboken (Nettervik, 1994), vilket skulle kunna leda till 
att den attraherar fler pojkar än flickor. 

Arro och Kruusval (2001) presenterar även de en typiskt manlig karaktär; Bubblan. Bubblan är 
den aktiva i berättelsen medan hans lillasyster, Pärlan, får agera som ett passivt objekt som finns 
med i berättelsen för att Bubblan ska ha någon att skydda. Han könsbestäms egentligen först på 
den sista sidan i boken, men innehar så pass många manliga karaktärsdrag att det inte är svårt 
att komma fram till vilket kön han tillhör. Kontrasterna både i klädsel och beteende mellan 
honom och Pärlan är så pass framträdande att det inte råder något tvivel om att han är av manligt 
kön, och att han dessutom är äldre. Redan på omslaget anar man hans aktiva roll då han avbildas 
med huvudet och händerna utanför tältet, som om han är på väg att krypa ut, medan det ser ut 
som att Pärlan håller ihop tältduken under hakan; som ett skydd mot det som finns där ute. Hans 
skyddande och rationella roll är tydlig genom hela berättelsen, då det är han som hela tiden 
lugnar Pärlan och försäkrar henne om att det inte finns något farligt utanför tältet. Han är också 
den som visar aktivt beteende genom att han egentligen är den som rör sig i berättelsen i motsats 
till Pärlan som genomgående ligger i sin sovsäck. Det är Bubblan som reser sig för att släppa 
in hunden i tältet och han ställer sig även på knä och lyser med ficklampan på fåret. Med avse-
ende på performativitet agerar Bubblan som en typisk pojke ska göra, han är den som skyddar 
Pärlan (den svagare?) och som agerar som ett självständigt objekt. Båda barnen finns avbildade 
på omslaget, vilket kan ses som en önskan att attrahera barn av båda könen, dock blir skillnaden 
i framställningen av karaktärerna markant. 

Herr Pinneman i Donaldson och Scheffler (2008) kan sägas vara både aktiv och passiv i berät-
telsen, för samtidigt som det är hans agerande som sätter igång berättelsen är det andras vilja 
som för den framåt. Berättelsen börjar med att Herr Pinneman ger sig ut på en joggingtur medan 
Pinnemor stannar hemma för att ta hand om barnen, den stereotypa arbetsfördelningen blir tyd-
lig redan här då det är han som har en sysselsättning utanför hemmet medan Pinnemor har 
huvudansvaret för barnen. Resten av berättelsen går ut på att andra tror att han är en vanlig 
pinne och använder honom som sådan, medan hans högsta önskan är att få komma hem igen. 
Trots att han inte agerar som en hjälte genom hela berättelsen, så blir han det ändå på slutet då 
han räddar Jultomten som fastnat i en skorsten och senare hjälper honom att dela ut resterande 
julklappar. Vid hemkomsten tas han också emot som en hjälte av Pinnemor och pinnebarnen. 
På omslaget ses Herr Pinneman springa över ett snötäckt landskap, han är således aktiv redan 
där och titeln anger redan från början att det är en manlig karaktär som är i fokus. 

Den manlige huvudkaraktären i de Geer och Sarri (2018), Jakob, visar upp ett normöverskri-
dande beteende i det att han, trots att hans utseende är stereotypt manligt, innehar flera stereo-
typt kvinnliga karaktärsdrag. Han upplevs som försiktig och tillbakadragen och han blir även 
väldigt emotionell när Lammi kommer bort. I det avseendet beter han sig inte som en typisk 
pojke ”ska” göra; han upplevs varken som stark eller känslokall och visar genom boken upp ett 
brett register av känslor. Detta upplever jag kan ses som en rörelse mot en mer sårbar pojke; ett 
försök att visa att en pojke kan visa upp ett bredare känsloregister och att en pojke kan visa sig 
sårbar utan att för den skull förlora sin manlighet. 

Thydell och Ramel (2012) har valt en manlig gris som sin huvudkaraktär. Grisens högsta öns-
kan är att ta sig ur sin hage och ner till förskolan där barnen leker. Han upplevs som emotionell 
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och visar upp starka känslor av både sorg och glädje, i motsats till de traditionellt maskulina 
hårda och känslokalla dragen. I början visar Grisen upp handlingskraft och aktivitet då han 
rymmer ur hagen, men i resten av berättelsen är han överraskande passiv och beroende av de 
andra barnen för att lyckas gömma sig på förskolan. Grisen i berättelsen hade lika gärna kunnat 
vara av kvinnligt kön, berättelsen är på intet sätt beroende av att han ska vara en manlig gris. 
Att författarna har valt att ge honom ett manligt kön kan ha att göra med en önskan att attrahera 
alla barn, oavsett kön, då den andra mest drivande karaktären är en flicka. Intressant att notera 
är att han, trots att han får låna ett hopplock av kläder av barn med olika kön, till sist ändå får 
ett manligt utseende med svarta byxor, en grön tröja och en röd keps. Detta val av kläder har 
ingen betydelse för den fortsatta handlingen, han hade lika gärna kunnat vara iklädd en rosa 
klänning. Handlar det då om en motvilja att ge honom ett kvinnligt utseende när han könsbe-
stämts som en ”han”, hade en klänning setts som ett hot mot hans maskulinitet? 

Pappan i Bjärbo och Göthner (2016) porträtteras som en närvarande pappa; han leker med Ivar, 
borstar hans tänder och nattar honom, men han tillför inget till handlingen och han visas inte 
heller utföra några hushållssysslor. Detta kan signalera en rörelse mot den mer närvarande pap-
pan, samtidigt som det kan befästa de föreställningar som finns att det är kvinnans jobb att ta 
hand om hemmet. I boken får man inte veta något om Ivars mamma, man vet inte om hon är på 
jobbet eller om hon står i köket och diskar (eller om han överhuvudtaget har en mamma), vilket 
har betydelse för analysen. Enligt min uppfattning ligger det en skillnad i om Ivars pappa är 
den hemmavarande föräldern medan mamman jobbar eller om hon är upptagen med att städa 
hemmet och han tar den mindre kvinnliga sysslan att natta Ivar (jmf. Adams et al., 2011). På så 
vis hade detta scenario både kunnat utmana eller befästa de traditionella könsrollerna som finns, 
därav hade det varit av stort intresse att få veta var Ivars mamma befinner sig under berättelsens 
gång. 

I Donaldson och Scheffler (2008) innehar pappan, Herr Pinneman, huvudrollen. Han är i det 
avseendet mer närvarande i berättelsen än pappan i Bjärbo och Göthner (2016), dock är han 
inte närvarande i familjen på samma sätt. Det är Pinnemor som är hemma och tar hand om 
barnen medan Herr Pinneman är ute på äventyr, trots att äventyret är ofrivilligt. Trots att han 
inte är fysiskt närvarande i hemmet så präglas ändå berättelsen av hans önskan att ta sig hem 
till sin fru och sina barn, i det avseendet kan han ses som en närvarande pappa. 

 

Flickan, kvinnan, mamman 

 

I Tidholm (2004) framgår det inte direkt på omslaget om barnet som avses är en pojke eller en 
flicka utifrån dess klädsel och utseende (men inne i boken könsbestäms barnet senare som en 
flicka). En lastbil är med vilket skulle kunna indikera att barnet är en pojke, lastbilen är dessu-
tom blå vilket kan ses som en typisk pojkfärg. Berättelsen går ut på att flickan åker omkring i 
sin lastbil och plockar upp folk längs vägen, resan slutar med en middag. Här visar flickan upp 
det typiskt kvinnliga draget omtänksamhet (Nikolajeva, 2000), men samtidigt är det hon som 
är aktiv och för berättelsen framåt. I berättelsen är det även en pojke som är beroende av hennes 
hjälp när han ramlat och slagit sig på gatan, vilket sätter honom i en beroendeställning gentemot 
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flickan. Detta upplever jag som normöverskridande då flickan får agera hjälte i situationen, en 
position som traditionellt sett tillägnats manliga karaktärer (Nettervik, 1994). Samtidigt som 
hon visar upp vissa normöverskridande karaktärsdrag är det ändå en önskan om goda relationer 
som är i fokus (jmf. Andrae, 2001), boken avslutas med att hon äter middag tillsammans med 
alla hon plockat upp längs vägen vilket kan ses som ett uttryck för denna önskan. 

Pärlan i Arro och Kruusval (2001) visar upp ett flertal kvinnliga karaktärsdrag, samtidigt som 
hon är en karaktär som inte uppvisar något normöverskridande beteende överhuvudtaget. Redan 
på bokens omslag upplevs hon som försiktig och passiv och har typiskt kvinnliga utseende-
mässiga attribut som två tofsar i håret ombundna med rosa band. I motsats till Bubblan som 
verkar vara på väg ut ur tältet, ser det ut som att Pärlan håller ihop tältduken omkring sig nästan 
som för att skydda sig från världen utanför. Denna ängslighet visar hon upp genom hela boken 
där hennes roll blir att i varierande grad gömma sig i sovsäcken. Med avseende på performati-
vitet agerar Pärlan som man förväntar sig att en stereotyp flicka ska göra, hon är passiv och 
beroende av Bubblans beskydd. Hennes utseende är också stereotypt kvinnligt, med rosa roset-
ter i håret och fina skor med spännen, i motsats till Bubblan är hon inte klädd för att övernatta 
i skogen. Detta kan signalera att hennes främsta uppgift som flicka är att vara vacker på bekost-
nad av praktiska aspekter; när Bubblan har klätt sig varmt med en tjock tröja, långbyxor och 
gympaskor har Pärlan en kort rosa klänning och bara ben, en klädsel som inte verkar vara sär-
skilt lämplig för en natt ute i skogen. 

I motsats till Pärlans stereotypa beteende visar Sofi i de Geer och Sarri (2018) ett antal normö-
verskridande karaktärsdrag. Genomgående i boken framställs Sofi som mer aktiv och äventyrlig 
än sin storebror Jakob. Hon följer inte alltid gängse uppförandenormer, hon sover med fötterna 
på kudden exempelvis, och hon går ofta längst fram i ledet. När Jakobs Lammi försvinner är 
det de två kvinnliga karaktärerna, Lollo och Sofi, som är de handlingskraftiga och vänder upp 
och ner på hotellrummet i sökandet efter gosedjuret. Hennes utseende signalerar ändå att hon 
är en flicka; hon har långt rosa hår med en stor röd rosett i. Boken visar således en flicka som 
inte beter sig på ett stereotypt kvinnligt sätt, men som ändå är kvinnlig i sitt utseende. I likhet 
med Sofi är ”Flickan med honungshåret” i Thydell och Ramel (2012) utseendemässigt typiskt 
kvinnlig, men innehar karaktärsdrag som inte är typiskt kvinnliga. Hon är drivande i att smuggla 
in Grisen på förskolan, något som säkerligen är förbjudet, och visar därigenom en viss olydnad. 
Dessa två karaktärer kan sägas tillhöra kategorin ”starka flickor”, då de agerar på ett självstän-
digt och aktivt sätt utan att för den skull ge avkall på sin kvinnlighet. De visar att man både kan 
vara handlingskraftig och ha klänning eller rosa hår; det ena utesluter inte det andra. 

Sigges mamma Sally i Bjärbo och Göthner (2016) framställs i allra högsta grad som en omhän-
dertagande förälder, samtidigt som hon är handlingskraftig och drivande i sitt agerande. Det är 
hon som letar upp Ivar när hennes unge fastnat i det taggiga snåret, samtidigt som hon är om-
händertagande gentemot både sin unge och Ivar och även beroende av Ivars (en manlig karak-
tärs) hjälp. Hon visar således upp såväl manliga som kvinnliga karaktärsdrag enligt Nikolajevas 
(2000) schema. Den andra mamman som finns representerad i urvalet är Pinnemor (Donaldson 
& Scheffler, 2008), i motsats till Sally visar hon uteslutande upp kvinnliga karaktärsdrag. Hon 
går hemma, passivt väntande på att Herr Pinneman ska komma hem igen samtidigt som hon tar 
hand om pinnebarnen. 
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Lollo i de Geer och Sarri (2018) är ingen förälder i ordets egentliga bemärkelse, men i egenskap 
av Sofis och Jakobs faster är hon ändå en viktig vuxen i barnens liv. Lollo upplevs mer som en 
kompis än som en vuxen auktoritär person, till exempel så hoppar hon i sängen på hotellet. Hon 
är stereotypt kvinnlig i sitt utseende, men agerar inte som man förväntar sig att en typisk kvinna 
ska agera. Likt Sofi är hon handlingskraftig när Lammi kommer bort och upplevs som själv-
ständig genom hela berättelsen. Vi får inte veta något om Sofis och Jakobs föräldrar i boken, 
de är inte med överhuvudtaget. Alltså vet vi inte om barnen kanske bor hos sin faster på heltid, 
vilket skulle kunna vara ett försök att visa en annorlunda familjekonstellation. 

 

Dom som bestämmer (Adbåge, 2018) 

 

Adbåges (2018) bok Dom som bestämmer skiljer sig ifrån de andra böckerna så till vida att jag 
valde att ge den en egen rubrik. En av orsakerna till detta är att det inte är några specifika 
personer som agerar huvudkaraktärer, det är snarare två grupper som interagerar med varandra. 
En annan orsak är att ingen av karaktärerna är könsbestämd eller namngiven, så det kändes inte 
meningsfullt att försöka placera in dem i någon av ovanstående rubriker.  

I boken presenteras två gäng; ”Dom som bestämmer” och ”Vi som inte får vara med”. ”Dom 
som bestämmer” består av fyra karaktärer som porträtteras som arga och hårda, de agerar på ett 
aggressivt och hotfullt sätt. Färgerna på deras kläder går i grå, lila, blå och svarta toner. ”Vi 
som inte får vara med” består av fem karaktärer som framstår som milda, sårbara och självupp-
offrande. De rättar sig efter den andra gruppens vilja. Deras kläder går i varmare färger som 
gult, rött och rosa. Jag upplever det som att författaren har skapat en grupp som signalerar mas-
kulinitet och en som signalerar femininitet, därför är det särskilt intressant att den ”feminina” 
gruppen genom nästan hela boken underkastar sig den ”maskulina” gruppens vilja. Det är först 
i slutet av boken som ”Vi som inte får vara med” står upp för sig själva och säger emot ”Dom 
som bestämmer”, dock är det värt att notera att de gör detta först då de fått stöd av andra. 

Maktperspektivet är tydligt i boken, och därför finner jag det extra intressant att analysera den 
ur ett genusperspektiv då grupperna utifrån Nikolajevas (2000) schema blir så tydligt maskulina 
eller feminina. Den maskulina gruppen ”tar” sin makt (trots att de är till antalet färre än den 
andra gruppen) och den feminina gruppen kan ta den makten först då de får hjälp och stöd 
utifrån. I ”Vi som inte får vara med” förekommer endast en karaktär som jag identifierar som 
manlig, han är dock avbildad som mindre än de manliga karaktärerna i ”Dom som bestämmer” 
vilket kan signalera att han är underordnad dem oberoende av sitt kön. Beror detta då på att han 
tillhör den svagare ”kvinnliga” gruppen och att han genom att identifiera sig med dem förlorar 
en del av sin maskulinitet? 
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6.4 Sammanfattning av resultat 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur genus framställs i ett urval bilderböcker skrivna 
på 2000-talet för barn i åldrarna 3-6 år. För att undersöka detta har jag valt att fördjupa mig i 
hur fördelningen av manliga respektive kvinnliga karaktärer ser ut, vilka stereotypa karaktärs-
drag och yrkesroller de olika karaktärerna har, hur föräldrar framställs och vilka normöverskrid-
ningar som går att se i ett urval bilderböcker för barn i åldern tre till sex år. När jag kategorise-
rade de olika karaktärerna letade jag efter stereotypa utseendemässiga attribut (se kapitel 5.5) 
och jag var även uppmärksam på vilka karaktärsdrag de hade som kan ses som typiskt manliga 
eller kvinnliga enligt Nikolajevas (2000) schema. Jag upptäckte dock ganska snart, i likhet med 
Davidsson (2006), att schemat har vissa brister. Schemat täcker inte alla egenskaper som jag 
identifierade, således har min egen förförståelse spelat en roll i mina kategoriseringar. Som 
exempel kan jag nämna egenskapen ”självsäker” som inte finns med i schemat men som kan 
ses som en stereotypt manlig egenskap (Oskamp et al., 1996). Andra karaktärsdrag som jag 
identifierade men som schemat inte täcker var bland annat ”försiktighet”, ”tillbakadragenhet”, 
”äventyrlighet” och ”olydnad”. 

Resultatet visar att de manliga huvudkaraktärerna dominerar med nio manliga respektive sju 
kvinnliga huvudkaraktärer. En av huvudkaraktärerna bedömde jag vara av oklar könstillhörig-
het. Trots att de kvinnliga karaktärerna dominerade totalt sett, med 37 kvinnliga mot 31 manliga 
karaktärer, är de kvinnliga karaktärerna underrepresenterade i böckernas titlar (en kvinnlig re-
spektive tre manliga titelkaraktärer). Den enda kvinnliga titelkaraktären delar dessutom titel 
med en manlig. Det fanns 31 karaktärer som jag definierade som oklara med avseende på köns-
tillhörighet, det är således min egen bedömning som ligger till grund för resultatet. Resultatet 
kan inte heller ses som en absolut sanning då det färgas av min egen förförståelse, någon annan 
hade kunnat kategorisera de utseendemässiga attributen eller karaktärsdragen som faller utanför 
Nikolajevas (2000) schema på ett annat sätt.  

De manliga karaktärerna innehar ofta stereotypa karaktärsdrag som aktivitet, rationalitet, även-
tyrslust och en beskyddande attityd. I flera fall uppvisar de dock såväl manliga som kvinnliga 
karaktärsdrag, och en manlig huvudkaraktär beter sig inte alls som en typisk pojke ”ska” göra. 
Bland de kvinnliga karaktärerna identifierade jag ett par som är genomgående stereotypa; Pär-
lan i Arro och Kruusval (2001) och Pinnemor i Donaldson och Scheffler (2008). Pärlan fram-
ställs som ständigt beroende av Bubblans beskydd och försäkran om att inget farligt finns utan-
för tältet, hon agerar som en passiv bifigur som endast finns till för att Bubblan ska ha någon 
att beskydda. Hon är även stereotypt klädd, hennes kläder kan indikera att hennes önskan att 
vara vacker går före de praktiska aspekterna av att tälta i skogen. Pinnemor framställs som en 
traditionell ”hemmafru” som är hemma och tar hand om barnen medan pappan är ute på äventyr, 
hur ofrivilligt detta äventyr än må vara. Pinnemors uppgift i boken är att ta hand om barnen och 
att oroa sig för var Herr Pinneman är och över när han ska komma hem igen.  

I urvalet fanns även ett antal normöverskridande karaktärer som inte enbart visade upp det ste-
reotypa beteende man kan förvänta sig av dem utifrån deras könstillhörighet. De tydligaste 
normöverskridningarna gick att se i de Geer och Sarri (2018) där ingen av huvudkaraktärerna 
agerar på ett enbart stereotypt sätt. Där är det Sofi, den kvinnliga karaktären, som innehar flera 
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typiskt manliga egenskaper och Jakob, den manlige, som agerar på ett typiskt kvinnligt vis. 
Andra karaktärer som delvis överskrider normerna är exempelvis Grisen och ”Flickan med ho-
nungshåret” i Thydell och Ramel (2012). 

Den av böckerna som stack ut mest ur mängden är Dom som bestämmer (Adbåge, 2018) där 
två olika grupperingar får agera som ”det kvinnliga” respektive ”det manliga”. Jag upplever 
dock att den indelningen är subtil, att man bör ha antagit ett genusperspektiv för att den ska bli 
synlig; vilket gör att jag finner det osannolikt att ett barn hade uppfattat det på samma sätt som 
jag gjorde. Faktumet är dock att den gruppen med de stereotypt kvinnliga egenskaperna under-
kastar sig den ”manliga” gruppens vilja, vilket jag vill påstå kan förmedla en problematisk bild. 

När det gäller yrkesroller visar de analyserade böckerna fortfarande upp en stereotyp bild där 
kvinnorna till största delen är verksamma inom serviceyrken samt yrken som innefattar om-
vårdnad. Männen får istället yrken som är skyddande som polis och vakt. Skillnaderna mellan 
mammornas och pappornas omhändertagande roll i urvalet är inte markant, både mammorna 
och papporna visar upp ett omhändertagande beteende. Det är dock intressant att det i böckerna 
finns två pappor och två mammor, och att en av böckerna egentligen handlar helt och hållet om 
en pappa, vilket visar upp en annan bild än resultatet i Anderson och Hamilton (2005) där pap-
porna var närvarande i färre scener än mammorna. 
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7.  Diskussion 
 

Detta avsnitt innehåller metoddiskussion, resultatdiskussion samt avslutande reflektioner. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Sju bilderböcker är givetvis för få för att kunna representera all barnlitteratur som finns till-
gänglig, men det är ett steg på vägen. Överlag är jag nöjd med valet av metod då det gav mig 
möjligheten att läsa in mig på djupet i böckerna och vrida och vända på dem upprepade gånger. 
De sju böckerna lästes, granskades, jämfördes och studerades flera gånger under arbetet med 
studien.  

Det hade varit en fördel att utföra studien tillsammans med någon, antingen en studiekamrat 
eller med hjälp av yrkesverksamma pedagoger, för att kunna diskutera och reflektera tillsam-
mans under studiens gång. Det hade gett resultatet en ytterligare dimension, då flera personers 
förförståelse hade framträtt. Ett större antal böcker hade kunnat ge en bredare, mer generell, 
bild av hur genus konstrueras i samtida barnböcker och därigenom hade mitt resultat kunnat 
utökas och breddas. Studiens omfång och tidsram gjorde att jag valde att begränsa mig till ett 
mindre antal böcker för att göra det möjligt för mig att läsa och analysera dem på djupet. Det 
hade även varit intressant att göra en jämförande studie med uttalat normkritiska böcker samt 
”vanliga” böcker. 

Dock är jag nöjd med mitt urval, då det bevisligen är böcker som konsumeras i hög utsträckning, 
och då jag begränsade mig till böcker skrivna år 2000 eller senare ger det en bild av vad det är 
som produceras idag. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Mitt resultat med avseende på fördelningen av manliga respektive kvinnliga karaktärer går del-
vis emot tidigare forskningsresultat (jmf. Kåreland & Lindh-Munther, 2005), dock är det viktigt 
att ha i åtanke att min egen förförståelse kan ha påverkat i kategoriseringen av de olika karak-
tärerna som antingen manliga eller kvinnliga eftersom jag identifierade vissa karaktärsdrag som 
faller utanför Nikolajevas (2000) schema (se kapitel 6.4). I mitt urval av böcker finns det fler 
kvinnliga än manliga karaktärer, om än med liten marginal, bland titelkaraktärerna dominerar 
dock männen vilket ligger i linje med resultatet i Tepper och Wright Cassidy (1999) och Turner-
Bowker (1996). Det är även värt att notera att den enda kvinnliga titelkaraktären i mitt urval 
delar titeln med en manlig, vilket skulle kunna vara ett försök att attrahera barn av båda könen. 
Även djurkaraktärerna i mitt urval är jämnt fördelade vilket inte speglar forskningen av Oskamp 
et al. (1996) där manliga djurkaraktärer var fem gånger vanligare än kvinnliga sådana. Fors-
karna menar att det ofta sägs att barn identifierar sig starkare med personifierade djurkaraktärer, 
vilket gör resultatet än mer relevant. Vissa av djurkaraktärerna kunde jag inte könsbestämma, 
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vilket dock inte betyder att barn inte kommer att göra det. Om man då utgår från Hirdmans 
(2001) teorier där mannen är normen finns risken att de djur som inte är klart könsbestämda 
ändå upplevs som manliga av barnen och att det kvinnliga djuret, i likhet med kvinnan, blir det 
avvikande (Kåreland & Lindh-Munther, 2005). 

Likt tidigare forskning (Hamilton et al., 2006) är manliga karaktärer överrepresenterade i böck-
ernas titlar såväl som i rollen som huvudkaraktär. Mitt resultat står således i kontrast till resul-
tatet i Gooden och Gooden (2001) där kvinnliga huvudkaraktärer förekom mer frekvent än 
manliga. I de Geer och Sarri (2018) samt i Arro och Kruusval (2001) förekommer en huvudka-
raktär av respektive kön vilket, som jag nämnt tidigare, kan vara ett försök att tilltala både 
pojkar och flickor. Kåreland och Lindh-Munther (2005) skriver att det är relativt vanligt att 
författare väljer att ha med både en manlig och en kvinnlig huvudkaraktär och att syskonpar då 
är vanligt, oftast en storebror och en lillasyster (som är fallet i dessa böcker). Därmed upplever 
jag att man kan säga att en form av dominansförhållande uppstår, ett manligt sådant, och denna 
dominans är framträdande i Arro och Kruusval (2001) där Pärlan är ett passivt och beroende 
objekt medan Bubblan antar rollen som en aktiv beskyddare.  

Nikolajeva (2004) menar att manliga författare ofta väljer att ha manliga huvudkaraktärer i sina 
böcker och att kvinnliga författare på samma sätt ofta väljer flickor/kvinnor som huvudkarak-
tärer. I mitt urval av böcker fanns nio manliga respektive sju kvinnliga huvudkaraktärer; detta 
står i intressant kontrast till det tidigare uttalandet då författarna till de böcker som ingår i denna 
studie uteslutande är kvinnor. Det hade varit intressant att göra en jämförande undersökning 
mellan böcker med kvinnliga respektive manliga författare för att se om det finns någon skillnad 
i hur författare av respektive kön framställer sina karaktärer (jmf. Turner-Bowker), men då 
ingen av böckerna har en manlig författare var detta inte genomförbart med detta urval av 
böcker. 

Kortenhaus och Demarest (1993) kom i sin forskning fram till att även i de böcker där en kvinn-
lig karaktär har en huvudroll så framställs hon som i behov av hjälp för att lösa någon form av 
problem. I deras analyserade böcker gavs denna hjälp ständigt av en manlig karaktär. Jag vill 
tro att detta även går att applicera på andra karaktärer än just huvudkaraktärer; i Bjärbo och 
Göthner (2016) blir detta synligt då Sally, trots att hon framställs som handlingskraftig, är be-
roende av Ivars hjälp för att lösa sitt problem. Detta kan givetvis ha med hennes fysiska storlek 
att göra, men varför har författarna i så fall valt att göra henne till en ”hon”? För handlingens 
del hade boken lika gärna kunnat handla om en nödställd dinosauriepappa. Det kan väcka tan-
ken om det finns en motvilja att porträttera något som traditionellt sett ska vara starkt, tryggt 
och självständigt, en pappa, som något svagt och beroende? Även om detta inte är författarnas 
avsikt, kan det ge bilden av en kvinna som inte är kapabel att agera på egen hand. På samma 
sätt får ”Vi som inte får vara med” i Adbåge (2018) stöd och hjälp av andra (dock inte identifi-
erbart manliga) karaktärer för att våga stå upp för sig själva gentemot ”Dom som bestämmer”, 
vilket ytterligare kan antyda att de feminina inte är kapabla att agera självständigt. I kontrast till 
detta har vi Sofi och Jakob i de Geer och Sarri (2018) där det är Jakob, den manlige och äldre, 
som är i behov av hjälp från sina kvinnliga medresenärer, Sofi och Lollo, för att återfinna sin 
gosedjurskanin Lammi. 
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Nästan samtliga av böckerna innehåller både stereotypa karaktärer samt sådana som överskrider 
normerna. Karaktärerna i Arro och Kruusval (2001) kan upplevas som stereotypa då de båda 
uppvisar genomgående stereotypa karaktärsdrag. I likhet med resultatet i Kortenhaus och De-
marest (1993) visar Bubblan upp ett aktivt och självständigt beteende medan Pärlan görs passiv 
och beroende. I kontrast till detta har vi de Geer och Sarri (2018) där båda huvudkaraktärerna 
överskrider gängse normer för vad som är acceptabelt kvinnligt respektive manligt. Det är gläd-
jande för mig att se en karaktär som Sofi i de Geer och Sarri (2018) eller som ”Flickan med 
honungshåret” i Thydell och Ramel (2012) som beter sig stereotypt ”okvinnligt” utan att för 
den skull förlora sin kvinnlighet vad gäller deras utseende. De förmedlar en bild av att man kan 
vara såväl stark som kvinnlig. 

Den bok som stack ut ur mängden i framställningen av de olika karaktärerna är Adbåge (2018), 
där det snarare är en viss grupp som kan betraktas som maskulin eller feminin än en specifik 
individ. Ingen av karaktärerna könsbestäms i ord, dock har de flesta av dem typiskt kvinnliga 
eller manliga utseendemässiga attribut (se Nikolajeva, 2000 i kapitel 3.3 & 5.5). Jag fann det 
intressant att denna indelning verkar ske på gruppnivå; att den ena, mer aggressiva, gruppen 
kan betraktas som maskulin medan den andra, underlägsna gruppen, kan uppfattas som feminin. 
För att se denna uppdelning vill jag dock mena att det krävs att man antagit ett genusperspektiv, 
jag upplever det som att boken i första hand handlar om de maktkamper som kan utkämpas på 
förskolegården och hur de starka inte alltid vinner. Därför upplever inte jag det som att ett barn 
hade fäst någon direkt vikt vid genusaspekten, men det finns ändå anledning att tro att det kan 
ske på en omedveten nivå då den läses för barn som är i en ålder då de är som mest påverkbara 
och börjar forma sina egna uppfattningar kring normer (Worland, 2008). 

DeWitt et al. (2013) menar att bristen på föräldrar i bilderböcker måste tas i beaktande. De 
menar att bilderböcker har möjligheten att vara viktiga verktyg i barns identitetsskapande men 
att denna potential går förlorad med det ringa antalet föräldrar som finns porträtterade. Vidare 
skriver de att, när väl föräldrar är närvarande, de borde framställas som mer aktiva och att det 
borde finnas en högre kvalité i deras föräldraskap. Som det ser ut nu i barnböcker får föräldrarna 
ofta agera rekvisita och är inte aktivt närvarande i sina barns liv. Detta menar de kan leda till 
att barnen uppfattar föräldrarollen som något mindre viktigt; de menar att det behövs fler för-
äldrar av båda könen som är aktiva i sitt föräldraskap. 

I mitt urval av böcker finns föräldrar av båda könen representerade och mitt resultat speglar inte 
det resultat som presenteras av Anderson och Hamilton (2005) då hälften av föräldrarna i mina 
analyserade böcker de facto är pappor. I ett av fallen har dessutom pappan en vårdande roll 
(jmf. Adams et al., 2011) medan pappan i det andra fallet är den som lämnar hemmet och råkar 
ut för äventyr (Bjärbo & Göthner, 2016; Donaldson & Scheffler, 2008). I Bjärbo och Göthner 
(2016) agerar Ivars pappa mest som rekvisita; han finns där och tar hand om Ivar men har ingen 
betydelse för handlingen. I Donaldson och Scheffler (2008) är det istället pappan som innehar 
huvudrollen i berättelsen, men samtidigt går den rollen ut på att han lämnar hemmet och ses 
interagera med sina barn enbart kortare stunder. Både Sally i Bjärbo och Göthner (2016) och 
Pinnemor i Donaldson och Scheffler (2008) kan ses som aktiva och omvårdande i sina föräld-
raroller, men det är ändå tydligt att de inte är några huvudkaraktärer. Sally har betydelse för att 
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föra handlingen framåt, medan Pinnemor endast är en bikaraktär som tar hand om barnen medan 
Herr Pinneman är ute på äventyr. 

Som jag tidigare nämnt så skriver Kacerguis och Adams (1979) att de attityder och normer 
kring kön som barn exponeras för kan påverka deras val av yrke i framtiden, vilket gör det än 
mer viktigt att vara uppmärksam på vilka yrkesmöjligheter barnen kommer i kontakt med i 
litteraturen. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) skriver att var och en formar sitt liv efter de 
normsystem man är bekant med. De menar att de som tror att kvinnor inte kan utöva stereotypt 
manliga yrken inte kommer att se de kvinnor som faktiskt är verksamma inom det fältet, och 
de kommer inte heller att se detta yrke som ett möjligt val för en kvinna. Det som de dock menar 
är än värre är att den som tror att det är onormalt med kvinnor inom vissa yrken kommer att 
söka efter fel hos dem som trots allt är verksamma inom yrket i fråga. De kommer kanske aktivt 
att söka efter manliga drag hos den kvinna som utför arbetet. Jag tänker mig att det även kan 
gälla för det motsatta förhållandet och i sammanhanget ställer jag mig frågande till vilken bild 
dagens förskola ger barnen? Många barn möter dagligen en verksamhet (en omvårdande verk-
samhet, kan tilläggas) som är dominerad av kvinnor. Trots insatser för att locka män till försko-
lan har andelen män i verksamheten förblivit låg, andelen män i kommunala förskolor har legat 
på 3% de senaste fyrtio åren (Wernersson & Granbom, 2012). Om barn inte ser män i den 
verksamhet de möter på daglig basis, hur ska de då se att män eller kvinnor kan utföra arbeten 
som inte är könsstereotypa? 

I de analyserade böckerna är yrkesrollerna övervägande stereotypa. Kvinnorna har yrken som 
förskolepersonal, flygvärdinna samt annan servicepersonal; undantaget kan sägas vara den 
kvinnliga polisen i de Geer och Sarri (2018). De manliga karaktärerna har yrken som polis, 
vakt, pilot och taxichaufför. De serviceyrken som män utför är som flygvärd och korvförsäljare. 
Som jag tidigare skrev är det intressant att det görs en distinktion mellan det feminina ”flygvär-
dinna” och maskulina ”flygvärd” när det gäller kabinpersonalen, och att sätta det i relation till 
Hirdmans (2001) teori om isärhållande. Således är det mer sannolikt för en kvinna att ha ett 
icke-stereotypt yrke i mina analyserade böcker och jag tänker mig att det kan ha att göra med 
de genusgränser som Tallberg Broman (2002) skriver om; om man ägnar sig åt fel saker, fel 
yrke exempelvis, för sitt kön så hotas ens manlighet eller kvinnlighet. Hon skriver också att det 
tycks vara farligare för män att överskrida dessa gränser för vad som är acceptabelt för deras 
kön, vilket skulle kunna förklara varför det saknas en manlig förskollärare i urvalet exempelvis. 

I alla ovanstående punkter är det givetvis nödvändigt att beakta såväl urvalet av böcker samt 
tidsperioden i vilken de är skrivna. Ett större och bredare urval av böcker hade kunnat ge ett 
helt annat resultat, på samma sätt som om jag valt att analysera böcker från 1950-talet eller 
uttalat normkritiska böcker. En del av den tidigare forskning jag tagit upp är av äldre datum, 
vilket kan ha betydelse då jag jämför mitt resultat med densamma. 

Sammanfattningsvis kan man se att bilden detta urval av bilderböcker visar är relativt stereotyp. 
Med avseende på performativitet är det en stor del av karaktärerna som agerar som man för-
väntar sig att de ska göra baserat på deras könstillhörighet. Dock fanns det ett antal karaktärer 
som visade upp ett normöverskridande beteende, med karaktärsdrag och agerande som över-
skrider de rådande könsnormerna. Det gick att identifiera såväl ”den starka flickan” som ”den 
sårbare pojken” och även den ”omhändertagande pappan”.  
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7.3 Avslutande reflektioner 
 

Kåreland (2005) skriver att det finns relativt få undersökningar som behandlar litteraturen i 
förskolan ur ett genusperspektiv, den mesta forskningen är istället riktad mot skolan. Jag hade 
själv velat se mer forskning kring hur barn väljer böcker, väljer de en bok med en huvudperson 
av samma kön som de själva? Eller spelar det ingen roll? Om man även tar i beaktande forsk-
ningen av Ashton (1983) som visade att litteratur kan påverka vilka leksaker barn väljer att leka 
med, gör väl det än mer angeläget att vara medveten i valet av vilken litteratur man väljer att 
exponera barnen för? Här tror jag inte lösningen är att sålla bort könsstereotyp litteratur, snarare 
att i barngruppen diskutera det lästa. Kåreland (2015) lyfter fram samtalets betydelse, samtalet 
kring det lästa. Hon menar att barn behöver de vuxnas hjälp för att tolka litteraturen och att 
dessa samtal även kan hjälpa barnen att komma igång med tankar kring det man precis läst. 

Som avslutning hoppas jag att denna studie har bidragit med några fler insikter i hur genus 
framställs i barnlitteraturen, och att jag kanske har inspirerat till kritisk granskning av den litte-
ratur vi väljer att läsa för barn. Det jag kommer att ta med mig är insikten att de böcker vi som 
vuxna väljer att läsa för barnen kan påverka dem på fler plan än jag tidigare trott och att det 
ligger på mitt, den vuxnes, ansvar att se till att barnen får uppleva hela den mångfald av karak-
tärer som finns där ute. För, som Henkel (2006) skriver, det handlar inte om att ta bort material 
utan snarare om att erbjuda mer. 
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