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This essay will focus on the significance of gender in toys´ portrayed in children books 

for the age 3-5years. The aim for the essay, partly, is to highlight how gender stereotypes can 

come forth and affect children through the way toys are illustrated within children’s books. 

The essay will address books from two different time periods, the first period being the 40-50-

60's and the other being the 00´s. The questions to be addressed in this essay is; what type of 

toys’ children play with in the books used in the analysis, and if a change can be detected 

between the different time periods in terms of gender awareness in what type of toys are 

presented in the books.

The main method used in this essay is an iconological image analysis in which the first 

step is mapping, other methods used is analysis and interpretation. Four books have been 

analyzed from each time period compared, the comparison are done both time period to time 

period and within each time period, mainly using gender theory from Davis and Hirdman. 

Prominent concepts used in this essay is the once of socialization and segregation and that the 

modern view of gender is as something we create and instead of something entirely 

biological.

In the essay the toys’ are divided into three categories; toys for girls, toys for boys and 

gender neutral toys, where boy-toys and girl-toys are categorized as gender-stereotyped toys. 

In the books from the older time period the gender-stereotyped toys were the most frequent 

and few books were transgender (boys playing with girl toys´ and girls with boy toys´). 

However, one of the older books stood out, showing gender neutral toys and even containing 

a picture indicating transgender child’s play. In the books from the 00s, however, most of the 

toys were neutral. In these books there were also direct transgender pictures. To prevent the 

children from creating a more gender-stereotypical image of society it is important to consider 

that the toys’ that appear in children's books can influence children's views of gender. The 

books, in which the gender neutral toys’ are the most prominent, is the least prone to invite 

children to segregate and create basic differences between the sexes.
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1. Inledning

Något som är mycket framträdande i dagens samhälle är konsumtion, även konsumtion av 

leksaker som konsumeras för barns räkning. Leksaker framställs ofta, inte minst i reklam och 

leksakskataloger, som antingen flickleksaker eller pojkleksaker. Detta genom att det ofta är 

pojkar som leker med typiska pojkleksaker och flickor med typiska flickleksaker. Exempel på 

pojkleksaker är fordon och leksaksvapen och exempel på flickleksaker är dockor och 

hushållsredskap.

Leksaker finns i samhället inte bara som fysiska leksaker utan figurerar även i 

barnlitteraturen. Att belysa leksakers användande i barnlitteraturen, vad pojkar och flickor 

egentligen leker med i böckerna och hur detta representeras ur ett genusperspektiv är därför 

intressant att undersöka närmare. För att göra detta måste vi förstå att leksaker och böcker är 

något som påverkar barns syn på genus och hur pojkar och flickor gör kön.

Även litteratur är något som alltid är aktuellt och något som en stor del av befolkningen 

omger sig med. Detta gäller även barn, både i hemmet och på förskolan. Litteraturen ger 

många sinnesintryck och mycket information. 

        Det är intressant att se om det har skett en förändring i litteraturen över tid även när det 

gäller urvalet av leksaker som figurerar i böckerna. Leksaker är något som är starkt kopplat 

till könsskillnader. Nelson skriver att flickor och pojkar väljer att leka med olika sorters 

leksaker (Nelson 1998:44). Även barnlitteratur kan påverka barn när det gäller genus. 

Kåreland menar att genus verkligen är något som kan synas och förmedlas till barn, inte minst 

genom litteraturen. Genus syns på flera sätt i litteraturen, både dolt och öppet genom bilder, 

uttryck och värderingar och kan påverka barns åsikter och tankar. (Kåreland 2005b:351)

Då både leksaker och barnböcker kan vara något som påverkar barn, inte minst ur 

genussynpunkt, är det viktigt för de som arbetar med barn att ha detta i åtanke när man väljer

böcker - vilka bilder som finns i böckerna och vad de förmedlar. Därför kan det vara 

intressant för förskollärare och barnbibliotekarier att ta del av detta. 
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2. Syfte och frågeställning

2.1 Syfte

Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur leksaker i bilderböcker, för barn 

mellan 3 och 5 år, gestaltas i bild och text, hur det underbygger eller avfärdar traditionella 

könsstereotyper och om detta har förändrats med tiden. 

2.2 Frågeställningar

 Vilka sorters leksaker använder och omger sig pojkar respektive flickor med på 

bilderna i bilderböckerna?

 Vilka skillnader eller likheter finns det mellan vad pojkar och flickor leker med i 

böcker på 40-50-60-talet och 2000-talet?

 På vilket sätt stärker eller bestrider böckernas bilder könsstereotyperna? 

 Vilka skillnader finns mellan bild och text? 

3. Bakgrund

I denna del av uppsatsen kommer genus, leksaker samt barnböcker att tas upp ur ett 

samhällsperspektiv. Även barns egen medvetenhet om kön kommer att tas upp. Begreppen 

bilderbok och leksaker kommer att definieras då dessa är begrepp som uppsatsen kretsar 

kring.

3.1 Genus, leksaker, barnböcker och samhället

Lena Kåreland, professor i litteraturvetenskap, skriver att hur vi människor ser på vad som är 

manligt och kvinnligt är både historiskt och kulturellt betingat (Kåreland 2005a:11). Detta gör 

att genus alltid är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Vi vill idag också gärna hoppas och tro 

att vi har utvecklat synen på genus och att vi inte försöker förstärka könsstereotyperna. Detta 

gäller även inom barnlitteraturen, då det kommer mycket litteratur som bryter mot 

könsstereotyperna. Därför är det intressant att titta på om det verkligen har skett någon 

förändring när det gäller de leksaker som finns med i bilderböcker. Finns det någon skillnad 

när det gäller pojk- och flickleksaker i barnböcker från förr och idag?
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        Att man delar in leksaker i pojk- och flickleksaker är inget nutida fenomen. Förr i tiden 

var barns leksaker inte bara något att leka med utan även ett sätt att öva och lära sig inför 

vuxenlivet. Då var leksakerna väldigt tydligt könsrelaterade där flickor lekte med dockor för 

att öva sig på modersrollen och miniatyrer av köksredskap för att öva sig på hushållsarbete. 

Pojkar lekte med miniatyrer av jaktredskap och vapen för att öva sig i att axla mansrollen.

(Almqvist 1991: 85f)

        Barn är mycket väl medvetna om sitt eget kön och vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Kåreland & Lind-Munther skriver att flera forskare kommit fram till att barn oftast 

väljer att leka med barn av samma kön och även att leka könsstereotypa lekar med varandra. 

(Kåreland och Lind-Munther2005a:71) Kåreland & Lind-Munther tar även upp Birgitta 

Fagrells tankar om att barn är medvetna om kön. Fagrell menar att barn har lätt att beskriva 

vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Fagrell konstaterar även att pojkar har svårare 

att träda in i den kvinnliga rollen än vad flickor har att träda in i den manliga. (Kåreland &

Lind-Munther 2005a:73f) Denna medvetenhet beror mycket på socialisationen där 

socialisationsprocessen är en del av socialisationen.Peter L.Berger &Thomas Luckmann

beskriver socialisationsprocessen som en process därbarn tar efter värderingar, normer och 

handlingsmönster hos det samhälle de växer upp i. De värderingar som finns och de personer 

som omger barnen påverkar dem redan under deras första levnadsår. Barnen utvecklar sin 

identitet utifrån föräldrarnas och de vuxnas reaktioner samt uppförandet runt typiska 

könsrelaterade leksaker. Om ett barn hela tiden märker vuxnas skepticism eller förtjusning 

över en specifik leksak tillräckligt många gånger förstår och tror barnet att det är ”rätt” eller 

”fel” av honom/henne att leka med just detta. (Berger &Luckmann1967)

Det är föräldrar eller pedagoger som har ansvar för vilka leksaker och vilka böcker barnen har 

tillgång till. Det är de vuxna som bestämmer vilken sorts genussyn vi vill att barnen ska 

socialiseras in i. Utifrån böcker kan barnen bilda sig en uppfattning om vad som är accepterat. 

Därför är det intressant och viktigt att pedagoger tänker på vilka böcker som barnen ska få 

läsa och vilka budskap dessa böcker ger till barnen. Detta inte minst utifrån vilka leksaker 

som finns i böckerna och om dessa leksaker förstärker eller försvagar könsstereotyperna. 

3.2 Bilderboken och leksaker

Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap, menar att bilderboken är en konstform som 

är helt unik där man blandar den visuella kommunikationsnivån med den verbala. Denna 
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konstform liknar teatern och filmen på många sätt där man också använder sig av 

kombination mellan bild och ord.(Nikolajeva 2000:11)

        Nikolajeva poängterar bilden och textens samverkan som en betydande del av 

bilderboken. Hon visar på skillnaderna mellan böcker med bara ord, böcker med bara bild och 

böcker där bilden och ordet samverkar. I böcker med bara enstaka bilder är bilden helt 

underordnad texten då den inte behövs för att förstå eller läsa boken. När det gäller böcker 

med bara bilder eller med några få ord finns det dels pekböcker som oftast inte är berättande 

utan väldigt enkla med en bild på något vardagligt och ordet till, dels finns det böcker där 

berättelsen visas i bara bild. Det sistnämnda kräver mycket av bilden för att läsaren ska förstå

vad som händer i boken. De böcker där bild och ord samverkar delar Nikolajeva i sin tur in i 

fem kategorier. Dessa är den symmetriskabilderboken, där boken berättar två likadana 

historier, den ena berättas med text och den andra med bild. Den kompletterande bilderboken, 

där bilden och texten fungerar som komplement till varandra. Där bilden inte räcker till 

kompenserar texten och tvärt om. Den explanderande/förstärkande bilderboken, där bilderna 

förstärker orden eller orden förstärker bilderna. Om det är bilden som förstärker ordet så 

förstår man inte texten utan bilden och tvärt om ifall det är ordet som förstärker bilden. Den 

kontrapunktiska bilderboken, där bilden och ordet ifrågasätter varandra på ett kreativt sätt. 

Berättelsen behöver både bild och ord, dessa förutsätter varandra. Till sist den 

motstridiga/ambivalenta bilderboken, där ordet och bilden inte stämmer överens med 

varandra och det kan vara svårt att förstå berättelsen.

Dessa olika kategorier och förhållningsätt mellan bild och text förekommer i olika 

utsträckning. Ingenting säger att flera av kategorierna inte kan finnas i samma bok beroende 

på vilken dimension man tittat på. (Nikolajeva 2000:17f) 

Anders Nelson, lektor vid högskolan i Halmstad, menar att leksaker i allmän och vardaglig 

uppfattning ses som att de inte är ”riktiga saker”. Det skiljs ofta på ”riktiga” saker och 

leksaker. Vidare skriver Nelson att svenska Akademins ordlista beskriver leksaker som 

obetydliga små saker som associeras med tidsfördriv. 

        Nelson skriver att Roger Säljö, professor i pedagogik, dock menar att leksaker är mer än 

så. Säljö menar att leksaker är artefakter och att dessa har en relation till samhället eller 

vuxenvärlden. (Nelson 2007:147) 

Säljö delar in begreppet artefakter i två olika kategorier, primära och sekundära. De primära 

artefakterna är ting som är konkreta och har en funktion som är direkt sammankopplad med 

produktion av tjänster eller varor. Exempel på primära artefakter kan vara spadar, hammare 

eller yxor. De sekundära artefakterna är i stället sådant som kommunicerar olika sätt att 
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använda de primära artefakterna och de olika sammanhang som dessa ingår i. Exempel på 

sekundära artefakter kan vara diagram och instruktioner. (Nelson 2007:147) 

        Vidare menar Säljö att dessa olika sorters artefakter kan hjälpa oss att förstå leksakernas 

förbindelse med samhället. Säljö beskriver att leksaker är sekundära artefakter även om de 

kan se ut som primära artefakter. Även om leksaker ofta ser ut som primära artefakter, så som 

kastruller, sågar och hyvlar så har dessa inte alla de egenskaper som dessa föremål besitter 

”på riktigt”. Dessa leksaker kan bara illustrera hur de ”riktiga” föremålen beter sig, därför är 

leksaker en sekundär artefakt. Att leksaker inte kan användas ”på riktigt” i vuxenvärlden är ett 

utmärkande drag hos leksaker. (Nelson 2007:147f) 

4. Teori

I detta teorikapitel kommer genusbegreppet att tas upp som teoretisk utgångspunkt. Eftersom 

genus är ett brett begrepp som det finns många aspekter inom kommer jag att rikta in mig på 

några mer specifika genusteorier framför allt teorin om att genus skapas och görs.Jag kommer 

att ta upp Hirdmans syn på genus och begreppen isärhållning, genuskontrakt och 

genuskonflikt. Jag kommer även att använda mig av Elvin-Nowaks och Thomsons begrepp 

”att göra kön”. Jag kommer också ta upp socialisation och Davies tankar om detta begrepp. 

Även Davies tankar om könets uppdelning i kvinnligt och manligt.

4.1 Genus - att göra kön

Yvonne Hirdman, professor i historia, skriver att ordet genus kommer från latinets gen-ere

som betyder sort, kön, släkte eller slag. Kvinnoforskare i Sverige började använda ordet genus 

på 1980-talet. Detta då det behövdes ett ord för att betona den underordning som kvinnor 

levde i och både män och kvinnors delaktighet av skapandet av denna underordning. 

(Hirdman 2001:11f)

Hirdman menar att genus och genusdiskussionen går ut mycket på isärhållning. Med det 

menar hon att vi människor vill hålla isär män och kvinnor och deras roller i samhället. Hon 

menar att synen på män och kvinnor är olika och att det inte går att likställa dem. En man kan 

inte vara kvinna och tvärt om. Det har alltid funnits kvinnosysslor och manssysslor och dessa 

får inte blandas ihop. (Hirdman 2001:65) Isärhållningen, den totala åtskillnaden mellan könen 

är det som skapar genus (Hirdman 2001:36).
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               Hirdman menar även att vi människor gärna delar upp saker i motpoler. Detta på 

grund av att vi vill skapa enkla förklaringar till fenomen. Vi vill ha en orsak till saker och 

ting. Hirdman använder sig av ordet ”därför” för att förtydliga detta. (Hirdman 2001:73) 

Hirdman skriver:

     Den är stor därför att den är liten, den är god därför att den där är ond, 

     den är man därför att den där är kvinna (Hirdman 2001:73).

         Vidare menar Hirdman att det är mer acceptabelt för kvinnor att gå över till det som är 

mansdominerat, medan det ses som tabu för män att utföra en kvinnosyssla. Kvinnan får 

beröm och uppskattning när hon utför en syssla som ses som manlig. Hon är duktig och gör 

det som en karl. När en man gör en kvinnosyssla ska han skämmas. Om han ändå utför en 

kvinnosyssla måste det göras inom vissa tydliga former så att det inte ska ses som ett straff. 

Hirdman tar upp Lena Sommestads avhandling där Sommestad påvisar att det finns skillnader 

i hur man ser på när ett kvinnoyrke blir ett manligt yrke respektive när ett manligt yrke blir 

kvinnligt. När ett kvinnligt yrke övergår till att vara manligt måste det ske en förändring i 

yrket för att det ska vara accepterat att männen tar över arbetet. Ett exempel är när 

mejeriindustrin gick från att vara ett kvinnligt yrke, där man mjölkade för hand, till ett manligt 

där man använde maskiner och yrket blev mer industrialiserat. Om man tittar på motsatsen,

där ett manligt yrke tas över av kvinnor, sker inte denna förändring. Kvinnorna går bara in 

och tar över, de smyger in i yrket och det är inte yrket som förändras utan kvinnan som måste 

anpassa sig. (Hirdman 2001:66f)

Hirdman tar i sin bok Genus - om det stabilas föränderliga former upp det som hon kallar för

genuskontraktet. Detta kontrakt har till uppgift att skapa en grogrund för genusordningen. Det 

ger en fast syn på genus och mannen och kvinnan. Hon menar att utan något fast att se tillbaka 

på kan man inte se någon förändring. Det typiska stereotypa genuskontraktet är att mannen 

har försörjningen, beskyddet och ansvaret som sina huvuduppgifter i kontraktet. Kvinnan har 

uppfödandet, och födandet som sina uppgifter. (Hirdman 2001:88) Mannen ska ta hand om 

kvinnan och försörja henne. Hennes plats, enligt kontraktet, är i hemmet (Hirdman 2001:85).

        Genuskontraktet hotas när en genuskonflikt uppstår. Den första genuskonflikten uppstod 

när den demokratiska tanken och kapitalismen började ta form under 1700-talet. Det började 

bli mer accepterat för kvinnor att träda in i den manliga sfären. Mellan den demokratiska 

tanken, kapitalismens logik och den traditionella genusordningen skapades en konflikt. Denna 

genuskonflikt skakade om och rubbade det fasta genuskontraktet. (Hirdman 2001:108)
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Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson, doktorer i psykologi, menar att begreppet ”att göra 

kön” är något som är högst aktuellt. De beskriver i sin bok Att göra kön att människor i 

dagens samhälle hela tiden gör kön på olika sätt och genom hela livet. Vi människor 

omprövar hela tiden vår bild av vad som är manlighet och vad som är kvinnlighet. Det är vi 

själva som bestämmer hur vi ska se på manlighet och kvinnlighet och vilka skillnaderna är 

mellan könen. (Elvin-Nowak, Thomsson 2008:241).

        Vidare beskriver Elvin-Nowak och Thomsson att ett sätt att ta sig an begreppet kön är att 

se det ur ett verbperspektiv. Med detta menar de att kön inte bara är ett substantiv där man 

syftar på den fysiska kroppsdelen. Kön är även ett verb, det vill säga något man kan göra. När 

man pratar om kön som ett verb är det sådant som relationer, positioner, situationer och 

människors aktivahandlingarvi syftar till. Vi gör kön och tillskriver män och kvinnor olika 

egenskaper, sådant som är manligt och sådant som är kvinnligt. (Elvin-Nowak & Thomsson 

2008:11f)

Ett sätt för barn att skapa kön och genus är genom socialisation. Kurt Danziger beskriver 

begreppet socialisation somatt samhället påverkar oss människor. Det är samhällets sociala 

krafter som formar barns liv. (Danziger 1975:10)

Bronwyn Davies, forskare inom det utbildningsvetenskapliga området tar även hon upp 

socialisation. Hon menar att grunden för socialisation är att det finns en biologisk skillnad 

mellan könen och att barnen lär sig ”roller” av vuxna nyckelpersoner som läggs ovanpå de 

biologiska skillnaderna. Barnen ”tvingas” att upprätthålla de könsroller som både medier, 

vänner och vuxna förmedlar. (Davies 2003:17)

        Davies skriver även att begreppet socialisation kan vara ett problematiskt begrepp. Hon 

menar att de teorier som grundar sig på dessa begrepp har en utgångspunkt i att det finns en 

skillnad mellan könen och att dessa skillnader grundar sig i biologin. Davies påpekar att inom 

socialisationsteorin så finns inget utrymme för barnen själva att ta en aktiv del i skapandet av 

könet. Barn utvecklar kön utifrån vänners, föräldrars och mediers uppfattning om genus. Den 

som blir socialiserad är inaktiv i processen medan den som socialiserar är aktiv. (Davies 

2003:17f) 

Enligt Davies skapar vi människor kön inte bara genom socialisation utan även på 

individnivå. Hon menar att individen skapar kön när de tar till sig diskursiva erfarenheter. 

Genom dessa olika diskurser utformas den sociala strukturen som kön finns inom. Den 

maskulinitet och femininitet som vi tillskriver de olika könen är inte något som finns medfött i 

oss människor. Däremot finns synen på män och kvinnor i vårt samhälle och de strukturer 

som finns inom samhället. När barn möts av detta samhälle och lär sig dess strukturer så 
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väljer barnen att placera sig själva i ett kön. De väljer att vara pojke eller flicka som beter sig 

därefter utifrån vad som sägs i samhället. (Davies 2003:26f)

Davies menar att placera sig i ett fack där man tar sig an rollen som man eller kvinna inte bara 

är något som är naturligt utan också nödvändigt för att accepteras i samhället. Hon beskriver 

att barn enbart känner sig accepterade i samhället om de har valt vilket kön de tillhör. (Davies 

2003:37)

En tydlig struktur som finns i samhället är synen på att maskulinitet är något som vi hyllar och 

som inger en känsla av makt och dominans. Som motpol finns femininitet som ses som något 

negativt och underlägset. (Davies 2003:28) Kvinnor strävar heller inte ofta efter makt. Makt 

är något som går emot essensen av att vara kvinna vilket gör att kvinnor själva säger nej till 

makt även om den erbjuds. (Davies 2003:100)

Davies menar att kläder och andra liknande attribut är en stark könsindikator. De har stort 

symbolvärde i ett kvinnligt respektive manligt sätt att vara. (Davies 2003:30) 

Hirdman menar även hon att kläder, föremål och sysslor blir genusförstärkare. Hon menar att 

kroppens skillnader mellan män och kvinnor inte verkar räcka för oss människor för att hålla 

isär könen. Genus smittar av sig på kläder, föremål och sysslor. Dessa laddas med manliga 

eller kvinnliga kännetecken. Hirdman beskriver att detta syns tydligt när man tittar tillbaka på 

till exempel mäns attribut förr i tiden, där stövlar, käpp, klocka och mustasch stod för att en 

pojke växt upp och blivit man. (Hirdman 2001:71f)

5. Metod, material och urval

I detta avsnitt kommer metoden för uppsatsen att presenteras och beskrivas. Urvalet av böcker 

motiveras och behandlas. En definition av pojkleksaker, flickleksaker respektive neutrala 

leksaker och vad som kännetecknar dessa kommer att ges. Detta för att ge en klar bild av vad 

de olika leksakskategorierna innebär så att analyserna blir tydliga. Även kommer problematik 

med neutrala leksaker att tas upp.

5.1 Metod

Jag har främst analyserat bilderna i böckerna, eftersom det är i bilderna som leksaker är mest 

förekommande. Texten i böckerna tar bara upp leksaker vid vissa tillfällen men inga leksaker 

nämns som inte finns i bilden. Därför har jag använt mig av bildanalys i uppsatsen. Jag har 

använt mig av ikonografisk/ikonologisk bildanalytisk metod. Grunden i denna metod är att 
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man analyserar bilden utifrån att bilden innehar ett budskap. Själva metoden är uppdelat i tre 

delar. Den första delen är att beskriva bilden, den andra är analysen och i den tredje och sista 

delen tolkar man slutligen bilden och sätter in den i en kontext. Den första delen innefattar det 

som faktiskt finns inne i bilden och syftet med de andra delarna är att sätta in bilden i ett 

större sammanhang. (Eriksson 2009:67f)

        Jag har framför allt använt mig av delarna beskriva och analysera/tolka. Först beskrivs

böckerna och vilka leksaker som barnen leker med på bilderna. Därefter analyser av bilderna

och antalet leksaker där jag har tolkat bilderna och leksakerna i bilderna utifrån en 

genuskontext samt en samhällskontext.

        I min analys har jag valt att rikta in mig på vad pojkar och flickor leker med och vilka 

leksaker som ligger i närheten av barnen. Jag ska även titta på om det finns någon skillnad på 

vad flickor och pojkar leker med. Detta ska jag göra utifrån två tidsperioder. 40-50 och 60-

talet är en period och 2000-talet som en.

5.2Pojkleksaker, flickleksaker och neutrala leksaker 

Jag har valt att dela in leksakerna i tre olika övergripande kategorier: Pojkleksaker, 

flickleksaker och neutrala leksaker. De leksaker som jag har valt att sätta in i kategorin 

pojkleksaker är leksaker som representerar typiskt manliga attribut och egenskaper. Nelson tar 

upp exempel på detta i sin artikel Könsrollsmönster i leksakslådan.Han menar att barn ofta 

väljer leksaker som passar ihop med de traditionella könsmönstren därpojkar i större 

utsträckning än flickor väljer att leka med fordon och vapen. (Nelson 1998:44f)De 

pojkleksaker som oftast figurerar i de böckerna som behandlas i denna uppsats är just fordon 

av olika slag. 

De leksaker som placerats i kategorin flickleksaker är leksaker som främst flickor leker med. 

När det gäller dessa leksaker är det leksaker som oftast är förknippade med traditionellt 

kvinnliga sysslor och roller, så som mammarollen och rollen som hemmafru.Nelson menar att 

när det gäller flickleksaker så väljer flickor i större utsträckning att leka med dockor och 

hushållsredskap än pojkar (Nelson 199844f).De flickleksaker som avbildas i böckerna som 

används i uppsatsen är framförallt olika sorters dockor, samt tillbehör och redskap till 

hushållssysslor. 

De neutrala leksakerna har en stor bredd och omfattar många olika sorters leksaker. Det är 

främst leksaker som båda könen kan leka med utan att någon ifrågasätter varför en pojke eller 

flicka leker med just den leksaken. Nelson och Svensson menar att exempel på detta kan vara 

leksaker inom kategorierna musik, spel, idrott och bild (Nelson & Svensson 2005:108) Även 
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gosedjur som används av de flesta barn, framförallt i den åldern som det här arbetet gäller, 

tillhör denna kategori. Uteleksaker såsom gungor och rutschkana, sandleksaker samt 

naturmaterial hamnar också i gruppen neutrala leksaker. Enligt Almqvist visarflera olika 

studier av önskelistoratt pussel och spel är leksaker som roar pojkar och flickor lika mycket 

(Almqvist 1991:92) 

5.3Problematik med neutrala leksaker

Man kan aldrig helt konsekvent dela upp leksaker i pojkleksaker, flickleksaker och neutrala 

leksaker. Vid vissa tillfällen blir leksaker som är neutrala antingen pojk- eller flickleksaker. 

Som till exempel utklädningskläder som kan tillföras en annan kategori beroende på vad 

utklädningen föreställer. Därför har jag valt att dela in de utklädningskläder som förekommer 

i böckerna i pojk- respektive flickleksaker. Där får yrke eller egenskaper vara avgörandeför 

vilken kategori kläderna hamnar i. Även neutrala saker så som naturmaterial, pinnar, kottar 

och liknande kan bli könsstereotypa beroende på hur de används, men de kan även förbli

neutrala. Ett exempel på det förstnämnda är när Kentas kompisar i Kenta och barbisarnaleker 

att pinnar är pistoler. Då får pinnarna agera pojkleksaker. Detta till skillnad från barnen i 

Gertrud på daghem somleker affär med löv, pinnar och rönnbär. I detta fall förblir materialet 

neutralt. 

5.4 Urval

Jag har valt att analysera åtta böcker totalt, fyra från tidsperioden40-50-60-talet och fyra från

2000-talet. Böckerna är bilderböcker för åldrarna 3-5 år.

Det var på 60-talet som könsrollsfrågan i litteraturen dök upp genom att sociologen Rita 

Liljeström kritiserade barnböcker och tittade på dessa ur ett genusperspektiv. Detta gjorde hon 

när hon kritiserade pekböcker från ett förlag med namnet Saga. (Kåreland & Lindh-Munther 

2005b:113f) Genusfrågan i litteraturen var inte aktuell innan dess, därför är det intressant att 

titta på litteratur som skrevs och illustrerades innan begreppet genus blev aktuellt i samhället.

Orsaken till att tidsperioden för de äldre böckerna blev så lång var att det var svårt att få tag i 

många böcker med leksaker från ett specifikt årtionde. Eftersom genus i litteraturen kom 

uppoch aktualiserades som fråga först på 60-talet är det inte så stor skillnad på böcker från40-

50-och 60-talet och därför fungerar det stora tidsspannet. 2000-talet är den epok vi befinner 

oss i och nu är genus något som är väldigt aktuellt. Skillnaden i synen på genus är väldigt stor 

mellan de två tidsperioderna och då kan man upptäcka utveckling.
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Det var lite problematiskt att hitta böcker med många leksaker i, framför allt från 40-50-60-

talet. Dock kunde man oftast hitta åtminstone en bild i boken som behandlade leksaker och 

jag använde mig av de jag fick tag i. Däremot finns det under 2000-talet många böcker med 

leksaker i. Jag plockade ut de böcker där det figurerade flest leksaker, då det är leksakerna i 

böckerna som kommer att ligga i fokus för uppsatsen. Jag har även valt ut böcker, i den mån 

det går, som handlar om både pojkar och flickor för att få en bredare bild. När det gällde detta 

var det också svårare med böckerna från 40-50-60-talet då jag hade färre att tillgå.

6. Tidigare forskning 

Eftersom jag inte har hittat någon tidigare forskning om leksakernas genusbetydelse i 

bilderböcker kommer jag att referera till forskning om dels leksaker och genus, dels om 

barnböcker och genus.

6.1Leksaker och genus 

Den största andelen av forskning som bedrivs inom ämnet leksaker och genus är utförd i USA 

och Västeuropa. En del studier är även gjorda i Sverige. Det finns studier både om vilka 

leksaker som pojkar respektive flickor leker med och hur leksakerna är konstruerade. 

Nelson tar upp en studie av Theo van Leuween som har studerat dockor. Han kom fram till att 

det finns en skillnad i hur pojkdockor respektive flickdockor är konstruerade. Med pojkdockor 

avses actiondockor och liknande och med flickdockor menas barbiedockor och liknande. I 

denna studie uppmärksammades flera skillnader och det tydligaste var att flickdockorna var 

konstruerade så att kroppsdelarna var mer rörliga men de kunde inte stå. Pojkdockorna hade 

sämre flexibilitet men kunde stå själva utan att någon höll i dem. (Nelson 1998:44) 

Även Berg och Nelson har gjort en studie om dockor i boken Barns lek-makt och 

möjlighet,utgiven avcentrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. Denna 

studie behandlade relationen mellan barnen och dockorna. I undersökningen filmades tre 

femåriga flickor och två fyraåriga pojkar när de lekte med dockor. Pojkarna i studien valde att 

leka med pojkdockor som Actionman och flickorna valde att leka med flickdockor, som 

Barbie. Berg och Nelson såg att det fanns skillnader mellan hur pojkarna respektive flickorna 

hanterade dockorna i sin lek. Pojkarna lekte genom sina dockor. Dockorna blev som en 

förlängning av dem själva och när de benämnde dockorna benämndes de som ”jag”. Pojkarna 
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identifierade sig alltså med sina dockor. Flickorna däremot lekte med dockorna där dockan 

var vänd mot flickan. I flickornas lek fanns det två subjekt i leken. Dessa var flickan själv och 

hennes docka. Varför denna skillnad uppstår menar Berg och Nelson kan vara för att 

dockorna är konstruerade på ett sådant sätt att de inbjuder till olika sorters lekar. 

Actiondockorna är inte konstruerade för interaktion. De har istället tillbehör som gör 

dockorna handlingskraftiga och tillåter dem att göra saker, som till exempel vapen som kan 

sättas i dockornas händer. Barbiedockorna är konstruerade för interaktion och har attribut som 

inbjuder till att göra saker med dockorna så som en borste för att borsta håret med eller kläder 

som kan tas på och av. (Nelson 2007:152f) 

Nelson skriver att det även har gjorts flera studier på barns önskebrev till tomten. 

Studiernakommer fram till samma sak, att det finns skillnader mellan könen i vilka leksaker 

som de önskade sig. Ett exempel som Nelson tar upp är Richardsons& Simpsons 

undersökning där de tittade på brev från barn som var adresserade till tomten. Av de leksaker 

som stod i breven delade de inleksakerna i olika kategorier och de såg att några av dessa 

kategorier önskade sig pojkar respektive flickor oftare. Pojkar önskade sig i större 

utsträckning fordon av olika slag, garage, maskiner och rymdleksaker. Flickor däremot 

önskade sig hushållsredskap, dockor, kläder och dockskåp i större utsträckning än pojkar. 

(Nelson 1998:45) 

          Nelson och Svensson tar upp enliknande studie som är gjord av Nach&Fraleigh där de

har undersökt barns önskelistor. I undersökningen såg de att pojkar väljer verktyg och fordon 

som leksaker i större utsträckning än flickor. De menar att pojkars leksaker knyter an till ett 

mer offentligt och yttre verksamhetsfält, medan flickornas leksaker representerar ett mer 

privat och inre verksamhetsfält. Nach&Fraleigh såg även i sinundersökning att flickor i högre 

grad än pojkar valde att leka med dockkläder, hushållsredskap, handväskor och möbler.

(Nelson & Svensson 2005:108f) 

        Även Almqvist menar att det finns skillnader i vad pojkar och flickor leker med. Hon 

menar att pojkar och flickor socialiseras in i samhället på olika sätt. Pojkar socialiseras in i en 

sfär som är utåtriktad och samhällsengagerad. Däremot leder flickors socialisation in till en 

inre sfär där omvårdnad och familj är huvudteman. (Almqvist 1991:87f)

Davies menar att barn har en klar bild av vilka kläder och attribut som är typiskt kvinnliga 

respektive manliga. I en av sina undersökningar såg hon att barnen främst använde sig av 

klänningar, barnvagnar, handväskor och dockor i leken för att föreställa kvinnor. När barnen 

skulle föreställa män var det uniformer, byxor, vapen och superhjältedräkter som fick stå för 

det manliga i leken. (Davies 2003:30)    
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        Kåreland och Lind-Munther beskriver att barn är väl medvetna om kön och vad som är 

kvinnligt och manligt. De skriver att flera forskare kommit fram till att barn oftast väljer att 

leka med barn av samma kön och även leka könsstereotypa lekar med varandra. Kåreland och 

Lind-Munther tar upp ett experiment som Thorell har gjort där hon märkte att även när barnen 

lekte lekar som gick utanför könsstereotyperna, som till exempel familjelek, behöll barnen de 

typiska könsrollerna där pojkarna var pappor och även de dominanta i rollleken. (Kåreland 

och Lind-Munther2005a71f)

6.2Barnlitteratur och genus

Diskussionen om genus och könsroller i barnlitteraturen tog fart redan på 1960-talet. 

Som tidigare nämnts var sociologen Rita Liljeström en av de första att kritisera barnböcker ur 

ett genusperspektiv då hon angrep ett antal pekböcker från ett förlag vid namn Saga. Böckerna 

som var aktuella var en pojkbok med bilder på olika sorters fordon, och en flickbok med 

bilder på hushållsartiklar och kläder. (Kåreland & Lindh-Munther 2005b:113)

I och med detta började liknande litteratur med tydliga könsskillnader att kritiseras och så 

småningom kom böcker som tydligt bröt mot könsrollerna. Även forskningen fick upp ögonen 

för genus i litteratur och fler vetenskapliga studier av olika litterära verk och texter utifrån 

genusperspektiv gavs ut. (Kåreland & Lindh-Munther 2005b:114) 

Som tidigare påpekats menar Kåreland att litteratur är något som i allra högsta grad kan 

påverka barns syn på genus. Genus finns både öppet och dolt i böcker genom bilder, 

värderingar och uttryck. Kåreland tar även upp litteraturvetaren Magnus Persson som har 

konstaterat att värderingar inte finns i böcker som något självskrivet. Det är inget man kan 

läsa sig till utan värderingarna skapas i mötet mellan boken och läsaren. (Kåreland 

2005b:351) 

Mia Österlund har gjort en studie över PijaLindenbaums Gittan-trilogi. Hon belyser Gittans 

komplexitet där hon menar att Gittan både är en stark flicka men ändå flickaktig. Österlund 

menar att när pojkar och flickor skildras i böcker är de oftast antingen könsstereotypa med 

”pojkaktiga” pojkar och ”flickaktiga” flickor.Om inte så tar de oftast över det andra könets 

egenskaper och tar bort sina egna. En flicka blir bara en stark flicka och slutar vara lugn. 

Österlund menar att Lindenbaum bryter mot detta och skapar i sina böcker lugna ”pojkaktiga” 

pojkar och starka ”flickaktiga” flickor. Detta syns till exempel i Gittan-trilogin (Österlund 

2008:107) Ett exempel som Österlund tar upp från Gittan och gråvargarnaär när Gittan 

skildras som en lugn flicka som inte vill klättra på lekstugutaket då hon kan hamna fel och 
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göra illa sig. Hon är en lydig flicka som bara gör som fröken säger och råkar hamna vilse hos 

gråvargarna. När hon är hos gråvargarna blir hon mer kavat och är den som styr över vad de 

ska göra, hon har tagit på sig en vuxenroll inför gråvargarna. (Österlund 101-102) Vidare 

menar Österlund att det finns en poäng i att skildra de starka flickorna som både starka och 

flickaktiga. Om de starka flickorna bara skildras som starka och tuffa när de har tagit över 

pojkegenskaperna är risken att flickegenskaperna nedvärderas och förminskas. Därför är 

Gittan-trilogin en förebild där flickans specifika egenskaper finns kvar men även tillskrivs 

pojkars egenskaper. (Österlund 2008:108f) 

Eftersom leksaker och barnböcker är det som präglar min uppsats är det forskning om just 

dessa ämnen som är intressanta för uppsatsen. De olika leksaker och attribut som återfinns i 

undersökningarna, skillnader på vad pojkar och flickor leker med, samt hur flickor och pojkar 

kan framställas i litteraturen ur ett genusperspektiv är sådant som jag har sett i mitt 

material.Det som behandlas i den tidigare forskningen kommer jag att använda mig av för att 

belysa och förtydliga min analys och tolkning av mitt material.

Även hur genus har växt fram och uppmärksammats i litteraturen är intressant för mig då jag 

ska uppmärksamma leksakernas genusbetydelse i litteraturen.

7. Resultat och analys

Analysen är uppdelad i fyra huvuddelar. Först kommer böckerna som används i uppsatsen att 

presenteras. I denna presentation kommer det att redovisas vilka sorters leksaker som används 

i böckerna. I de två nästkommande delarna behandlas varje bok för sig. I den delen behandlas 

de äldre böckerna och därefter behandlas böckerna från 2000-talet. I den fjärde delenjämförs 

dels böcker från samma tidsperiod, dels böcker inom de olika tidsperioderna.

Eftersom leksakerna främst är synliga i bilderna och bara i enstaka fall nämns i texten

kommer analysen främst att behandla bilderna. I de fall där texten är av betydelse kommer 

den att omnämnas i den specifika analysen. 

7.1 De åtta böckerna 
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Deböcker som är från den äldre tidsperioden och som ingår i denna uppsatts är: Musse pigg 

köper julklappar, Gertrud på daghem, Petter och Lottas jul och Duktiga Annika. Från 

tidsperioden 2000-talet har följande böcker valts ut: Dollans dagis, Kenta och barbisarna, 

Pino´s dagis och Sixten och Blixten på dagis. Böckerna och uppgifter om antalet förekomster 

av leksaker presenteras kort i analysdelen.

7.1.1 De äldre böckerna: 

 Duktiga Annika 1941.Bild och text: Elsa Beskow.Annika är en duktig flicka som 

gärna hjälper till. En dag ska hon hjälpa till att vakta kon Majros så hon inte springer 

genom hålet i gärdsgården. Det går inte så bra men hon får hjälp av några skogstomtar. 

De leksaker som figurerar är:

1 pojkleksak som en pojke använder

1 Flickleksak, en hink som Annika har med sig hela tiden. Även 3 flickleksaker 

som är Annikas men som hon aldrig leker med. 

 Petter och Lottas jul 1947. Bild och text: Elsa Beskow. Petter och Lotta bor med tre 

tanter, Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin och de firar jul tillsammans. När det 

blir sommar igen ska de hämta mjölk hos en kvinna i grannbyn som visar sig vara 

sjuk. Petter och Lotta tar tillsammans med tanterna hand om kvinnans tvillingar under 

hennes sjukdom. 

Här figurerar:

1 pojkleksak som Petter leker med 

1 flickleksak som Lotta leker med och 1 flickleksak som ingen leker med. 

2 neutrala leksaker, en trumma Petter får i julklapp och skidor som både Petter 

och Lotta får i julklapp.

 Musse Pigg köper julklappar[1957].Walt Disney. Boken handlar om Musses brorsöner 

som får följa med Musse och Mimmi till det stora varuhuset. I varuhuset får de leka på 

den stora leksaksavdelningen men råkar somna och blir lämnade kvar på varuhuset 

efter stängning. I boken figurerar:

6 pojkleksaker, det är endast dessa leksaker som någon leker med. 

5 flickleksaker 

5 neutrala leksaker 
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5 pojkleksaker, 3 flickleksaker samt 2 neutrala leksaker som syns när Teddi och 

Freddi går till och från leksaksavdelningen, dessa illustrerar att de är på 

leksaksavdelningen.  

Flickleksakerna och de neutrala leksaker som finns i boken är det ingen som leker 

med. Dessa leksaker omnämns i texten och syns på en av bilderna.   

 Getrud på daghem 1966. Bild: Kaj Beckman, Text: Siv Wideberg. Boken handlar om 

Gertrud och vad hon gör när hon är på daghem. Hon äter, sover och leker med sina 

kamrater. 

Här figurerar: 

2 pojkleksaker som bara pojkarna leker med 

5 flickleksaker där flickor leker med tre av dessa och pojkar med två. 

4 neutrala leksaker som någon leker med. Både pojkarna och flickorna leker 

med tre av dessa. 

7.1.2 Böckerna från 2000-talet:

 Dollans dagis 2005. Bild: Eva Eriksson, Text: Barbro Lindgren.Dollan är på dagis och 

leker med sina vänner.

I denna boken syns: 

4 neutrala leksaker som både pojkar och flickor leker med.  1 neutral leksak som 

ingen leker med samt 6 neutrala gosedjur som är Dollans

1 pojkleksak som syns i bakgrunden på en bild. 

0 flickleksaker. 

 Sixten och Blixten på dagis 2006 (i Finland) 2008 (i Sverige). Bild och 

text:AnioHavukanien och Sami Toivonen.Två barn som egentligen ska till badhuset 

Böljan men hamnar istället på dagiset Blöjan. De är med på dagisets alla aktiviteter 

under dagen. Till slut får de reda på att de har kommit fel men trivs på dagis och 

stannar. 

När det gäller Sixten och Blixten på dagis har jag valt att inte ta med vad karaktärerna 

Sixten och Blixten leker med i boken då dessa karaktärer inte leker på samma sätt som 

de andra barnen på dagiset gör med leksakerna eftersom de tror att de är på ett badhus. 

I vissa andra situationer är de mer som ledare i de andras lek än själva med i leken. 

Däremot figurerar det många andra barn som går på dagiset och som leker med många 

saker. Därför har jag valt att koncentrera mig på dem istället för på Sixten och Blixten 
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I boken figurerar dessa leksaker:

4 Pojkleksaker varav pojkar leker med 3 och flickor med 1 av dessa.

4 Flickleksaker och dessa är det bara flickor som leker med. 

8 Neutrala leksaker och dessa är jämt fördelade mellan könen. 

Det figurerar även ca ett fyrtiotalpojk-,flick- och neutrala leksaker som ligger i 

runtomkring barnen. Dessa leksaker är det ingen som leker med.

 Kenta och barbisarna2007.Bild och text:PijaLindenbaum. Handlar om Kenta som är 

jättebra på fotboll men hellre vill vara med tjejerna och leka med Barbie. 

I Kenta och barbisarna figurerar det inte många neutrala leksaker utan fler 

könsuppdelade leksaker. Uppdelningen är:

3 pojkleksaker där pojkar leker med alla tre leksakerna och en flicka leker med en av 

dessa på en bild i slutet. 

3 flickleksaker där flickor leker med alla dessa. Kenta leker med två av dem och de 

andra pojkarna leker med en

1 neutral leksak som bara figurerar i en bild. 

 Pino´s dagis 2010. Bild: Kenneth Andersson Text: Eva Pils och AgnetaNorelid.Pino 

är på dagis med sina vänner.

Även här är det främst neutrala leksaker och bara några enstaka pojk- och 

flickleksaker 

2 pojkleksaker varav en pojke leker med en och en flicka med den andra

1 flickleksak som en pojke leker med

5 neutrala leksaker, uppdelningen mellan dessa är att pojken leker med fyra 

och flickan med tre

7.2Resultat och analys av de äldre böckerna

7.2.1Duktiga Annika

I Duktiga Annika förekommer det inte många leksaker. Det finns dock en leksak som frekvent 

används och det är en röd hink som Annika hela tiden har med sig och använder. Hon får även 

under bokens gång en träslev som hon använder när hon leker i sanden. Tidigare har det 

nämnts att sandleksaker som hink och spade klassas som neutrala leksaker. Vid vissa tillfällen 

använder Annika hinken och träsleven som just en neutral leksak. Detta syns vid de två 

tillfällen då hon sitter i en sandgrop och gör sandkakor. Vid dessa tillfällen blir hinken och 
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sleven redskap för leken med sand som är neutral. Men hinken är inte bara en leksak som 

Annika leker med. Hon har den med sig och den blir ett attribut som förknippas med Annika 

som är en typisk mönsterflicka. Hon är väluppfostrad, hjälpsam och klarar av att göra alla 

bestyr själv. I första uppslaget i boken ser man Annika torka en tallrik, bära på tallrikar, sopa 

golvet, tvätta, klä på och kamma sig själv samt vifta bort flugor från en ko med en trädgren. 

Det nämns även i texten att Annika är en duktig flicka som kan göra alla dessa saker alldeles 

själv. 

        Att föremål kan vara något som påverkar könsbestämmelsen påpekar både Davies och 

Hirdman. Hirdman menar att genus smittar av sig på både föremål och sysslor. Detta gör 

isärhållningen tydligare (Hirdman 2001:71f). Annikas röda hink blir i denna bemärkelse en 

flickleksak då hinken dels förknippas med Annika som person och dels är röd som är en färg 

som oftast förknippas med flickor. Detta blir tydligare när Annika träffar en pojke som kallas 

för Skryt-Olle då även sysslor laddas med genus. Olle har ett metspö över axeln och en liten 

burk med mask i handen. Han ska gå och fiska och dra upp en väldigt stor fisk säger han. 

Annika håller sin röda hink i handen och ska gå till hagen och vakta kon Majros så hon inte 

springer genom hålet i gärdsgården. Här blir Olle den som står för det manliga och 

självständiga, han är den som ska försörja familjen och ordna fram mat. Annika däremot står 

för det kvinnliga och omhändertagandet när hon måste se efter kon istället för att leka själv. 

På samma sätt menar Almqvist att pojkar och flickor socialiseras in i samhället utifrån olika 

sfärer. Den sfär som pojkar socialiseras in i är samhällsengagerad och utåtriktad medan sfären

som flickor socialiseras in i präglas av familj och omvårdnad. (Almqvist 1991:87f) 

        På en av bilderna i boken syns även andra leksaker som är könsstereotypa. Det är en 

docka i en vagn på golvet bakom Annika. Dessa leksaker ska hon använda för att öva sig på 

mammarollen på samma sätt som Lotta i Petter och Lottas jul. Detta precis som barnen förr i 

tiden hade leksaker för att öva sig på sin framtida roll i samhälletenligt Almqvist (Almqvist 

1991:85f).

7.2.2 Petter och Lottas jul 

I boken Petter och Lottas jul finns det inte häller så många konkreta leksaker men de som 

finns är främst traditionellt könsstereotypa leksaker. På en bild i boken sitter Petter och Lotta i 

sina sängar på julaftonskvällen med sina julklappar. Lotta sitter med en docka i handen och på 

sängen ligger ett får och ett par vantar. Nedanför hennes säng står en dockvagn. Petter håller i 

en käpphäst och på sängen ligger det en trumma. Almqvists skriver att barn förr i tiden fick 
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leksaker som kunde öva dem inför sin framtida roll i samhället (Almqvist 1991: 85f). Att 

Lotta har fått en docka och en dockvagn ligger i tiden, detta bekräftar Almqvists tanke. Den 

docka som Lotta fått ska hon använda sig av för att öva på att vara mamma

ochomhändertagande.Petter får en käpphäst i julklapp. Berg och Nelson konstaterade att 

pojkars dockor var mer handlingskraftiga än flickors (Nelson 2007: 152f).På samma sätt

förknippas Petters julklappmed aktivitet och handlingskraft.

Även om det inte finns så många konkreta leksaker i boken så får sysslor och dess tillbehör 

agera leksaker istället. När Petter och Lotta får ta hand om en grannfrus två tvillingbarn så 

agerar tvillingarna Petter och Lottas leksaker. Det finns två bilder där de tar hand om 

tvillingarna. En bild visar när de är ute och går med tvillingarna som har sele på sig. Petter 

håller selen i ett stadigt grepp och går målmedvetet och handlingskraftigt fram. I den här 

bilden är det Petter som har makten, den som driver situationen där han framstår som den 

starke mannen. Lotta däremot går bredvidoch ser orolig ut, hon blir den passiva som bara går 

med vid sidan av. I nästa bild badar tvillingarna och det är Lotta som badar dem. Petter står 

en bit bakom och tittar på, liksom tanterna och deras vän Farbror blå. Alla dessa är passiva i 

bilden och det blir Lotta som är den drivande, men hon blir inte någon dominerande man utan 

en ompysslande kvinna och uttrycker därför traditionell kvinnlighet. 

Davies skriver att maskulinet är något som vi förknippar med makt, att den som innehar 

maskulinitet är den som har makten i samhället. Män är i och med detta motsatsen till 

kvinnorna som är underlägsna mannen och har svårt att själva ta makt. (Davies 2003:28) 

Även behovet av att ha makt är lägre hos kvinnor. Makt blir inte något kvinnor strävar mot då 

det inte ingår i den kvinnliga könsrollen. (Davies 2003:100) 

Petter är den dominante som har makten när de är ute och går men när Lotta är den drivande i 

badbilden gör hon inte anspråk på att ha någon makt. Hon tillskrivs fortfarande kvinnorollen 

som är omhändertagande. 

Det finns ytterligare en bild där tvillingarna ingår. Det är när Petter och Lotta först träffar dem 

och deras mamma ligger sjuk. På bilden matar de tvillingarna eftersom deras mamma ligger 

sjuk i sängen. Petter och Lotta sitter på golvet och matar varsin tvilling med sked. Här hjälper 

Petter till med omhändertagandet. Dock finns det en skillnad i hur Petter och Lotta behandlar 

tvillingarna. Lotta sitter med den ena tvillingen i knät och matar den precis som en 

omhändertagande mamma, medan Petter sitter framför på alla fyra och matar tvillingen. 

Hirdman menar att det är tabu för en man att göra en kvinnosyssla. Om så sker måste det ske 

under särskilda former (Hirdman 2001:66). Petter måste i denna situation hjälpa Lotta att 

mata en av tvillingarna då hon inte klarar av att mata båda själv. Petter gör det han måste göra 
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men för att visa att han inte helt går in i kvinnosysslan att ta hand om barn får barnet stanna på 

golvet och på så sätt finns det en tydlig skillnad i hur Petter och Lotta utför kvinnosysslan. 

Detsamma gäller när Petter är ute och går med tvillingarna som nämndes ovan. Petter tar hand

om barnen vilket i grunden är en kvinnosyssla men han gör det på ett manligt sätt när han tar 

över makten och är den dominante. Även Hirdmans isärhållning syns i skillnaden på sysslor. 

Hirdman skriver att manssysslor och kvinnosysslor inte får blandas ihop (Hirdman 2001:65). 

Petter visar detta genom att han gör en skillnad mellan hur han och Lotta utför kvinnosysslan 

att passa barn. 

I boken Petter och Lottas jul finns även en annan tydlig skillnad mellan Petter och Lotta när 

det gäller sysslor som får agera leksaker. När det börjar närma sig jul igen är det dags att 

tillverka julklappar. I texten står det att Lotta har det lätt att göra julklappar då hon har lärt sig 

att både sy och virka. Däremot var det svårt för Petter då han var tvungen att tälja sina 

julklappar och det var svårt eftersom träet sprack hela tiden. Här finns en uppdelning av vad 

som ses som manligt respektive kvinnligt. Petter ska även göra en större hylla i trä till Farbror 

blå, som ofta brukar vara hemma hos tanterna. I bilden ser man Petter måla denna hylla och

Lotta sitta i ett rum bakom där hon lackar sina paket. Här är Petter och Lotta även separerade 

rent fysiskt när de håller på med sina olika julklappar och isärhållningen blir ännu tydligare. 

7.2.3Musse Pigg köper julklappar

I Musse Pigg köper julklappar leker pojkarna Teddi och Freddi enbart med pojkleksaker. 

Dessa pojkleksaker är olika sorters fordon så som bilar, flygplan och tåg. Det står i texten att 

de bara vill leka med leksaker som kan röra sig. Det står även i texten att de springer förbi 

avdelningen med dockor och avdelningen med spel, bollar och skidor. På en bild ser man 

Teddi och Freddi springa förbi ett bord med olika sorters dockor samt bordet med de mer 

neutrala leksakerna som schackspel och skidor. Men de går också förbi vissa pojkleksaker så 

som ett basebollträ och en amerikansk fotboll som tillhör traditionellt manliga sporter. 

        Här är det tydligt vilka leksaker som Teddi och Freddi är intresserade av och det är 

definitivt inte flickleksakerna, som här benämns som dockor. Inte heller de neutrala 

leksakerna och i viss mån pojkleksakerna är intressanta för Teddi och Freddi att leka med. Det 

viktigaste för dem är att leksakerna är rörliga. 

        Nelson skriver att van Leuween i en undersökning såg skillnader mellan pojk- och 

flickdockor där pojkdockorna kunde stå själva och på det sättet var mer självständiga än 

flickdockor som behövde hållas i för att kunna stå och lekas med (Nelson 1998). På samma 
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sätt blir leksaksfordonen, som kan gå själva, ett attribut för manlighet. Teddi och Freddilägger 

vikten vid det manliga självgående och rörliga. Att Teddi och Freddi väljer fordon att leka 

med är typiskt för pojkar. Flera olika studier avbarns önskelistor visar att pojkar oftare önskar 

sig fordon än flickor (Nelson 1998:45), (Nelson och Svensson 108f).

7.2.4 Gertrud på daghem

Gertrud på daghem är den mest annorlunda och genusöverskridande boken av de äldre 

böckerna. Detta kan ha att göra med att boken är den som ligger närmast vår tid. Det var på 

60-talet som barnlitteraturen började granskas ur genussynpunkt skriver Kåreland och Lind-

Munther (Kåreland & Lindh-Munther 2005b:113). Alltså hade genus i barnböckerna redan 

blivit aktuellt när Gertrud på daghem skrevs vilket kan vara ytterligare en förklaring till att 

det är den bok som är mest lik böckerna från 2000-talet. Det figurerar ungefär lika många 

pojkar som flickor i boken och i de flesta bilderna leker de med neutrala leksaker. Även om 

det finns bilder som är typiskt könsrelaterade som en bild där barnen klär ut sig är det inte 

könsskillnader som är det tydligaste budskapet i boken. 

Det som främst är framträdande i bilderna är hur många neutrala leksaker som figurerar i 

boken. Barnen använder sig av mycket naturmaterial i boken. Ett exempel är när de leker affär 

och använder rönnbär, löv och pinnar som varor i affären. Här är alla barnen med och leker, 

både pojkar och flickor och ingen har någon dominans i leken, alla är jämställda. Varken

Hirdmans isärhållningeller den könsstereotypa socialisationen märks i bilderna med neutrala 

leksaker. 

När det gäller socialisationen och uppdelningen av leksaker finns det som nämnts tidigare inte 

så många leksaker som går att dela upp i pojk- respektive flickleksaker. Utklädningskläderna

är självfallet ett typiskt resultat av socialisationen där barnen har en bild av hur en man eller 

kvinna ska klä sig utifrån sina erfarenheter, vilket jag kommer att återkomma till.                                                                                 

        Även uppdelningen av vilka sorters leksaker som barnen leker med är också svår att 

klassa som könsbestämd. Nelson tar upp Nach&Fralegh som kom fram till att det är skillnad 

på vad pojkar och flickor leker med. Pojkar leker främst med fordon och verktyg och flickor 

främst med hushållsredskap och möbler. (Nelson, Svensson 2005:108f)

Eftersom många leksaker som barnen leker med i Gertrud på daghem är neutrala, fyra 

stycken, så är denna uppdelning svår att se.Det finns dock leksaker som är könsstereotypa. 

Det finns fem flickleksaker men tre av dessa figurerar i samma bild när barnen städar 

dockvrån, som jag återkommer till. Det finns två pojkleksaker i bilderna. En av dessa 
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pojkleksaker är en bil som en pojke kör, men i texten står det att det är pojkens födelsedag och 

därför får han ha den i flera timmar. Här finns det en stereotyp leksak som används av den 

som tillhör stereotypen, det vill säga en pojke. Detta faktum att han fyller år indikerar att det 

inte handlar om att han är pojke utan det är för att han fyller år som är huvudanledningen till 

att han kör bilden. Här blir inte könet fokus utan det faktum att han fyller år.

I en av bilderna i boken ska barnen, som tidigare nämnts, städa dockvrån. Denna bild ger ett 

intryck av att vara könsbrytande eftersom pojkarna hjälper till. Dock är det bara när man tittar 

på bilden i stort. Om man tittar närmare på bilden och kompletterar med texten så får man en 

annan bild. Det är tre pojkar och tre flickor på bilden varav det är en flicka som arbetar medan 

två sitter och leker med dockorna. Alla pojkar i bilden arbetar. En diskar, en skurar golvet och 

en skakar lakanen i docksängen. Vid första anblicken av denna bild strider den mot de typiska 

könsmönstren. Dessa sysslor är traditionellt kvinnliga och därför något som pojkar i vanliga 

fall inte leker.I texten står det att pojken som diskar gör det för att det är så kul att slabba med 

vatten och pojken som skurar tycker det är så kul när det löddrar. Pojkarna utför de sysslor där 

de samtidigt kan få utlopp för sådant som de tycker är kul. Flickorna däremot sitter bredvid 

och spelar en passiv mammaroll där de leker med dockorna utan att hjälpa till med 

städningen. I Sommestads avhandling, som Hirdman beskriver i sin bok Genus – om det 

stabila föränderliga former, står det att när ett kvinnoyrke går över till att vara ett mansyrke 

krävs någon sorts förändring i yrket för att det ska accepteras som ett manligt yrke. (Hirdman 

2001:66f) Utifrån detta resonemang gör pojkarna det som är roligt när de ska städa. Det blir

mer accepterat att utföra kvinnosysslor när de har en anledning, en förändring i sysslan. Det är 

inte sysslan i sig som är ändamålet utan att det är roligt att genomföra just den sysslan.

Även om denna bild inte är så könsrollsbrytande som den verkar så kan den ändå fungera som 

könsrollsbrytare. Barn som tittar och eventuellt får texten läst för sig behöver inte 

nödvändigtvis tänka på samma sätt som beskrivs ovan. Utan barnen ser kanske bilden mer 

som den är - att pojkarna också städar, diskar och skurar.

IGertrud på daghemanvändsöverhängande neutrala leksakervilket gör att den skiljer sig från 

de övriga äldre böckerna. 

7.3Resultat och analys av böckerna från 2000-talet
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7.3.1 Dollans dagis

Dollans dagis innehåller inte så mycket konkreta leksaker. På dagis leker Dollan och Knutte 

att de är pippifåglar. De hoppar ner bland kuddar och då blir kuddarna Dollans och Knuttes 

leksaker. Kuddarna är neutrala och förblir neutrala i leken. 

De ”riktiga” leksaker som förekommer är i stort sett även de neutrala. Det som förekommer är 

tre utomhusleksaker, engungbräda och en rutschkana som barnen på bilden leker med. Det är 

även en pojke och en flicka som kastar boll med varandra. Hemma hos Dollan förekommer 

det också leksaker i form av sexgosedjur som hon ser som levande. Dollans gosedjur kan inte 

följa med till dagis eftersom några djur är sjuka, några har tappat kroppsdelar och någon som 

inte har några byxor. Dessa gosedjur återkommer även i den sista bilden då det är kalas 

hemma hos Dollan. Alla gosedjuren är med och har åtgärdat sina problem på olika sätt. Dessa 

djur är även de neutrala leksaker även om det är en flicka som äger dem. Dollan hanterar dem

inte på ett traditionellt kvinnligt sätt som att ta hand om dem och sköta om dem. Detta vore 

mer naturligt eftersom kvinnan har setts som mer omhändertagande.  Hirdmans isärhållning 

samt den traditionella socialisationen vacklar när flickor inte lever upp till detta. Dollan beter 

sig inte som en flicka borde göra om isärhållning och könssocialisationfått råda. 

Gosedjuren är mer som Dollans lekkamrater. Detta är extra tydligt i sista bilden när de ska ha 

kalas hos Dollan. Då hon och hennes vänner från dagis kommer in i rummet sitter gosedjuren 

redan vid bordet. Kaffekoppar och bullar står framdukade på bordet och gosebjörnenhåller i 

en tekanna. Utifrån denna bild kan man tänka att det är djuren som har ordnat detta kalas och 

djuren blir jämställda med Dollan och hennes vänner.Därför blir de neutrala i denna lek.

Det är de neutrala leksakerna som tar över i denna bok och någon könsuppdelning av 

leksakerna är inte utmärkande. Den enda leksaken i boken som är könsbestämd ären bil som 

figurerar i bakgrunden av en bild. Trots att den finns med är den inte framträdande och därför 

inget som läsaren lägger stor vikt vid. 

Även om det inte finns några könsstereotypa leksaker som används i en tydlig lek så finns det 

en sekvens som skulle kunna ses som en lek. Sekvensen börjar när Dollan kommer till dagis 

och möter sin vän Knutte. Knutte hjälper Dollanav med hennes kappa för att sedan hjälpa 

henne av med skorna. Detta är ingen lek som involverar leksaker, eller kanske inte ens någon 

lek. Men om det skulle vara en lek skulle Dollans kappa och Dollans skor varaleksakerna. Då 

blir denna leksekvens väldigt könsstereotyp där Dollan som är flicka står för den värnlösa 

kvinnan som behöver hjälp av den starka och handlingskraftiga mannen. Genom denna lek 

upprätthåller Knutte och Dollan genuskontraktet. Hirdman menar att mannens uppgifter i det 
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stereotypa genuskontraktet är försörjning, beskydd och ansvar (Hirdman 2001:88). Knutte 

upprätthåller kontraktet genom att ta ansvar för Dollan och hjälpa henne av med kappan och 

skorna som en gentleman och Dollan upprätthåller kontraktet genom att låta sig hjälpas.

7.3.2Sixten och Blixten på dagis

Sixten och blixten på dagis är en bok som visar att genus inte behöver vara synligt bara för att 

den är gjord i en genusmedveten tid. Som tidigare nämnts kommer jag främst rikta in mig på 

de barn som går på dagiset i vanliga fall och lämna Sixten och Blixten utanför 

leksaksresonemanget. 

Boken utspelar sig på dagis och det figurerar många neutrala leksaker. I alla bilder händer det 

väldigt mycket på en gång och både neutrala leksaker samt könsuppdelade leksaker 

förekommer. Det finns även en bild där Sixten, Blixten och tre andra barn, en pojke och två 

flickor, ska bygga en maskin. Då använder de neutralt material och alla barnen är med och 

bygger. En annan liknande bild är när barnen ska göra rekvisita till en teater. I denna bild

hjälper alla barnen till, pojkar som flickor, att bygga rekvisitan. Denna bild ser vid första 

anblicken ut som en neutral bild där inga könsstereotypa skillnader är synliga. När man tittar 

närmare på bilden så ser man två flickor i kanten av bilden. Den ena flickan målar läppstift på 

sig medan den andra kammar hennes hår. Detta är återkommande genom boken att dessa 

flickor kammar varandras hår. På nästan varje bild i boken finns det minst ett barn som leker 

med något könsstereotypt på ett könsstereotypt sätt. Det figurerar fyra pojkleksaker och fyra 

flickleksaker som något barn leker med. Detta gör att man hela tiden blir påmind om det 

könsstereotypa. Även om de neutrala leksakerna är lika framträdande då det figurerar åtta

neutrala leksaker, som barnen leker med, blir det lätt att man fastnar mer vid de 

könsstereotypa. Sedan förekommer det många leksaker i bilderna som ingen leker med och 

dessa är också de både pojk-, flick- och neutrala leksaker.

En annan del av boken uppvisar också en könsstereotyp syn på kvinnan och mannen och deras

egenskaper och attribut. Det är ett avsnitt när barnen ska framföra en teaterpjäs. 

Pjäsen handlar om en prinsessa, med en liten prinsesskrona, gul klänning och ett rosa band

som liknar ett ”fröken Sverige band”. Denna prinsessa är ledsen för att hon inte får någon 

friare. Hon gör en flaskpost som hon slänger i toaletten. Det figurerar även en hovdam med 

rosa kjol och linne, en tiara och en handväska. I pjäsen finns även någon sorts budbärare eller 

tjänare som ser ut som en riddare med hjälm och svärd. En annan har stor mustasch och en 

liten mantel. När prinsessan spolat ner flaskposten fastnar den i toaletten och de kallar på en 
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manlig rörmokare som lagar toaletten och prinsessan gifter sig med rörmokaren. Denna pjäs 

har många könsskillnadsmarkörer. Inte minst i hur karaktärerna är klädda. 

Hirdman menar att kläder och attribut förstärker genusskillnaderna och bidrar till att 

isärhållningen blir tydligare (Hirdman 2001:71f).Kvinnorna i pjäsen är väldigt stereotypt 

klädda med klänningar och handväskor i stereotypa kvinnofärger.Männen har mustasch och 

riddarhjälm och svärd som är förknippat med män. Dessutom är det bara pojkar som spelar 

män och flickor som spelar kvinnor i pjäsen. 

Boken Sixten och Blixten på dagis har många bilder som förstärker könsrollerna och inga 

tydliga bilder som direkt motverkar könsrollerna. 

7.3.3Kenta och barbisarna

I textentill den första bilden i Kenta och barbisarna får man veta att Kentas pappa vill att han 

ska ta med fotbollen till dagis för Kenta är så bra på fotboll. På bilden sitter Kenta med sin 

barbiedocka och pappan står med ryggsäcken i ena handen och en fotboll i andra. Kenta gör 

som pappa säger och tar inte sin barbiedocka som han leker med på bilden. Kentas pappa blir

vid det här tillfället en förespråkare för socialisationen. Kenta ska rätta in sig och underkuva 

sig det som auktoriteten, i detta fall Kentas pappa,anser att Kenta bör prioritera när han väljer 

leksak att ha med sig till dagis.

Däremot vågar Kenta bryta mot detta och tar med sin barbiedocka till dagis nästa dag, men då 

i hemlighet för att inte visa detta för pappan och göra honom besviken. 

Kenta får även motstånd från flickorna på dagis. På en bild står Kenta en bit ifrån med sin 

barbie bakom ryggen. Han tittar vädjande på flickorna som leker med sina barbiedockor. 

Dessa flickor har blivit medsocialiserade till att bara flickor ska leka med barbie och har svårt 

att släppa in Kenta när han vill vara med och leka. I de nästkommande bilderna befinner sig 

Kenta en bit ifrån flickorna när de leker och hoppas att han kommer att få vara med. Kenta 

försöker få vara med i leken genom att han vid ett par tillfällen interagerar med flickorna. 

Tillslut låter flickorna, om än motvilligt Kenta vara med dem när de leker. När Kenta väl får 

vara med att leka leker han med dockorna på samma sätt som flickorna. I undersökningen 

som Berg och Nelson gjort om hur pojkar respektive flickor leker med sina dockor märkte de 

att det fanns en skillnad. Pojkarna lekte genom dockorna och benämnde dockorna som jag,

medan flickorna lekte med sina dockor där de skilde på sig själva och dockorna. (Nelson 

2007:152f) I Kenta och barbisarnanämner flickornasina dockor vid namn och behandlar dem 

som ytterligare en person i leken, alltså inte så som pojkarenligt Berg & Nelson leker
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därdockornaären förlängning av dem själva. När Kenta är med flickorna leker han på samma 

sätt som dem med sin docka. I och med allt detta harKenta brutit mot socialisationen som 

både Kentas pappa och flikcorna på dagis försökt upprätthålla.

Även Kentas killkompisar lever i en tillvaro där de är socialiserade att leka med typiska 

manliga leksaker. De leker vid ett tillfälle krig ute på gården med pinnar som vapen, de 

bygger raketstridare med pysselmaterial och spelar fotboll. Pojkarna vill att Kenta ska vara 

med i deras lekar, men Kenta ser inte road ut på bilderna. När pojkarna sedan kommer på 

honom med att leka med tjejerna och klä ut sig i kjol så springer Kenta iväg och verkar 

skämmas. Han tror inte han ska bli accepterad. Kenta vet inte hur hans vänner och även 

föräldrar kommer att reagera. Speciellt då hans pappa vid flertalet tillfällen har uppmuntrat 

honom att leka med pojkleksakerna. 

        Att placerat in sig själv i ett tydligt manligt eller kvinnligt fack beskriver Davies som 

något nödvändigt och naturligt i skapandet av manlighet och kvinnlighet. Detta leder till att 

man blir accepterad i samhället. Att inte tillskansa sig ett sätt att vara antingen man eller 

kvinna är inte accepterat i samhället. Man ska alltså rätta sig efter den rådande könsbestämda 

världen. (Davies 2003:37) 

Kenta och barbisarna är en komplex och problematisk bok ur genussynpunkt. Det är den 

boken som tydligast behandlar genus som fenomen och även vill bryta inrutade könsmönster 

och motarbeta socialisationsprocessen där flickor blir socialiserade till att leka med 

flickleksaker och pojkar att leka med pojkleksaker. Boken uppnår detta mål då Kenta vill leka 

med barbiedockor och också gör så tillslut. Även hans kompisar som tidigare inte varit 

intresserade av flickorna leker faktiskt i slutet med kjolar. Dettabudskap blir dock bara synligt 

om man läser hela boken ordentligt.De absolut flesta bilderna i boken är snarare 

könsstereotypa än könsbrytande. Detta gäller både vilka leksaker som finns i bilden och vilka

färger som används. När barnen är ute och leker på gården så leker alla pojkar krig med 

pinnar som vapen och flickorna sitter i sandlådan och leker med barbiedockor. När de är inne 

pysslar pojkarna och gör raketstridare och flickorna leker fortfarande med 

barbiedockor.Nach&Fraleigh kommer i sin undersökning fram till att pojk- och flickleksaker 

knyter an till olika verksamhetsfält. Pojkars till ett yttre och mer offentligt och flickor till ett 

inte och mer privat. (Nelson & Svensson 2005:108f)Krigsleken med pinnar samt skapandet av 

raketstridare står för den yttre sfären där pojkarna blir mer aktiva. Flickornas barbiedockor 

står för den inre sfären där leken är mer passiv och inåtriktad. 

Bilden på dockvrån är rosa och inredningen är typisk för en dockvrå med spis och bord och 

husgeråd som förknippas med hemmet och kvinnor. I alla bilder är det flickor som leker med 
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dockor eller pojkar som leker krig eller spelar fotboll. Flickorna leker även i en sekvens att 

deras barbiedockor föder barn vilket är ytterst kvinnligt. När flickorna och Kenta hittar 

utklädningskläderna som är kjolar och klackskor dansar de prinsessdanser. Visserligen är 

Kenta med i en bild och dansar prinsessdans, men det är fortfarande en typisk kvinnlig 

könsstereotyp som förmedlas i bilden. Fram tills hit i boken är det mer könsstereotypa än 

könsbrytande bilder som förmedlas. De som läser boken måste verkligen förstå vad som 

händer i slutet av boken för att förstå budskapet. Tittar man bara igenom boken utan att 

reflektera över vad som verkligen händer är det lätt att budskapet inte blir synligt. 

För att ta till sig budskapet i böcker måste man haett kritiskt förhållningsätt och skapa 

värderingar genom att skapa en relation mellan sig själv som läsare och boken behövs för att 

ta till sig ett budskap i böcker menar Persson. (Kåreland 2005b:351) Denna relation måste 

pedagoger eller andra vuxna hjälpa barn att skapa så man inte läser Kenta och barbisarna och 

bara ser att pojkar leker krig och spelar fotboll och flickor leker med barbiedockor. 

7.3.4Pino´s dagis

Även i Pino´s dagis är de neutrala leksakerna ofta förekommande. Det figurerar även bilder 

där könsstereotyperna bryts genom att en pojke leker med en flickleksak och en flicka med en 

pojkleksak. I boken finns det två pojkleksaker varav Pino använder den ena och Pinolina den 

andra. En flickleksak som Pino leker med. Fem neutrala leksaker där Pino leker med fyra av 

dessa och Pinolina tre. Den flickleksaken som förekommer är en kvinnlig docka med långt hår 

och klänning som Pino äger. Det syns tydligt att det är Pinos docka då det är han som tar hand 

om den och har den på bilderna. 

Vid ett tillfälle är dockan ledsen och det är Pino som tröstar den vilket borde vara en 

kvinnosyssla. Hirdman menar att det är tabu för mannen att träda in i den kvinnliga sfären och 

utföra kvinnosysslor (Hirdman 2001:66). Här bryter Pino detta tabu, både genom att äga en 

docka och att dessutom trösta den. De undersökningar som gjorts av önskelistor visar att 

pojkar och flickor väljer att leka med olika leksaker. Pojkar med bland annat fordon och 

flickor med bland annat dockor. (Nelson 1998:45) Även i Pino´s dagis liksom i Dollans 

dagisär barnen ute på gården och leker och de leksaker som finns där är också de neutrala. 

Barnen åker rutschkana och gungar och Pino har en hink och spade i handen på en bild 

        I boken Pino pådagis figurerar det inga vuxna på bilderna. Barnen verkar välja helt 

själva vad de ska leka med utan att någon vuxen styr dem. Visserligen får vi anta att det är 
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vuxna som har bestämt vilka leksaker som ska finnas på förskolan, men det är den enda 

vuxenpåverkan som finns i boken. 

        Davies menar att barn skapar kön även på individnivå och inte bara genom socialisation 

där vuxna påverkar. Barn placerar själva in sig i ett kön. De gör det dock inte helt utifrån sig 

själva utan samhället och dess strukturer ligger till grund för hur barn placerar in sig i kön. 

(Davies 2003:26f) Eftersom det inte figurerar några vuxna i Pino´s dagis så tillåts barnen här 

att själva placera in sig i ett kön. De har fri tillgång till leksakerna som de får välja fritt 

mellan. Den enda begränsningen är hur många leksaker som finns på dagis vilket är de vuxnas 

val. De vuxna får här stå för vilken syn på män och kvinnor som förmedlas genom leksaker, 

de vuxna får blir ”samhället”. I Pino´s dagis leker barnen främst med neutrala leksaker så som 

målarfärger och kuddar. Men på framsidan av boken ligger det två tågvagnar och en brandbil, 

som ses som pojkleksaker. Pino och de andra barnen väljer alltså själva att leka med de 

neutrala leksakerna och placerar sig inte i ett könsfack i just dessa lekar. Vid ett tillfälle leker 

barnen med utklädningskläder. Där Pino klär ut sig till polis och flickan Pinolina klär ut sig 

till viking. Både polis och viking förknippas med manlighet eftersom polis ses ett typiskt 

manligt yrke och vikingar förknippas med styrka och handlingskraft som är manliga 

egenskaper. Både Pino och Pinolina väljer att placera sig i det manliga könet i den här leken. 

7.4 Jämförande analyser

7.4.1 Pojk-, flick- och neutrala leksaker

När man tittar på pojk- och flickleksakernas uppdelning i böckerna är det i de äldre böckerna 

som uppdelningen mellan pojk- och flickleksaker syns tydligast. Inte minst i den äldre boken 

Musse Pigg köper julklappar där pojkarna Teddi och Freddi enbart leker med typiska 

pojkleksaker och aktivt ratar både flickleksaker och neutrala leksaker. Även i böckerna från 

2000-talet förekommer det könsstereotypa leksaker,trots att det är fler i de äldre böckerna. En

stor skillnad mellan böckerna från 2000-talet och de äldre böckerna är vem som leker med de 

könsstereotypa leksakerna. I de äldre böckerna är det nästan helt uteslutande pojkar som leker 

med pojkleksaker och flickor som leker med flickleksaker. I böckerna från 2000-talet finns 

det däremot fler karaktärer som bryter mot detta då pojkar leker med flickleksaker och flickor

leker med pojkleksaker. I till exempel Kenta och barbisarna är det Kenta själv som leker med 

barbie. I Pino´s dagis klär flickan Pinolina ut sig till viking. 
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Den största skillnaden mellan de äldre böckerna och böckerna från 2000-talet är hur många 

neutrala leksaker som finns med i böckerna. I böckerna från 2000-talet figurerar det fler

neutrala leksaker än i de äldre böckerna. Bland de äldre böckerna är det främst i Gertrud på 

daghem som neutrala leksaker förekommer,vilket kan ha att göra med att boken är skriven 

under andra halvan av 60-talet och man var mer medveten om genus i litteraturen.Det är både 

många ”riktiga” leksaker samt naturmaterial som är neutrala leksaker.Detta gör att Gertrud på 

daghem är mer lik böckerna från 2000-talet än de andra äldre böckerna. Dock finns det några 

få neutrala leksaker i de övriga äldre böckerna. I Duktiga Annika förekommer den röda hinken 

som både får agera som neutral och könsstereotyp. Även i Petter och Lottas jul finns en 

neutral leksak som barnen leker med och det är skidorna de får på julafton. Dessa skidor 

förekommer dock bara på en enda bild och det är den sista i boken så skidorna är inte särskilt 

framträdande. Till sist är det Musse Piggköper julklappar från de äldre böckerna där det 

figurerar endel neutrala leksaker som finns på leksaksavdelningen. Eftersom Teddi och Freddi 

uttryckligen säger att de inte vill leka med dessa så blir effekten att pojkar bara kan leka med 

pojkleksaker och varken med neutrala leksaker eller flickleksaker. Det är egentligen bara i 

Gertrud på daghem av de äldre böckerna där neutrala leksaker har en framträdande roll. 

Tittar man istället på böckerna från 2000-talet figurerar det betydligt mer neutrala leksaker i 

dessa. I Dollans dagis är det nästa uteslutande neutrala leksaker, en pojkleksak syns på en bild 

men denna är i bakgrunden och inte i fokus. Även i Pino´s dagis finns det fler neutrala 

leksaker än könsstereotypa. I Sixten och Blixten på dagis figurerar det både neutrala och 

könsstereotypa leksaker. Kenta och barbisarna är den av böckerna från 2000-talet där det 

figurerar mindre neutrala än könsstereotypa. Däremot används de könsstereotypa leksakerna 

för att bryta könsmönstren. 

         Även karaktärer kan genom på vilket sätt de leker med leksakerna blikönsneutrala. Till 

exempel när Annika har träffat skogstomtarna. Annika sitter i sanden och leker med sin hink 

och träslev som hon gör sandkakor med. Tomtefamiljens barn leker med sanden genom att de

hoppar på de sandkakor som Annika gjort. Det är både pojkar och flickor som hoppar på 

sandkakorna och leker en ganska aggressiv lek som kanske är mer typisk för pojkar. Detta kan 

bero på att de inte är människobarn utan tomtebarn som inte är mänskliga varelser som inte 

ingår i den isärhållande och socialiserande värld som vi människor lever i. Detta blir på 

samma sätt som när barnen klär ut sig i Pino´sdagis. I den bilden klär en pingvin och en kattut 

sig i neutrala kläder som föreställer en tomte respektive ett spöke. Detta kan vara för att 

varken pingvinen eller katten har ett bestämt kön i boken. Pino och Pinolina är tydligt 

uppdelade som en pojke och en flicka, detta genom kläder och deras namn. Katten och 
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pingvinen har varken kläder eller namn och kan därför inte placeras in i något kön. Dessa 

karaktärer står också utanför könsordningen. Även i bilden med utklädningskläderna iGertrud 

på daghem finns en liknande könsneutral roll. Det är Kajsa som leker att hon är en baby som 

inte har något direkt kön utan en neutral baby. 

7.4.2 Utklädningskläder

Både i böckerna Gertrud på daghem och i Pino´s dagis används utklädningskläder som 

leksaker. Utklädningskläder som i sin tur kan vara neutrala i sig. 

I Gertrud på daghem är det tre barn som är med på bilden. Gertrud är utklädd i en rosa 

klänning med släp och har en rosa hatt på huvudet med en stor fjäder i. Hon har även på sig en 

pälssjal och vita handskar och en handväska. Hon leker med en barnvagn som en annan flicka, 

Kajsa, sitter i med en nalle. Bredvid dem står en pojke, Per. Han har på sig en brun rock,

lösskägg och en hatt. I sin utsträckta hand har Per en docka. I texten får vi veta att detta är en 

mamma, pappa, barn-lek där Gertrud är mamma, Per är pappa och Kajsa är deras baby. 

Per är en passiv man som står och tittar på när Gertrud, mamman, är ute och tar hand om 

babyn. I denna bild upprätthåller barnen de typiska könsrollerna i denna lek där 

utklädningskläderna är det som förstärker könsrollerna och gör dem ännu tydligare. Kläderna 

blir en könsrollsförstärkare och tecken på manligt eller kvinnligt. 

Davies menar även att barn är väldigt medvetna om vad som är kvinnligt och manligt och 

vilka attribut som tillhör dessa stereotyper. Ett av de tydligaste attributen för kvinnligt och 

manligt är kläderna (Davies 2003:30). 

I bilden på Gertrud och hennes kompisar när de klätt ut sig är det väldigt stereotypt med 

klänning på flickan och lösskägg på pojken för att indikera att de är just kvinna och man de 

har klätt ut sig till. Kläderna blir enbart en symbol för vilken roll barnen spelar i leken, om det 

är en kvinna eller en man. Att pojkar tar på sig papparollen och rollen som man och flickor tar 

på sig rollen som kvinna och mamma i denna sorts lekar är något som stärker könsrollerna. 

Thorell såg i sin studie att barnen gärna använde sig av de typiska könsrollerna i sina rollekar 

(Kåreland och Lind-Munther2005a:72). Att Gertrud, Kajsas och Pers lek är så stereotyp stärks 

ytterligare om man tänker på Hirdmans isärhållning. Barnen tar på sig kläder för att förstärka 

skillnaden i vem som är mamma och vem som är pappa. 

        I Pino´s dagis klärPino ut sig till polis och Pinolina till viking. Båda dessa 

utklädningskläder är också de könsstereotypa. Polis är ett yrke som man ofta förknippar med 

män och vikingar är förknippade med maskulinitet. Skillnaden mellan de könsstereotypa 
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utklädningskläderna i de två ovan omnämnda böckerna är att i Gertrud på daghem förstärker 

barnen de rådande könsstereotyperna genom att upprätthålla synen på kvinnor och män. I 

Pino´s dagis så bryter däremotPinolina mot könsstereotyperna genom att klä ut sig till något 

som är manligt trots att hon är flicka.  

7.4.3 Skapandet och brytandet av könsroller 

Som tidigare nämnts är det till största del de äldre böckerna som står för upprätthållandet av 

könsskillnader i böckerna. Både i Petter och Lottas jul,Musse Pigg köper julklappar och 

Duktiga Annika finns det nästan uteslutande könsstereotypa leksaker och det är ingen i 

böckerna som bryter denna uppdelning.

Det är inte bara de äldre böckerna som upprätthåller könsstereotyperna, det finns även i 

böckerna från 2000-talet. Kenta och barbisarna och Sixten och Blixten på dagis är böcker där 

det figurerar flera könsstereotypa leksaker. Däremot finns det en skillnad mellan dessa böcker

Både Kenta och barbisarna och Sixten och Blixten på dagis har många delar som förstärker 

könsrollerna. I Kenta och barbisarna är många av bilderna könsstereotypa där flickorna leker 

med typiska flickleksaker och pojkarna leker med typiska pojkleksaker. I Sixten och Blixten

på dagis är det pojkar och flickor på varje bild som leker med typiska könsrelaterade leksaker. 

Den tydligaste skillnaden mellan dessa böcker är att i Kenta och barbisarna finns en annan 

del i boken som är tydligt könsöverskridande. Kenta går tydligt över gränsen och leker med 

barbiedockor som inte är typiskt manligt. Det finns ett tydligt budskap som strider mot den 

rådande genusordningen. Däremot i Sixten och Blixten på dagis finns inte någon sådan 

vändning. Pojkarna leker med bland annat flygplan och grävskopa och flickorna med 

hårborstar och dockor. Könsstereotyperna som finns i boken ifrågasätts inte på något sätt och 

därför blir boken mer könsförstärkande änKenta och barbisarna. 

Kenta och barbisarna är alltså en bok som på ett tydligt sätt bryter mot könsrollerna. Detta 

genom att Kenta leker med Barbie som är en typisk flickleksak. Kenta har trots detta inte bara 

flickegenskaper. 

Mia Österlund kommeri sin undersökning av PijaLindenbaums Gittan-trilogi fram till att 

Gittan är en flicka som har tilldelats pojkegenskaper samtidigt som hon har kvar sina 

flickegenskaper. Österlund menar även att detta är ett bra sätt att gestalta flickor som ska 

bryta mot könsmönstren. (Österlund 108f) Detta sätt att tillskriva ett barn båda könens 

egenskaper kan man även se i Kenta och barbisarna, från 2000-talet, som även den är skriven 

av Lindenbaum. Här ser vi Kenta som är bra på fotboll och leker med grabbarna, men ändå är 
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mer intresserad av att vara med flickorna och leka med Barbie. Han närmar sig även flickorna 

på ett lugnt sätt som är mer typiskt för flickor. Eftersom flickor ofta socialiseras in i en inre 

sfär som Almqvist menar (Almqvist 1991:87f) så blir flickorna ofta försiktigare. Han hade 

lika gärna kunna klampa in i leken och tvingat sig med.Detta skulle varit ett mer pojkaktigt 

sätt att ta sig in i flickornas lek. Detta på samma sätt som det passiva är kvinnligt blir detta 

aktiva sätt mer manligt då Almqvist menar att pojkar socialiseras in i en yttre sfär (Almqvist 

1991:87f).Nu smyger Kenta istället in i leken och försöker att få vara med och flickorna 

tillåter det tillslut. Leken sker på flickornas villkor och Kenta blir insläppt när de vill det.

Även i slutet av boken när de andra pojkarna, som genom hela boken har varit väldigt 

pojkaktiga, själva dansar till musik med kjolar på sig så har det pojkaktiga sättet sammanförts 

med det flickaktiga. Detta i likhet med den allra sista bilden i boken där Kenta, en annan 

pojke och en flicka spelar fotboll tillsammans med sina kjolar på sig. Här är det tuffa 

pojkaktiga i fotbollen förenat med de flickaktiga kjolarna. 

Den mjuka men pojkaktiga pojken syns främst i Kenta och barbisarna men även iPino´s 

dagis som också den är från 2000-talet. Pino är en lugn pojke som äger en flickdocka som han 

vid ett tillfälle tröstar när den är ledsen. I denna situation är han en lugn pojke som tillskrivits 

flickegenskaper. Däremot när barnen ska klä ut sig så klär Pino, som tidigare nämnts, ut sig 

till polis som är väldigt förknippat med manliga egenskaper.

        I bilden där barnen klär ut sig i Pino´s dagis är det flickan Pinolinasom står för brytandet 

av könsstereotyperna och pojken behåller den fortfarande då Pino klär ut sig till polis.Fagrell 

menar att hon kommit fram till att detta är något som är utmärkande. Flickor har lättare att 

bryta könsmallen och glida över i den manliga sfären än vad pojkar har att träda in i den 

kvinnliga sfären (Kåreland och Lind-Munther 2005a:74).

Att träda in i det andra könets sfär och bryta könsrollerna är, bortsett från de tre ovannämnda 

bilderna inte så vanligt i böckerna. Hirdman menar att det är tabu för män att göra 

kvinnosysslor (Hirdman 2001:66). Dock händer det ibland som exemplet ovan visar. I samma 

bok Pino´sdagisträder även pojken in i den kvinnliga sfären. Pino har på åtskilliga bilder en 

flickdocka med sig som han på en bild tröstar när hon gråter. Här använder sig Pino av ett 

attribut som vanligtvis används av flickor och har därför gått över gränsen mellan manligt och 

kvinnligt. 

Även i den äldre boken Gertrud på daghem finns könsöverskridande med. Detta i bilden på 

städningen i dockvrån när pojkarna är med och hjälper till. Här är det också pojkarna som står 

för könsbrytandet vilket är ovanligt, inte minst bland de äldre böckerna i denna undersökning. 

Även i Kenta och barbisarna är det en pojke som bryter könsrollerna. Detta gör att bland de 
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fyra tydligt könsbrytande bilderna som finns i böckerna är det pojkar som bryter könsrollen i

tre av dessa, tvärtemot det Fargell skriver.

Att på detta tydliga sätt bryta mot könsrollerna som Kenta gör i Kenta och barbisarna och 

Pino och Pinolina i Pino´s dagis är inte det enda sättet att försvaga könsstereotyper. Ett annat 

sätt är att använda sig av leksaker som varken är pojk-eller flickleksaker utan bara låta barnen 

i böckerna leka med neutrala leksaker, som i Dollans dagis. Här är det levande gosedjur och 

kuddar som barnen hoppar i som är det centrala. De barn som tittar i dessa böcker får ingen 

bild av könsstereotypa leksaker och dessa böcker förstärker inte könsstereotyperna. Detta 

gäller även Gertrud på daghem, som är en av de äldre böckerna.

Böckerna där de neutrala leksakerna ärvanligare än de könsstereotypaskapar en genuskonflikt. 

Hirdman beskriver att genuskonflikten uppstod när kvinnorna började komma in i den 

manliga sfären. Genuskontraktet började brytas upp. (Hirdman 2001:108) I och med att både 

pojkar och flickor leker med neutrala leksaker suddas skillnaderna mellan pojkar och flickor 

ut. Denna skillnad är grunden till Hirdmans isärhållning. Dåisärhållningen faller skapas en 

genuskonflikt, konflikten mellan upprätthållandet av isärhållningen och genus och

jämställdheten mellan man och kvinna. 

8. Sammanfattning och slutdiskussion

Att leksaker kan vara symboler för kvinnlighet och manlighet syns tydligt i den tidigare 

forskningen. Forskarna kommer fram till samma saker.Det finns skillnader mellan vad pojkar 

och flickor leker med. Hirdman menar att vi har ett behov att dela upp saker i motpoler

(Hirdman 2001:73). Detta gäller även leksaker. Leksakerna är tydligt uppdelade i pojk- och 

flickleksaker. Inte minst ser man det i den forskning som gjorts av önskelistor där pojkar och 

flickor önskar sig olika typer av saker (Nelson 1998:45).

Även böcker är något som påverkar genus på olika sätt, både dolt och öppet menar Kåreland 

(Kåreland 2005b:351).

I många bilderböcker figurerar det leksaker som barn leker med. I detta examensarbete har jag 

belyst detta och visat på vilka leksaker som används och hur de behandlas i böckerna. 

Både Hirdrmans syn på genus genom isärhållning och skapandet av kön genom socialisation 

är framträdande i böckerna utifrån leksaker. Detta framför allt i de äldre böckerna där 

könsstereotypa leksaker förekommer på ett mer könstereotypt sätt än i böckerna från 2000-

talet. Andelen könsstereotypa leksaker är inte så olika tidsperioderna emellan men vem som 
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använder leksakerna är det som skiljer dem åt. I böckerna från 2000-talet är det fler 

könsstereotypa leksaker som används av det motsatta könet. Denstörsta skillnaden i vilka 

leksaker som figurerar i böckerna är dock de neutrala leksakerna. Det är fler neutrala leksaker 

i böckerna från 2000-talet än i de äldre böckerna. 

Almqvist menar att leksaker förr i tiden var ett sätt för barnen att öva sig i den roll de skulle få 

i samhället när de växte upp, nämligen mansrollen och kvinnorollen (Almqvist 1991: 

86f).Detta kan vara en anledning till att det inte finns särskilt många neutrala leksaker i de 

äldre böckerna. Däremot i dag, finns leksaker i överflöd och vi har inte längre samma bild av 

att kvinnan ska indoktrineras i en kvinnoroll och mannen i en mansroll. Därför finns det ett 

större utrymme för de neutrala leksakerna.

Även om man ser en tydlig uppdelning, där de äldre böckerna i större utsträckning är 

könsskapande än böckerna från 2000-talet finns det undantag från båda tidsperioderna. Bland 

de äldre böckerna finns Gertrud på daghem som har mycket fler neutrala leksaker än de 

övriga äldre böckerna vilket gör att Gertrud på daghem inte i samma utsträckning förstärker 

könsskillnaderna. Bland böckerna från 2000-talet finns istället boken Sixten och Blixten på 

dagis som förstärker könsrollerna. Trots att den innehåller många neutrala leksaker så 

innehåller den lika många könsstereotypa leksakersom används på ett könsstereotypt sätt. 

Dessa leksaker figurerar även i bilder där det är rent onödigt att ha dem med, där leksakerna 

inte har något ändamål. Ett exempel är när alla barnen håller på att göra rekvisita och dekor 

till en pjäs de ska sätta upp på dagis. Barnen håller på och bygga med olika neutrala material 

förutom två flickor som sminkar sig och borstar håret. Här är inslaget av dessa tjejer helt 

onödigt då de inte har med resten att göra. 

Alla böckerna från 2000-talet utspelar sig på förskolan. I de flesta av dessa böcker finns det 

många neutrala leksaker. Även Gertrud på daghem utspelar sig på förskolan och även här 

finns det många neutrala leksaker. Detta kan ha och göra med att böckerna utspelar sig i 

förskolan. I förskolan är det pedagogerna som väljer vilka leksaker som ska finnas tillhands. 

Barnen har ett begränsat urval av leksaker. Pedagogerna har även möjlighet att välja leksaker 

som inte är könsstereotypa. 

Texten i böckerna är oftast inte särskilt viktig för hur leksakerna framställs och bilderna talar 

oftast för sig själva. Dock är texten förtydligande i vissa bilder. Det tydligaste exempletär i 

den äldre boken Musse Pigg köper julklappar där det står i texten vilka leksaker som Teddi 

och Freddi inte vill leka med. Även i den äldre boken Gertrud på daghem är texten av 

betydelse där bilden i sig fungerar som genusbrytare, medan texten agerar genusförstärkande. 
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Men oftast är texten endast kompletterande till bilderna om de behandlar leksaker 

överhuvudtaget. 

Genom barnböcker får barnen en bild av hur de bör vara som pojke eller flicka. Detta, med 

hjälp av socialisation är ett sätt där barnen gör kön. Det kan vara könsförstärkande bilder på 

pojkar eller flickor som leker med könsbestämda leksaker på ett könsbestämt sätt. Eller 

motsatsen där könsbrytande leksaker figurerar i ett könsbrytande sammanhang. Detta kan 

påverka barnen som läser böckerna i den ena eller andra riktningen. Elvin-Nowak &

Thomsson beskriver att vi människor hela tiden omprövar bilden vi har och på det sättet 

skapar kön (Elvin-Nowak & Thomsson 2008:241). De säger vidare att kön görs; att begreppet 

kön ska ses som ett verb - något man gör - istället för ett substantiv (Elvin-Nowak &

Thomsson 2008:11f). När barnen läser omformulerar de sina egna tankar om kön och ”gör” 

kön utifrån de intryck de får av böckerna. Därför är det bra att ha i åtanke när man läser en 

bok att vem som leker med vad i en bok kan påverka hur barnet som är med och läser skapar 

kön.Eftersom böcker är något som används mycket på förskolor är det viktigt att pedagoger 

tänker på detta och väljer de böcker som ska finnas på förskolan med omtanke. Inte minst 

med tanke på vad böckerna förmedlar till barnen. De måste tänka på vilka leksaker som finns 

i böckerna och hur de framställs. Om könsrollerna förstärks i boken eller om de bryts. 

Det bästa sättet är att använda sig av böcker med många eller bara neutrala leksaker som till 

exempelDollans dagis, då dessa indikerar jämlikhet mellan könen och Hirdmans isärhållning 

bryts ner. I viss mån kan det vara bra att använda sig av böcker som väldigt tydligt bryter mot 

könsrollerna som Kenta och barbisarna och Pino´s dagis. Ska man använda sådana böcker 

måste man även tänka på hur barn kan tolka boken om de inte ser det tydliga 

könsöverskridandet. Här finns en skillnad mellan Kenta och barbisarna och Pino´s dagis. I 

Kenta och barbisarna kretsar huvudhistorien om att Kenta vill leka med Barbie. Hela boken 

kretsar runt barbiedockorna och kontrasten till dessa är pojkarnas krigslekar. Om man tittar på 

Pino´s dagis så är inte könsbrytningen ändamålet. Både Pino och Pinolina bryter mot 

könsstereotyperna mer naturligt då det inte finns någon kontrast de kämpar emot. Här känns 

det mer självklart att en pojke kan leka med en docka och en flicka kan klä ut sig till en 

viking. I Kenta och barbisarna måste Kenta kämpa för att bli accepterad som en pojke som 

träder in i den kvinnliga sfären.

Därför är Pinos dagis en bra bok för att sudda ut könsstereotyperna. Det figurerar många 

leksaker som jämställer barnen. Det förekommer vissa könsstereotypa leksaker som används 

könsbrytande på ett naturligt och självklart sätt. Den sortens bok som ändå är mest 
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könsbrytande är böckerna med många neutrala leksaker då de visar jämställda pojkar och 

flickor. 
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