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The aim of my thesis was to examine if educators need to be critical of what they read to the 

children from a gender perspective. I examined how picture books depict gender and if the 

books enhances or breaks perception of gender roles. I also examined educator’s perception of 

gender and if they think picture books can affect children’s perceptions of gender, but also 

what educators think about gender equality through picture books. The study is based on 

analysis of five picture books and interview with five educators.  

The results of analyzes showed that picture books are stereotyped and enhances perceptions of 

gender roles. The result of the interviews showed that teachers had different perceptions of 

gender when they selected picture books, and most of them believed that stereotypes in 

picture book affect children’s perceptions of gender.   The educators perceptions about 

equality work though picture books was different, some educators perceive it as just reading 

unisex picture books while other educators perceive it as reading picture books with girls in 

main role.  

My conclusion is that educators need to be critical of what they are reading from a gender 

perspective because books usually represent gender stereotypes. The educators also need 

more knowledge about how gender is represented in the picture books and what gender 

equality means.  
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equality work 

Nyckelord: genus, genusperspektiv, stereotyp, könsrollsmönster, bilderböcker, 

förskolepedagoger, jämställdhetsarbete 

 

2 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................. 5 

1.2 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 6 

2. Teori ....................................................................................................................................... 7 

2.1 Centrala begrepp .................................................................................................................. 7 

2.2 Genussystemet ...................................................................................................................... 7 

2.3 Barns uppfattningar om kvinnligt och manligt .................................................................... 8 

2.4 Abstrakt schema ................................................................................................................... 9 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 10 

4. Metod, material och urval .................................................................................................... 13 

4.1 Val av metoder ................................................................................................................... 13 

4.2 Presentation av material ..................................................................................................... 14 

4.3 Urval ................................................................................................................................... 16 

5. Resultat och analys ............................................................................................................... 17 

5.1 Resultat och analys av bilderböcker ................................................................................... 17 

5.2 Resultat och analys av intervjuer ....................................................................................... 23 

5.3 Sammanfattning av resultat och analys .............................................................................. 29 

6. Avslutande diskussion .......................................................................................................... 32 

Käll- & referensförteckning ..................................................................................................... 33 

Referensmaterial ....................................................................................................................... 33 

Källmaterial .............................................................................................................................. 34 

Otryckta material ...................................................................................................................... 35 

Bilaga 1 (Intervjufrågor) .......................................................................................................... 36 

 

 
3 

 



1. Inledning 

I januari 2012 släppte författaren Jesper Lindqvist bilderboken Kivi & Monsterhund som 

publicerades av bokförlaget OLIKA. Bokförlaget är bland annat känd för sina genusmedvetna 

barnböcker. Kivi & Monsterhund är Sveriges första könsneutrala barnbok med pronomenet 

hen, som orsakade en stor debatt i samhället. I debattinlägget ”Varför jag skrev en barnbok 

om ”hen” – och inte om pojkar och flickor?” på Sveriges Televisions hemsida skriver 

Lindqvist (2012) att Kivi & Monsterhund är ett försök att befria historien från att förhålla sig 

till könsroller. Han menar att kön inte är intressant för historien i sig och att människor ska 

kunna uttala sig om personer utan att behöva kategorisera dem som flickor och kvinnor eller 

pojkar och män, eftersom detta leder bara till stereotyper och fördomar om könen. Han 

poängterar även att avsikten med barnboken inte är att likforma eller sudda ut kön utan att 

skriva en barnbok som handlar om barn och hur det är att vara barn. Han anser att det även 

behövs barnböcker som speglar olika sätt att vara flicka och pojke på (Lindqvist 2012). 

Svenska barnboksinstitutet (SBI) är ett offentligt forskningsbibliotek som finansieras av 

utbildningsdepartementet. Varje år sammanställer de en rapport med översikt av trender och 

statistik över barnboksutgivningen. SBI redogör att barnboksförfattarnas förhållningssätt 

gentemot gränser har förändrats under 2000-talet. Det har blivit allt vanligare att 

barnboksförfattarna utforskar gränser genom att försöka eliminera eller flytta dem. Något som 

är särskilt utmärkande för barnboksutgivningen år 2012 är främst könlösa huvudkaraktärer i 

böcker. Med könlösa huvudkaraktärer menas att karaktärernas kön inte går att avgöra genom 

bild eller text (SBI, SBI 2013, s. 5,7).  

I debattinlägget ”Varför jag skrev en barnbok om ”hen” – och inte om pojkar och flickor?” 

menar Lindqvist (2012) att det förutom könsneutrala barnböcker även finns stort behov i 

samhället av barnböcker där flickor och pojkar skildras på olika sätt att vara på. Detta 

debattinlägg och SBI:s rapport väckte mitt intresse för barnböcker, främst bilderböcker. Lena 

Kåreland professor i litteraturvetenskap (2009) redogör för att bilderboken är en kategori 

inom barnlitteraturen. Bilderböcker inryms inom olika genrer exempelvis pekböcker, ABC-

böcker, sagor, vardagsberättelser och så vidare. I bilderböcker samverkar den verbaliserande 

berättelsen (texten) och den visualiserade berättelsen (bilden). Jag började fundera på om 

bilderböckerna vi läser för våra barn skildrar genus på ett stereotypt sätt eller inte. Jag vill 

därför undersöka hur genus skildras i bilderböcker (i text och bild) och även om 

föreställningar om stereotypa könsrollsmönster förstärks eller bryts (Kåreland 2009, s. 63).   
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Den erfarenhet jag har från min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är att bilderböcker 

användes flitigt varje dag på förskolan men att pedagogerna oftast läste bilderböckerna utan 

att tänka på vilka budskap bilderböckerna ger till barnen utifrån ett genusperspektiv. Jag vill 

därför även, som blivande pedagog, undersöka pedagogernas uppfattningar kring genus i val 

av bilderböcker. Dessutom vill jag veta om de tror att skildringen av stereotypa 

könsrollsmönster i bilderböcker har påverkan på barnens uppfattningar om genus. 

1.1 Bakgrund 

I förskolans värdegrund och uppdrag framgår det tydligt att pedagogerna ska verka för 

jämställdhet mellan könen (ur läroplanen för förskolan 98, reviderad 2010):  

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar 

som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om 

vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98 reviderad 2010, s. 5).  

Även Maria Hedlin (2004), doktorand i genusforskning, redogör för att pedagoger ska verka 

för jämställdhet mellan könen. Med jämställdhet menas likvärdiga villkor och förutsättningar 

för flickor och pojkar att upptäcka, prova och utveckla sin fulla potential. För att detta ska 

vara möjligt menar hon att pedagogerna behöver mer kunskaper om de rådande 

könsrollsmönstren i samhället och deras påverkan på barnen för att kunna motverka dem 

(Hedlin 2004, s. 2f).  

Kristina Henkel, jämställdhetskonsult och Marie Tomicic, lektor i företagsekonomi och 

redaktör på barnbokförlaget OLIKA (2009), redogör för att böcker alltid har varit ett viktigt 

sätt att sprida värderingar, ideal och idéer om världen. Berättelserna påverkar, inspirerar och 

ger förebilder för barnen. Både Henkel och Tomicic menar att läsaren är omedveten om detta 

eftersom böckerna läses utan reflektion av innehållet (Henkel & Tomicic 2009, s. 38). 

Henkel och Tomicic (2009) redogör vidare för att val av barnböcker är viktigt för att barnen 

ska hitta förebilder till sitt identitetsbyggande. I barnböcker gestaltas bilder av vad som är 

feminint och maskulint, vilket påverkar barnens syn på genus. Kåreland och filosofen Agneta 

Lindh-Munther (2005) menar också att barnböcker är ett viktigt hjälpmedel för barnens 

identitetsutveckling samt för deras syn på genus och könsroller. De redogör även om 
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forskning som har visat att barn vid två års ålder redan är könsmässigt medvetna och att deras 

könsidentitet formas i social interaktion och vardagligt samspel med andra individer. Förutom 

att vara könsmässigt medvetna försöker barnen även upprätthålla och befästa gränserna för 

vad som är lämpligt och olämpligt beteende för respektive kön (Henkel & Tomicic 2009, s. 

40, Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 51,71,74). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur genus skildras och vilka föreställningar 

om genus som framkommer i fem utvalda bilderböcker. Syftet med mitt examensarbete är 

även att undersöka fem intervjuade förskolepedagogers uppfattningar om genus och arbeta 

med jämställdhet genom bilderböcker.  

 Jag utgår min undersökning från följande frågeställningar:  

• Hur skildras genus i bilderböckerna som pedagogerna läser på sagostunderna? 

• Förstärks eller bryts föreställningar om stereotypa könsrollsmönster med dessa 

bilderböcker? 

• Vad är pedagogernas uppfattningar om genus i val av bilderböcker och tror de att 

bilderböckernas skildring av stereotypa könsrollsmönster kan påverka barns 

uppfattningar om genus? 

• Vad anser pedagogerna om att arbeta med jämställdhet genom bilderböcker? 

  

6 

 



2. Teori 

I detta avsnitt definierar jag några centrala begrepp i den betydelse jag använder dem. Jag 

presenterar även teorier som jag utgår från i mitt examensarbete.  

2.1 Centrala begrepp 

Kön är det biologiska medfödda könet medan genus är det sociala könet alltså de idéer och 

föreställningar om hur respektive kön ska vara. Genus skapas i interaktion mellan individer 

och dess omvärld men är föränderlig eftersom synen på vad som är ”kvinnligt” och ”manligt” 

kan skifta mellan olika tider och platser (Odelfors 1998, s. 10).  

Definitionen av begreppet könsroll är att individer förväntas vara eller bete sig utifrån det 

sociala könet. Könsmönster är ett begrepp som förekommer i läroplanen men definitionen av 

begreppet saknas i ordböcker samt nationalencyklopedin. Jag valde därför att slå upp 

”mönster” i ”Bonniers svenska ordbok” och fick definitionerna ”förebild”, ”modell” och 

”mall”. Utifrån definitionen av mönster och det sammanhang begreppet förekommer i Lpfö 

98 reviderad 2010 ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller” antar 

jag att definitionen för könsmönster är att vi människor skapat en mall på hur könen ska vara 

och bete sig (Lpfö 98 reviderad 2010, s. 5). I mitt examensarbete använder jag mig av begreppet 

könsrollsmönster för att definiera dessa begrepp, individer ska vara och bete sig utifrån genus. 

Skillnaden är att den ena är en mall som individen följer och den andra är en roll som 

individen intar (NE 2013, Györki & Sjögren 1998). 

De idéer och föreställningar om hur individen ska bete sig utifrån genus är så djupt 

internaliserade i vår personlighet att vi inte längre ser dem. Vi blir könsblinda och ser inte de 

traditionella könsrollsmönstren. Stereotyp är en förenklad förklaring eller beskrivning om hur 

något är kollektivt, vilket kan vara problematiskt eftersom det kan leda till föreställningar om 

hur en viss grupp är utan att tänka på att alla individer i gruppen är olika (Olofsson 2007, s. 

10, 20, NE 2013). 

2.2 Genussystemet 

Genusforskaren och historikern Yvonne Hirdman (1988) menar i sin berömda teori om 

genussystemet att det finns en ordningsstruktur i samhället där kvinnor och män tillskrivs 

olika uppgifter, roller och positioner och att dessa ligger till grund för det sociala, ekonomiska 

7 

 



och politiska ordningen. Både kvinnor och män är omedvetna om att de skapar denna 

genusordning i samhället eftersom de upplever det som normalt. För att jämställdhet ska 

uppnås måste detta genussystem brytas. Genussystemet upprätthålls av två principer: 

Dikotomin (isärhållandets tabu), där kvinnligt och manligt anses vara varandras motsatser 

och bör således hållas isär och Hierarkin, där mannen är definitionen för människan och 

normen för det normala och allmängiltiga i samhället.  

Dessa två principer vidmakthålls och förs vidare från generation till generation då det finns en 

tyst överenskommelse mellan könen som Hirdman kallar genuskontraktet. Genuskontraktet 

är rådande på tre nivåer: Kulturell överlagning, föreställningar och idéer om hur könen ska 

vara t.ex. kvinnor är svaga och män är starka. Social integration, arbetsfördelning mellan 

könen t.ex. män ska jobba inom teknologi och kvinnor ska jobba inom vård och omsorg. 

Socialisering, direkt inlärning t.ex. flickor rapar inte och pojkar gråter inte (Hirdman 1988, s. 

400ff). 

2.3 Barns uppfattningar om kvinnligt och manligt 

Filosofen Birgitta Fagrell (2000) har i sin doktorsavhandling ”De små konstruktörerna” 

undersökt vad sextio barn i sju-åtta års ålder anser är kvinnligt respektive manligt i relation till 

kropp, idrott, familj och arbete. Syftet med undersökningen var att betona och problematisera 

hur barn förhåller sig och uppfattar genus. Barnen fick beskriva hur de tycker att en kvinna, 

respektive en man ser ut, vad de gör och hur de borde vara. Mannen beskrevs utifrån 

könsspecifika anatomiska olikheter medan kvinnan oftast beskrevs utifrån könsmärkta 

attributet. Fagrell (2000) menar att barnen hamnar i könsstereotyper som är rådande i 

samhället.  

Barnen ansåg att den starkaste genusifierande attributen som skiljde kvinnan och mannen åt 

var långt respektive kort hår. Färger som rött och skärt, klädesplagg som kjol, blus och 

klänning, smink och accessoarer som örhängen och halsband förknippades med kvinnlighet. 

Färgen blå och klädesplagg som slips, kavaj och byxor förknippades med manlighet. Fagrell 

(2000) poängterar att barnen var medvetna om att kvinnor kunde ha kort hår och att männen 

kunde ha långt hår och använda accessoarer, men barnen kände sig ändå tvungna att använda 

genusifierande könsmarkörer för att hålla isär vad de ansåg var kvinnligt och manligt. Smink 

var den enda genusifierande könsmarkören som av barnen endast ansågs som kvinnligt 

(Fagrell 2000, s. 20-22, 99-101). 
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2.4 Abstrakt schema  

Maria Nikolajeva (2004), professor i litteraturvetenskap, redogör för att i tidigare studier av 

barnböcker ur ett genusperspektiv nöjde sig forskarna med en beskrivning av könsroller, hur 

flickor/kvinnor och pojkar/män gestaltades och hur förhållandet såg ut i verkligheten. 

Nyckelbegreppet i dessa studier var enligt Nikolajeva (2004) könsstereotyper, hur 

flickor/kvinnor och pojkar/män i böcker beter sig utifrån samhällets rådande normer om vad 

som anses vara feminint respektive maskulint beteende.  

Nikolajeva (2004) menar att det biologiska könet inte är relevant för litterär analys utan det 

social konstruerade genuset. Det som är intressant enligt henne är hur många av barnbokens 

pojkar och flickor beter sig på ett föreskrivet sätt som avslöjar deras genustillhörighet och hur 

många som bryter mot detta. Nikolajeva (2004) menar vidare att samhällets normer om vad 

som anses vara feminina respektive maskulina egenskaper bygger på varandras motsatser. 

Utifrån detta har hon konstruerat ett abstrakt schema (se nedan) som underlättar bedömningen 

på hur stereotypa karaktärerna i barnböckerna oftast är (Nikolajeva 2004, s. 129f). 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva  Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, 

 Skyddande Sårbara 

Självständiga  Beroende 

Aktiva  Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt 

Rationella osv. Intuitiva osv. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt tar jag upp både svenska och internationella undersökningar som är relevanta 

för detta examensarbete. Det är undersökningar om bilderböcker utifrån ett genusperspektiv.  

Henkel och Tomicic (2009) skildrar hur böckers innehåll och huvudkaraktärernas egenskaper 

skiljer sig åt i böcker beroende på om huvudkaraktärerna är flickor eller pojkar. När flickor är 

huvudkaraktärer utspelar sig berättelsen i hemmiljöer och de följer uppsatta regler och bryter 

inte mot samhällets normer medan om huvudkaraktärerna är pojkar utspelar sig berättelsen i 

den stora världen och de testar eller överskrider gränser. Flickkaraktärernas har egenskaper 

som känsliga, försiktiga, snälla, hjälpsamma, söta och fina medan pojkkaraktärerna beskrivs 

ofta som aktiva, starka, modiga och tuffa. Även när de möter motgångar i berättelsen beskrivs 

flick- och pojkkaraktärerna väldigt olika. Flickkaraktärerna blir förskräckta, ledsna, ängsliga 

eller upprörda medan pojkkaraktärerna tenderar att bli frustrerade, arga och irriterade. Henkel 

och Tomicics (2009) undersökning har visat att huvudkaraktärerna i bilderböckerna vanligen 

är pojkar och att böckerna oftast speglar traditionella könsrollsmönster. Berättelsernas 

innehåll visar tydliga roller och egenskaper som ska höra ihop med respektive kön (Henkel & 

Tomicic 2009, s. 38f). 

Ingrid Nettervik professor i litteraturvetenskap (2002) skildrar också flick- respektive 

pojkkaraktärer i böcker. Hon beskriver att flickkaraktärerna oftast rör sig kring hemmet och 

nära miljöer kring hemmet och att berättelsen oftast handlar om vardagsskildringar. Flickorna 

i berättelserna är husliga, stillsamma, lydiga, dygdiga, uppoffrande, sanningskära, skötsamma 

osv. Pojkkaraktärer däremot rör sig oftast i det okända och berättelsen bygger på äventyr och 

spänning. De bryter mot samhällets normer och handlar på eget bevåg (Nettervik 2002, 

s.110f).   

Angela M. Gooden och Mark A. Gooden (2001) redovisar i deras artikel “Gender 

Representation in Notable Children’s Picture Books: 1995-1999” en undersökning om 

representationen av könsfördelningen i barnlitteratur. Denna forskning utfördes genom analys 

av 83 böcker under perioden 1995-1999 från biblioteket Columbus Metropolitan (baserad på 

en lista av ”American Library Association’s website for Notable Children’s books”). Varje 

sida analyserades två gånger i sökandet efter huvudroll, kvinnlig illustration, manlig 

illustration, både kvinnlig och manlig illustration, honlig djurillustration, hanlig 

djurillustration, både honlig och hanlig djurillustration, genusneutrala illustrationer och 
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könsbestämningen i bokens titel. Denna studie visade en kraftig ökning av kvinnliga 

huvudroller i jämförelse med LaDow (1976) tidigare studie. Den nya studien visar på att steg 

åt rätt riktningen vad gäller jämställdhet har gjorts i barnlitteraturen men poängterar även 

vikten med att följa upp och utföra ytterligare studier. Även om kvinnlig representativ kraftigt 

har ökat sedan 70-talet är stereotyperna dock fortfarande kraftig dominerande i 

barnlitteraturen (Gooden & Gooden 2001, s. 89ff). 

May M Naraha (1998) menar i sin artikel ”Gender stereotypes in Children´s Picture books” 

att könsfördelningen och stereotyper inte var problem i böcker förrän 1800-talet. Böckerna 

innan dess fokuserade på barndomen, familjen, landet och de traditionella värderingarna. 

Hennes forskning visade att bilderböcker är ett viktigt hjälpmedel i barns utveckling för 

bilderböcker sänder ut budskap om könsrollsmönster. Hon menar även att stereotypa 

könsrollsmönster begränsar barnens potential för att växa som individer och begränsar deras 

utveckling. Narahas (1998) forskning visade även att det har blivit en viss förbättring i 

bilderböcker när det gäller skildringen av könsstereotyper men att de subtila stereotyperna 

fortfarande gällde (Naraha 1998, 4ff). 

Anna Grettve (2008) forskare inom barnlitteratur redogör för hur kläder genom historien varit 

det mest synliga och verkningsfulla sättet för individer att signalera klass- och 

genustillhörighet vilket även går att se hos karaktärerna i litteraturen. Hon redogör vidare för 

att färgsymboliken är väsentlig när kläder beskrivs och att vissa färger fungerar som 

signalfärger exempelvis färgen rosa associeras till gullig och behagfull. Grevette (2008) 

menar att karaktärerna i litteraturen oftast är genomgående klädda i färgglada tröjor och 

byxor, den enda attribut som särskiljer flick- och pojkkaraktärer enligt henne är färgade 

hårband som flickor bär i håret (Grettve 2008, s.27ff). 

Lärarstudenten Felicia Gustafson (2011) undersöker i sitt examensarbete ”Dockor, bilar och 

rutschkanor – leksakers genusbetydelse i bilderböcker” huruvida leksaker i bilderböcker 

bryter eller förstärker dem traditionella könsstereotyperna. I sin undersökning analyserar hon 

leksaker i åtta bilderböcker från 40-, 50-, 60- och 2000-talet. Gustafson (2011) delar in 

leksakerna i tre övergripande kategorier: pojkleksaker (fordon och vapen), flickleksaker 

(dockor och hushållsredskap) och neutrala leksaker (gosedjur, gungor, rutschkana och 

sandleksaker) för att utföra sin analys. Resultatet av hennes examensarbete visar att 

bilderböckerna från 2000-talet oftast innehåller neutrala leksaker vilket hon menar kan bero 

på att leksaker inte längre används i socialiserade syfte som förr men även för att våra idéer 
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och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt har förändrats. Gustafson (2011) 

anser att pedagogerna bör tänka på vilka leksaker som finns i bilderböckerna och att det inte 

framställs på ett sådant sätt att de förstärker traditionella könsstereotyper (Gustafson 2011, s. 

1ff). 
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4. Metod, material och urval 

I detta avsnitt av examensarbetet redovisar jag för val av metoder för min undersökning, 

presenterar huvudmaterialet och vilka urval jag har valt att göra. 

4.1 Val av metoder 

Jag har i mitt examensarbete använt mig av kvalitativa text- och bildanalyser samt kvalitativa 

intervjuer. Stukát förklarar att det kvalitativa synsättets huvuduppgift är att tolka och förstå de 

resultat som framkommer utan att generalisera, förklara eller förutsäga. Kvalitativ textanalys 

som metod innebär att texter analyseras utifrån ett särskilt aspekt (eller flera aspekter). När jag 

genomförde kvalitativ bildanalys använde jag metoden ikongrafisk/ikonologiska. Bilden 

beskrivs först för att sedan analyseras och slutligen genomförs en tolkning av bilder utifrån ett 

särskilt kontext (eller kontexter). Kvalitativ intervju som metod innebär att den som blir 

intervjuad får beskriva sina uppfattningar av ett fenomen med egna ord (Stukát 2011, s. 36, 

38, 60, Ericsson 2009, s. 67).  

Jag genomförde både bild- och textanalys på bilderböckerna eftersom texten och bilden i 

bilderböckerna samverkar för att tolka och förstå hur genus skildras i bilderböcker samt ifall 

föreställningarna om stereotypa könsrollsmönster förstärks eller bryts med dessa bilderböcker.  

Mina intervjuer ägde rum på förskolorna pedagogerna arbetade på. Vi satt i förskolechefernas 

kontor för att inte bli störda. Jag fick godkännande av alla förskolepedagoger att spela in 

intervjuerna. Jag ställde öppna intervjufrågor för att förskolepedagogerna skulle få beskriva 

sina uppfattningar om genus i bilderböcker och ifall de tror att bilderböckernas skildring av 

stereotypa könsrollsmönster kan påverka barnens uppfattningar om genus. Enligt mina 

beräkningar skulle intervjuerna ta ca 30 minuter men tiderna varierade allt från 10-45 minuter. 

Jag har följt de fyra etikkraven och informerat förskolepedagogerna som blev intervjuade om 

vad dessa etikkrav innebär. Informationskravet: Jag berättade för förskolepedagogerna om 

syftet med min undersökning och att intervjuerna kommer att användas i mitt examensarbete 

samt att de kunde avbryta intervjuerna om de inte längre ville fortsätta medverka. 

Samtyckeskravet: Förskolepedagogerna fick själva välja om de ville medverka i intervjuerna 

eller inte och att det inte fanns ett tvång att delta. Konfidentialitetskravet: 

Förskolepedagogerna fick information om att de kommer vara anonyma i mitt examensarbete 

och att jag istället kommer använda fingerade namn i examensarbetet. Nyttjandekravet: 
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Materialet som samlats in för min undersökning kommer endast användas i forskningssyfte 

och kommer inte utlånas för annat bruk (Stukát 2009, s. 131f). 

4.2 Presentation av material 

Jag har genomfört text- och bildanalys av fem bilderböcker. Bilderböckernas handling 

presenteras kort och jag nämner de karaktärer jag har analyserat. Jag presenterar även 

informanterna i denna undersökning med fingerade namn.  

Presentation av bilderböcker: 

Mormors sjal av Johanna Hellgren och Åsa Lind 

Karaktärer: Jag – berättaren och Billiam. 

Boken är en bilderbok för barn mellan tre-sex år. Det finns mycket text i 

bilderboken, på varannan sida finns ca tio meningar och på varje sida 

finns det bild. Huvudkaraktärerna i berättelsen är jag - berättaren och 

Billiam. Huvudkaraktärerna är kusiner, deras mormor har precis kommit 

hem från sjukhuset och det är fest hemma. Jag – berättaren och Billiam 

leker och märker att det är något de vuxna undviker att prata om med 

dem, nämligen att mormor är döende.  

Syrma och Tocke Broms av Gunna Grähs  

Karaktärer: Syrma, Tocke Broms och Syrmas farmor. 

Boken är en bilderbok för barn mellan tre-sex år. Det 

finns ca tre-fem meningar på varannan sida och på 

varannan sida finns bild. Huvudkaraktärerna i boken är 

Syrma och Tocke Broms. Syrma äger en tobaksaffär 

och Tocke Broms köper en lott från Syrma. Det visar 

sig att det är en nitlott och Tocke Broms blir arg och 

börjar bråka med Syrma. Han köper en lott till för att 

bevisa att hennes lotter aldrig ger vinst och skrapar då 

fram en vinst på ett tusen kronor.  
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Vilda säger nej! av Marie Bosson Rydell och Eva-Marie Wadman  

Karaktärer: Vilda, Viktor och deras pappa 

Boken är en bilderbok för barn mellan tre-sex år. Det finns 

mycket text i boken mer än tio meningar på varannan sida och 

bild på varannan sida. Huvudkaraktären i boken heter Vilda. 

Det pirrar i Vildas mage för hennes mamma fyller år men 

pirret går över och det blir konstigt i magen då hon tänker på 

att faster Ester ska komma till mammas kalas. Hon vill inte att 

faster ska krama och pussa henne så hon berättar om det för 

sin pappa. Pappa är med när faster Ester anländer till kalaset 

och han säger att det inte blir några kramar och pussar den här 

gången. 

Kaj är farlig av Mats Letén 

Karaktärer: Kaj, hans Mamma och Lisa. 

Boken är en småbarnsbilderbok för barn mellan noll-tre år. Det 

finns inte så mycket text i bilderboken, på varannan sida finns ca 

en-två meningar. Varannan sida består av text och varannan sida 

av bild. Huvudkaraktären i boken är Kaj. Kaj leker med en 

tigermask och skrämmer sin mamma varpå mamman också tar 

på sig masken och råkar skrämma Kaj. Kaj blir rädd och börjar 

gråta så mamma får trösta honom. 

Vem städar inte? av Stina Wirsén 

Karaktärer: Nalle, Nalles mamma och Nalles pappa.  

Boken är en småbarnsbilderbok för barn mellan noll-tre år. 

Det finns inte så mycket text i bilderboken, på varje sida finns 

det ca två-tre korta meningar som oftast är i dialogform och en 

bild. Huvudkaraktären i boken är Nalle. Det är helg och Nalle 

vill ha det mysigt men Nalles föräldrar har bestämt att det är 

städdag. Familjen hamnar i konflikt med varandra för att de 
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blir missnöjda med varandras städning.  

Presentation av förskolepedagoger: 

Melissa – Förskolepedagog ca 30 års ålder. 

Marianne – Förskolepedagog ca 50 års ålder. 

Monica – Förskolepedagog ca 35 års ålder. 

Maria – Förskolepedagog ca 55 års ålder. 

Madeleine – Förskolepedagog ca 35 års ålder. 

4.3 Urval 

Jag har valt att genomföra text- och bildanalys av de bilderböcker som förskolepedagogerna 

ansåg var mest populära bland barnen i deras avdelning. Anledningen till att jag ville 

undersöka förskolepedagogernas uppfattningar om genus är för att de har kontakt med 

bilderböcker varje dag och dessutom ingår det i deras uppdrag att verka för jämställdhet. 

Jag fick kontakt med förskolepedagogerna genom att skicka e-post till olika förskolechefer i 

Västerort där jag presenterade mig själv och talade om att jag behövde intervjua 

förskolepedagoger angående deras uppfattningar om bilderböcker utifrån ett genusperspektiv 

till mitt examensarbete. Jag fick svar från alla förskolechefer om att de hade vidarebefordrat 

min e-post till sina respektive anställda. Fem förskolepedagoger hörde av sig och det är dem 

jag har intervjuat. 

 

När jag intervjuade förskolepedagogerna valde jag att spela in mina intervjuer, dels för att 

kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna, dels för att intervjun skulle vara mer av en dialog 

och mindre av frågor och svar. Tyvärr var inte tekniken vid min sida på första intervjun och 

jag insåg att den inte hade spelats in. Jag märke det direkt efter intervjun och försökte skriva 

ner allt jag kom ihåg. Mina intervjufrågor bestod både av allmänna frågor och mer specifika 

frågor om genus i bilderböcker. Jag har valt att endast skriva ner det som jag ansåg var 

relevant för min undersökning.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar jag för resultat och analys av bilderböckerna och intervjuerna. I 

avsnittet om resultat och analys redogör jag för det som framgår genom text och bild utifrån 

genusperspektiv och förskolepedagogernas uppfattningar om genus i bilderböcker samt 

jämställdhetsarbete genom bilderböcker. Jag analyserar resultatet utifrån Hirdmans, Fagrells 

och Nikolajevas teorier som jag även kopplar till tidigare forskning. I sista delen av detta 

avsnitt sammanfattar jag resultat och analys utifrån mina frågeställningar.  

5.1 Resultat och analys av bilderböcker 

Mormors sjal av Johanna Hellgren och Åsa Lind 

Sammanfattning av boken i text och bild: 

Boken handlar om ”jag-berättaren” och Billiam. Ena karaktären har blont mellanlångt hår, vit 

skjorta och gröna hängselbyxor. Den andra karaktären har brunt mellanlångt hår, rödrutiga 

byxor och blå tröja med svart T-shirt på. Läsaren får inte veta kön på karaktärerna och vem av 

dessa två som är ”jag-berättaren” och vem som är Billiam.  

Karaktärerna är kusiner och har massor gemensamt, till exempel tycker båda att vita stenar är 

fina. Berättelsen utspelar sig hemma hos mormor som är döende. Hon har kommit hem från 

sjukhuset och hela släkten är samlad för att umgås med henne. Barnen märker att det är något 

de vuxna undviker att prata med dem om. Därför vill kusinerna vara i fred och tänka men det 

är högljutt inomhus så de går ut på balkongen men fryser. I badrummet får de inte vara ifred 

så de bygger ett tält av mormors sjal. Under bokens gång får kusinerna utskällning från de 

vuxna. I slutet av berättelsen dör mormor och kusinerna lägger blommor och vita stenar på 

hennes grav.  

Analys: 

I boken benämns inte barnen med något pronomen och det enda namn vi får veta är Billiam, 

ett namn som inte går att könsbestämma. Utifrån Fagrells (2000) teori är klädesplaggen 

typiskt maskulina, en av karaktärerna har även en blå tröja och färgen associeras också till det 

maskulina. Vid jämförelse av huvudkaraktärernas utseende med de andra karaktärerna i 

berättelsen är de lika de feminina karaktärerna. De har långt hår och rosa rodnande kinder, 

utifrån Fagrells teori är detta feminina genusifierande könsmarkörer. Karaktärerna skildras på 
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samma sätt, de är passiva, emotionella, lydiga och omtänksamma. Det är stereotypiska 

egenskaper för flickkaraktärer utifrån Nikolajevas (2004) abstrakta schema. Berättelsen är en 

vardagsskildring som också enligt Nettervik (2002) är något som är typiskt för handlingen då 

huvudkaraktärerna är flickor. Författarna har försökt skildra barnen på ett könsneutralt sätt i 

berättelsen men genom bild uppfattas de utifrån Fagrells (2000) undersökning som både 

feminina och maskulina.  

I berättelsen går det att tyda Hirdmans (1988) principer om dikotomi och hierarki. De 

feminina och maskulina karaktärerna går att skiljas åt eftersom författarna har gestaltat dem 

olika i bild. Flickorna och kvinnorna har långt hår och rosa rodnande kinder medan pojkarna 

och männen har kort hår eller är flintskalliga. De beskrivs olika som varandras motpoler. 

Huvudkaraktärerna i berättelsen kan både uppfattas som feminina och maskulina men ändå 

mer åt de feminina hållet. Det går att förklara genom principen om hierarkin. Mannen är 

normen i samhället och för mänskligheten, därför upplevs det inte anormalt att feminina 

karaktärer skildras som pojkflickor.  

Syrma och Tocke Broms av Gunna Grähs 

Sammanfattning av boken i text och bild: 

Syrma har uppsatt hår, rosa diadem, rosa tröja, grå kjol och en grå sjal runt axlarna. Syrmas 

farmor är klädd i ljusbrun blus, grå kjol och en grå sjal runt huvudet. Tocke Broms är klädd i 

kappa, byxor, skor och hatt i olika nyanser av brunt.  

Syrma äger en tobaksaffär där hon arbetar. Syrmas farmor sitter vid kassan och virkar en duk 

medan hon försäkrar sig om att alla betalar. Tocke Broms köper en lott av Syrma som visar 

sig vara en nitlott. Han blir arg, skriker och väsnas samt anklagar Syrma för att endast sälja 

nitlotter. Syrma blir upprörd och försvarar sig. Tocke Broms köper en lott till och vinner 

denna gång ett tusen kronor varpå Syrma blir glad och ger honom en jättestor chokladkaka. 

Tocke Broms ändrar sin uppfattning om Syrma och tycker nu att hon är toppen.  

Analys: 

I boken skildras det att två kvinnor behövs för att sköta ett arbete som egentligen en person 

bör klara av på egen hand. Syrmas farmor sitter och virkar, vilket förknippas med en kvinnlig 

fritidssysselsättning samtidigt sitter hon vid kassan för att kontrollera att alla betalar. Det ger 

intrycket av att Syrma inte klarar av att utföra arbetet på egen hand. Det går att tolka utifrån 

Hirdmans (1988) teori om genuskontraktet, hur arbetsfördelningen ska vara mellan kvinnor 
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och män. Kvinnor anses vara mest lämpade att arbeta inom vård och omsorg. Arbeta i en 

tobaksaffär anses vara ett maskulint yrke. Därför behövs det två kvinnor för att kunna utföra 

samma arbete som en man skulle klara av på egen hand.  

Syrma och hennes farmor är klädd i kjol medan Tocke Broms är klädd i byxor, det är plagg 

som anses vara stereotypa klädesplagg för respektive kön. Dessutom har Syrma rosa tröja och 

rosa diadem, en färg som associeras till kvinnlighet enligt Fagrell (2000). Karaktärerna 

skildras utifrån stereotypa egenskaper enligt Nikolajevas (2004) abstrakta schema. Syrma 

beskrivs som aggressionshämmad, konfliktlösare, omtänksam och till viss del passiv. Hennes 

farmor beskrivs som sårbar, emotionell, rädd och passiv. Tocke Broms beskrivs som arg, 

aggressiv, hård och rovgirig. Henkel och Tomicics (2009) forskning visar att det är skillnad 

på hur flick- och pojkkaraktärer skildras när de möter motgångar vilket även går att tyda i 

denna berättelse. Tocke Broms blir arg, skriker och väsnas över hans nitlott trots att han 

egentligen inte har rätt att göra det eftersom expediten aldrig kan veta vilka lotter som 

innehåller vinst. Syrmas farmor blir upprörd och rädd av hans skrikande och gömmer sig tills 

konflikten blir löst och Syrma blir upprörd. Utifrån detta går det att tolka Hirdmans (1988) 

princip om dikotomi, kvinnan och mannen ses som varandras motsatser och därför skildras de 

olika. 

Tocke Broms otrevliga beteende belönas då han skrapar en lott och vinner ett tusen kronor. 

Trots hans dåliga uppförande blir Syrma glad över hans vinst och ger dessutom honom en 

chokladkaka. När Tocke Broms får sin vilja igenom ändras hans uppfattning om Syrma och 

tycker hon är toppen. Hirdmans (1988) princip om hierarkin kan tolkas utifrån detta. Tocke 

Broms är man och normen för mänskligheten. Han har makt i samhället som den överordnade 

medan Syrma är kvinna och den som är underordnad. Hennes uppgift är därför att se till så att 

han blir nöjd. Tocke Broms får inga konsekvenser för sitt dåliga beteende som dessutom 

belönas och uppfattas som ett normalt beteende, för att han är man och har makten.  

Vilda säger nej! av Marie Bosson Rydell och Eva-Marie Wadman 

Sammanfattning av boken i text och bild: 

Vilda är klädd i leggings och tunika i gröna nyanser. Pappan är klädd i blåa byxor och vit 

skjorta. Viktor är klädd i blåa Byxor och grön T-shirt. I Vildas rum är tapeten rosablommig 

och hon har rosa påslakan med prinsesskronor på. På golvet ligger halsband och en nalle. 
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Vilda, Viktor och deras pappa åker till affären för att köpa present till deras mamma som 

fyller år. I affären tittar pappa på tält, Viktor leker med hantlar och Vilda letar efter löparskor 

till hennes mamma. När de kommer hem sitter Vilda ledsen i sitt rum och hennes pappa 

undrar varför hon är ledsen. Vilda talar om för honom att hon inte vill att faster Ester ska 

pussa och krama henne när hon kommer till mammans kalas. Pappan lovar att prata med 

faster Ester. Sedan går de tillsammans ut till köket för att baka tårta. Viktor sitter på golvet 

och äter jordgubbar. Pappan står och håller i tårtfatet. Vilda ansvarar för tårtbotten och 

mamman förbereder grädde till tårtan. Nästa dag klär Vildas mamma henne med en klänning 

och gör tofsar till henne. Pappan försöker klä på Viktor med skjorta men han protesterar och 

får ta på sig den tröjan han vill. När faster Ester anländer talar pappan om för henne att det 

inte blir några kramar och pussar den här gången.  

Analys: 

Viktor och pappan har byxor och T-shirt medan Vilda har leggings och tunika, vilket kan 

tolkas utifrån Hirdmans (1988) princip om dikotomi. Det feminina och maskulina anses vara 

varandras motsatser därför skildras de med olika klädesplagg. Även i slutet av berättelsen 

skildras könen olika när de ska klä sig inför kalaset. Vilda kläs i klänning med håret uppsatt i 

tofsar medan Viktor kläs i byxor och T-shirt. Viktor och pappan har blåa byxor och Vildas 

rum domineras av färgen rosa, på golvet ligger ett halsband. Färgerna och attributen är enligt 

Fagrell (2000) stereotypa vid beskrivning av respektive kön.  

I butiken när Vilda hittar löparskor som de ska köpa till hennes mamma beskriver hon skorna 

som supersnygga medan Viktor beskriver skorna som supersnabba. Fagrells (2000) 

undersökning visar att det feminina oftast beskrivs utifrån utseende och det maskulina oftast 

med egenskaper. Det kan tolkas som att barnen uttalar sig som omgivningen uttalar sig om 

dem. 

Vilda är den enda i affären som letar efter present medan Viktor och pappan sysslar med 

något annat. Hon skildras som skötsam, en egenskap som oftast tillskrivs flickor enligt 

Netterviks (2002) forskning. Vilda skildras som emotionell, känslig och sårbar när hon sitter 

ihoptryckt i sin säng och är ledsen för att hon inte vill att faster Ester ska pussa eller krama 

henne. Hon skildras även som passiv och beroende av sin pappa. Han är aktiv genom hela 

berättelsen och lovar prata med Ester när hon anländer till kalaset och skildras därmed som 

beskyddande. Boken heter Vilda säger nej! men i själva verket är det hennes pappa som säger 

”nej”, han talar om för Ester att det inte blir några kramar och pussar. Vilda klarar inte av att 
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göra det på egen hand utan hon står tätt intill pappa och bekräftar det han säger. Viktor 

skildras som självständig och stark. Utifrån Nikolajevas (2004) abstrakta schema skildras 

karaktärerna stereotypiska.  

När Vildas familj står i köket och bakar tårta inför kalaset är det bara de feminina 

karaktärerna som är aktiva i bakandet. Det kan tolkas utifrån Hirdmans (1988) teori om 

genuskontraktet, hushållssysslor anses vara feminin sysselsättning. 

Kaj är farlig av Mats Letén 

Sammanfattning av boken i text och bild: 

Kaj har en grön tröja, bruna hängselbyxor och bruna strumpor. Han har en nalle som heter 

Lisa och hon är röd och har på sig en grön kjol. Kajs mamma har en grön klänning, rosa 

förkläde och rosa strumpor. 

Kaj leker med en tigermask, först får Lisa ha på sig masken sen tar han på sig masken själv 

och skrämmer mamman. Hans mamma blir rädd och testar sedan masken. Då blir Kaj rädd 

och börjar gråta. Mamma och Lisa får trösta honom. 

Analys: 

Karaktärerna i denna berättelse skildras olika beroende på kön. Kaj är klädd i hängselbyxor 

medan hans mamma och Lisa är klädd i klänning respektive kjol. Kajs mamma har även ett 

förkläde och strumpor i rosa, färgen och klädesplaggen är stereotypa för respektive kön enligt 

Fagrell (2000). Det går även att tolka Hirdmans (1988) princip om dikotomi, skillnaden 

mellan feminina och maskulina karaktärer markeras med hjälp av klädesplaggen. 

Kaj skildras som emotionell, sårbar och känslig. Hans mamma skildras som omtänksam och 

omsorgsfull. Utifrån Nikolajevas (2004) teori är skildringen av båda karaktärerna stereotypa 

egenskaper för feminina karaktärer. De maskulina karaktärerna beskriv oftast som starka och 

känslokalla, med utgångspunkt i Nikolajevas (2004) teori tolkas Kajs egenskaper inte som 

stereotypisk för pojkkaraktärer. 

Gustafson (2011) redogör i sin undersökning att nalle är en neutral leksak som både anses 

vara en flick- och pojkleksak. Kajs nalle Lisa är med i berättelsen från början till slutet. Lisa 

beskrivs som feminin både genom att hon har ett feminint namn och hon är klädd i kjol. Hon 

beskrivs även utifrån stereotypa feminina egenskaper utifrån Nikolajevas (2004) abstrakta 

schema, Lisa är passiv och omsorgsfull. I början av boken vill Kaj göra henne mer spännande 
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och sätter på henne en mask. När han själv tar på sig masken hamnar hon i bakgrunden 

sittandes på en puff till dess att Kaj börjar gråta och vill krama om henne som tröst.  

I boken om Kaj saknas en pappa, antagligen arbetar han. Det är endast hans mamma som syns 

till i boken och tar hand om Kaj. Hon har förkläde på sig under hela berättelsen gång, det 

tyder på att hon antagligen höll på med hushållssysslor och lär fortsätta göra det eftersom hon 

inte har tagit av sig förklädet. Detta kan tolkas utifrån Hirdmans (1988) teori om 

genuskontrakt, mannen i familjen ska arbeta och försörja familjen medan kvinnan ska sköta 

hushållet och vårdnaden av barn.  

Vem städar inte? av Stina Wirsén 

Sammanfattning av boken i text och bild: 

Familjen i boken bär inga klädesplagg. Pappan har endast blå förkläde genom hela 

berättelsen. Nalle och hennes mamma har rosa nosar medan pappan har en blå nos.  

Det är städdag hos familjen och pappan dammsuger, mamma viker kläder och plockar undan 

smutsiga kläder från golvet. Nalle vill äta frukost framför teven men får inte det för 

föräldrarna då Nalle också ska vara med och städa. Pappan blir arg för att det inte är dammat 

på bokhyllan och skäller ut mamman för att hon inte har dammat mer noggrant. De börjar 

bråka tills Nalle blir ledsen och tårarna rinner ner för kinderna att Nalle ber de sluta bråka. 

Mamman ber om förlåtelse först och sedan säger pappa förlåt. Han sätter på musik och 

bestämmer att de ska fortsätta städa. Nalle går in till sitt rum för att städa och hittar fina saker 

att leka med. När pappan ser detta blir han arg, Nalle får istället följa med till återvinningen. 

När de kommer hem ligger mamma i sängen, äter chips och läser ”Se och Hör”. 

Analys: 

I boken har karaktärerna inga kläder på sig men däremot har de olika färger på nosarna. 

Nalles och Nalles mamma har rosa nosar och Nalles pappa har blå nos vilket enligt Fagrells 

(2000) teori är färger som förknippas med feminint och maskulint.  Nalle nämns inte med 

något pronomen. Däremot har Nalle halsband, mascara och läppstift på golvet i sitt rum. 

Utifrån Fagrell (2000) är accessoarer och smink genusifierande attribut som anses vara 

förknippat med kvinnlighet.  

Utifrån Nikolajevas (2004) abstrakta schema är karaktärerna i boken stereotypiska. Nalle är 

lydig, emotionell, konfliktlösare och passiv. Nalles pappa är självständig, stark, aggressiv och 
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bestämmande. Nalle skildras även som känslig och hjälpsam vilket enligt Henkel och Tomicic 

(2009) är stereotypiska egenskaper som tillskrivs flickkaraktärer. Däremot är Nalle inte 

huslig, en annan egenskap som tillskrivs flickkaraktärer i berättelser enligt Nettervik (2002). 

Nalles rum är i oordning och Nalle är inte så duktig på att städa.  

Berättelsen kan tolkas utifrån Hirdmans (1988) princip om dikotomi. Hela familjen utför 

hushållssysslor som anses vara en feminin sysselsättning men fördelningen av hushållssysslor 

visar att de inte utför likadana uppgifter. Nalles pappa hushållssysslor är relaterade till 

elektronik (dammsugaren) och styrka (han bär ut flera kassar till återvinningen), medan Nalle 

och Nalles mamma plockar undan, viker kläder och dammar av.  

En annan intressant anekdot är att pappan anklagar mamman för att inte ha dammat av hyllan 

ordentligt, hon försvarar sig med att hon har gjort det. De börjar bråka på grund av det men 

mamman är ändå den första som ber om ursäkt vid försoning. Det visar att hon är 

självuppoffrande för att lösa problemet, fastän det var hon som blev anklagad. Genom hela 

berättelsen är hon passiv och beroende av hennes makes anvisningar. I slutet får läsaren se 

henne ligga på sängen och läsa damtidningen ”Se och Hör” när hennes man blir irriterad 

ursäktar hon sig. Det kan tolkas utifrån Hirdmans (1988) princip hierarkin, mannen är 

överordnad och har makt därför är det han som bestämmer medan kvinnan är underordnad 

och lyder det mannen beordrar henne.  

I Nalles rum finns flick- och pojkleksaker samt neutrala leksaker enligt Gustafson (2011). 

Oavsett om Nalle inte benämns med något pronomen uppfattas Nalle som feminin utifrån 

teorierna. Detta kan också tolkas utifrån principen om hierarkin eftersom det maskulina är 

normen är det inte problematisk för en flicka att leka med pojkleksaker.  

5.2 Resultat och analys av intervjuer 

Sammanfattning av intervjun med Melissa (2013-10-15) 

På avdelningen Melissa arbetar brukar de gå till biblioteket tillsammans med barnen för att 

låna böcker som de ska läsa på sagostunderna. När hon väljer ut böcker till sagostunderna 

brukar hon tänka på att berättelsen ska tilltala alla barn, både flickor och pojkar. Hon brukar 

även tänka på att huvudkaraktärerna inte endast är pojkar, vilket hon anser är vanligt i många 

böcker. 
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Melissa anser att det går att arbeta med jämställdhet genom bilderböcker, men då måste 

läsaren vara uppmärksam vid val av böcker och välja böcker där huvudkaraktärerna är 

feminina. Melissa har en positiv inställning till könsneutrala bilderböcker, hon anser att det är 

bra med sådana böcker, dels slipper läsaren tänka på vilket kön karaktärerna har dels kan både 

flickor och pojkar identifiera sig med dessa karaktärer. 

Hon tror att bilderböcker som skildrar flickor och pojkar stereotypt kan förstärka barns 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Däremot tror hon inte att det kan påverka 

barns uppfattningar om genus eftersom barnen enligt henne redan är starkt påverkade av 

genus via hemmet och så vidare. Ifall Melissa skulle byta ut och läsa hon istället för han eller 

tvärtom tror hon att barnen skulle reagera för de är medvetna om hur de förväntas vara och 

bete sig.  

Analys: 

Melissa anser att stereotypa gestaltningar i bilderböcker kan förstärka barns uppfattningar om 

vad som anses vara lämpligt beteende för flickor och pojkar. Däremot anser hon inte att det 

skulle påverka barns uppfattningar om genus eftersom de redan är påverkade av genus bland 

annat hemifrån. Henkel och Tomicic (2009) och Kåreland och Lindh-Munther (2005) redogör 

i sina respektive undersökningar att val av böcker utifrån ett genusperspektiv är viktigt för att 

barnen hittar förebilder till sitt identitetsbyggande. Kåreland och Lindh-Munther (2005) 

menar också att val av böcker är viktigt för barns uppfattningar om genus och könsroller. 

Melissa tror även att barnen skulle reagera om hon läste hon istället för han eller tvärtom. 

Detta kan tolkas utifrån Hirdmans (1988) teori om genussystemet som vidmaktshålls med 

genuskontraktet, en omedveten överenskommelse mellan könen där kvinnor och män 

tillskrivs olika uppgifter och egenskaper. Barnen skulle reagera för att genuskontraket. 

Melissa nämner i intervjun att hon brukar tänka på att bilderböckerna hon väljer ska tilltala 

både flickor och pojkar. Hon anser att det oftast är pojkar som är huvudkaraktärer i de flesta 

berättelser, därför brukar hon vara uppmärksam och inte välja bilderböcker med pojkar som 

huvudkaraktärer. Därför tror jag att Melissa anser att arbeta med jämställdhet innebär att välja 

böcker med feminina huvudkaraktärer. Gooden och Gooden (2011) forskning visar att oavsett 

om utbudet av kvinnliga huvudkaraktärer har ökat så skildras de stereotypa. 

Sammanfattning av intervjun med Marianne (2013-10-17) 

På avdelningen där Marianne arbetar är det oftast barnen som väljer ut vilka bilderböcker som 

24 

 



ska läsas på sagostunderna. Förskolan har ett gott samarbete med biblioteket och brukar vara 

där ofta. Barnen får vara med att välja vilka bilderböcker som ska lånas till sagostunderna. 

När Marianne väljer ut bilderböcker till sagostunderna brukar hon främst tänka på att det ska 

tilltala alla barn. 

Marianne tycker inte att bokvalet ska begränsas utifrån genus och brukar därför inte ha genus 

i baktanken då hon väljer bilderböcker till sagostunderna. Begränsa urval utifrån genus är inte 

att arbeta jämställt enligt henne. Istället menar hon att stereotypa bilderböcker ska läsas men 

att innehållet ska diskuteras och reflekteras. Ifall de läser en bok där mamma står i köket och 

lagar mat brukar de diskutera och reflektera om hur barnen har det hemma och vem som utför 

vilka sysslor. En annan anledning till att hon väljer att läsa stereotypa bilderböcker är för att 

vuxna kan uppfatta en viss bilderbok stereotypisk men barnen kan få ut ett helt annat budskap. 

Mariannes anser att det är bra att könsneutrala bilderböcker finns som val men att det inte ska 

bara finnas sådana bilderböcker. 

Bilderböckerna kan enligt Marianne sända ut budskap om vad som anses vara kvinnligt och 

manligt genom text och bild. Däremot tror hon inte att det kan påverka barnens uppfattningar 

om genus. Barnen är enligt henne smarta och medvetna om de rådande könsrollsmönster som 

finns i samhället för att de brukar ha diskussioner efter sagostunderna. Ibland brukar hon byta 

ut och läsa hon istället för han och tvärtom för att visa barnen att könet inte påverkar sättet 

individer ska vara på. Det har aldrig blivit någon reaktion bland barnen. 

Analys: 

Marianne tycker inte bokvalet ska begränsas utifrån genus, hon menar att man inte kan arbeta 

med jämställdhet genom att välja bort bilderböcker som skildrar karaktärerna stereotypt. Jag 

tolkar hennes resonemang om genusmedvetenhet i val av böcker utifrån Hedlin (2000) 

definition av jämställdhet. Att arbeta jämställd genom böcker handlar om att barnen ska få 

höra berättelser som varierar skildringen av karaktärerna så att vissa beteenden eller 

egenskaper inte uppfattas som stereotypt för ett visst kön. Marianne anser istället att 

innehållet ska diskuteras tillsammans med barnen, till exempel om det förekommer i 

berättelsen att mamma står i köket brukar barnen få berätta hur de har det hemma. Ifall vi 

antar att barnen kommer från familjer där stereotypa könsrollsmönstren är rådande skulle de 

traditionella könsrollsmönstren förstärkas genom berättelsen i bilderböckerna.  
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Marianne anser inte att barnens uppfattningar om genus kan påverkas av bilderböckernas 

stereotypa skildring av de traditionella könsrollsmönstren. Narahas (1998) forskning visar att 

bilderböckerna ger ut budskap om de rådande könsrollsmönstren och att det begränsar barnen 

att utveckas som individer. Marianne tror inte att barnen skulle reagera om hon läste hon 

istället för han eller tvärtom eftersom barnen enligt henne är smarta och medvetna om de 

rådande könsrollsmönstren som finns i samhället. Hon anser även att deras diskussioner efter 

sagosamlingarna gör barnen medvetna om att de inte behöver vara och bete sig på ett visst sätt 

bara för att de är flickor och pojkar. Det kan vara så att barnen inte reagerar för att de är 

medvetna som Marianne menar. En annan förklaring till varför det inte reagerar kan vara för 

att samhället rådande normer om hur könen ska vara och bete sig är så djupt införlivande i 

barnens personligheter att de upplever det normalt och reflekterar inte över det. De vet hur det 

förhåller sig i verkligheten.  

Sammanfattning av intervjun med Monica (2013-10-24) 

På avdelningen där Monica arbetar får barnen välja ut bilderböcker till sagostunderna som 

hon har tagit fram från det de har på förskolan. När hon väljer bilderböcker till sagostunderna 

brukar hon ”skippa prinsessböcker med happy ending” för hon anser dessa bilderböcker är 

tråkiga. 

Monica brukar inte ha genus i baktanken när hon väljer ut bilderböcker till sagostunderna. 

Hon väljer böcker som är anpassade till barnens ålder. Monica anser att bilderböcker kan vara 

ett bra verktyg vid arbete med jämställdhet. Däremot anser hon inte att pedagoger ska arbeta 

med jämställdhet bara för att det står i läroplanen. Det ska istället enligt henne ske på ett 

naturligt sätt och pedagogerna ska tycka det är viktigt och vilja arbeta med det. Monicas 

inställning till könsneutrala bilderböcker är att pedagoger inte ska tvingas läsa sådana böcker. 

Hon medger att hon inte är så insatt i genustänkandet, för henne är man flicka eller pojke men 

däremot tycker Monica att ett visst sätt att vara på ska inte förstärkas bara för att man är flicka 

eller pojke.  

Monica menar att det finns några bilderböcker som sänder ut budskap om vad som är 

kvinnligt och manligt, där det framkommer tydligt till exempel att mamman står i köket och 

pappan kommer hem från jobbet. Därför brukar hon ibland ändra på berättelsen så att pappan 

får stå i köket och laga mat medan mamman får komma hem från jobbet. Hon berättar att det 

aldrig har blivit reaktioner bland barnen när hon bytt rollerna. Oavsett om bilderna visar det 

motsatta så hinner barnen inte reflektera enligt Monica. 
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Analys: 

På förskolan läses endast bilderböcker som redan finns på förskolan vilket innebär att samma 

böcker läses gång på gång. Problematiken med detta är att bokutbudet är begränsat och ifall 

böckerna de har endast skildrar stereotypa könsrollsmönster kan de förstärka barnens 

uppfattningar om genus. En annan problematik kan vara att oavsett om pedagogerna skulle 

ändra och byta ut rollerna i berättelsen är barnen tillräckligt bekanta med den riktiga 

versionen så att de kanske inte skulle reagera om berättelsen ändras, för de vet hur berättelsen 

egentligen ska vara.  

Monica talar om att hon ”skippar prinsessböcker med happy ending” för att de är tråkiga. 

Hennes val av att välja bort prinsessböcker med lyckligt slut kan tolkas utifrån olika 

perspektiv. Den ena tolkningen kan vara att Monica vill motarbeta den stereotypa 

framställningen av det feminina. En annan tolkning kan vara Hirdmans (1988) princip om 

hierarkin, mannen är normen i samhället medan kvinnan är den underordnade. Att plocka bort 

böcker med stereotypa maskulina karaktärer kommer därför inte på tal medan stereotypa 

feminina karaktärer uppfattas som störande och tråkiga. 

Sammanfattning av intervjun med Maria (2013-10-29) 

På avdelningen Maria arbetar på har de inte direkta sagostunder men när de brukar ha 

sagostunder brukar hon och barnen turas om att välja ut bilderböcker, utifrån det de har på 

förskolan. Oftast är det barnen själva som kommer fram till henne för att få bilderböcker lästa. 

När hon väljer bilderböcker brukar hon tänka på att de ska finnas flick- och pojkkaraktärer 

samt att de ska skildras olika, till exempel att flickor ska vara aktiva eftersom de oftast 

skildras som passiva. Hon menar att barnen älskar att höra om karaktärer som är annorlunda 

och inte stereotypa. 

Maria anser att det går att arbeta med jämställdhet via bilderböcker men för att det ska vara 

möjligt behövs det bra bilderböcker som inte gör någon skillnad på flickor och pojkar. Hon 

tycker det är bra med könsneutrala böcker vilket resulterar i att samhället blir mer medvetet 

om till exempel att huvudkaraktärerna i bilderböcker oftast är pojkar. Ifall könsneutrala 

bilderböcker inte hade blivit aktuella så hade människor inte börjat reflekterat över innehållet 

i böckerna.  

Maria tror att bilderböcker kan sända ut budskap om vad som är kvinnligt och manligt om 

barnen får se det hemma och samtidigt höra dessa budskap via böcker. Enligt henne skildrar 
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många bilderböcker stereotypa könsrollsmönster vilket förstärker barns uppfattningar om 

genus. Maria menar att förskolan och hemmet har viktig påverkan på barns uppfattningar om 

genus. Hon tror inte småbarnen skulle reagera på om hon läste hon istället för han och tvärtom 

men att större barn skulle reagera. 

Analys: 

Även på denna förskola läses endast bilderböcker som redan finns på förskolan. Alltså läses 

samma böcker gång på gång vilket kan vara problematiskt som jag tidigare har nämnt.  

Maria anser att flickor och pojkar oftast tillskrivs stereotypa egenskaper och aktiviteter i 

berättelser. Hon tror att detta kan påverka barns uppfattningar om genus. Därför brukar hon 

tänka på att fördelningen av flick- och pojkkaraktärer ska vara jämlikt men att de även ska 

skildras olika. Kåreland och Lindh-Munther (2004) poängterar i deras undersökning att det är 

viktigt att läsaren reflekterar innehållet i böcker eftersom skildringen av karaktärerna påverkar 

barns uppfattningar om genus.  

Maria poängterar att det är viktigt att arbete med jämställdhet genom bilderböcker eftersom 

barnens omvärld är starkt påverkade av genus i allmänhet. Därför anser hon att det är viktigt 

att även välja böcker som skildrar flickor och pojkar olika och inte endast stereotypt. Detta 

kan tolkas utifrån Hirdmans (1988) teori om genussystemet. Denna ordningsstruktur är 

rådande i samhället och är inget som upplevs anormalt. För att jämställdhet ska uppnås måste 

genussystemets bryta. Att läsa bilderböcker som skildrar könen olika kan vara ett steg i 

arbetet med jämställdhet. Maria anser inte att småbarn skulle reagera om hon bytte ut och 

läste hon istället för han och tvärtom men att stora barn skulle reagera. Kåreland och Lindh-

Munthers (2004) undersökning visar att barn redan vid 2-års ålder är könsmedvetna, de vet 

vilket kön de tillhör och upprätthåller lämpligt beteende för könet. 

Sammanfattning av intervjun med Madeleine (2013-10-29) 

På avdelningen Madeleine arbetar på läser hon oftast flera böcker på sagostunderna så både 

barnen och hon får välja varsin bok. Anledningen till att hon oftast läser fler bilderböcker på 

sagostunderna är att barnen ska få variation eftersom de annars oftast vill höra samma böcker 

gång på gång. När hon väljer böcker brukar hon ta sådana där huvudkaraktärerna är flickor för 

hon tycker att det oftast är pojkar som är huvudkaraktärer annars. Hon anser även att utbudet 

av flickor som huvudkaraktärer är begränsat. 
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Böcker engagerar, berör och är något alla kan känna igen sig i enligt Madeleine. Hon anser att 

bilderböcker kan vara ett bra verktyg vid arbete med jämställdhet men då måste läsaren välja 

böcker med rätt inriktning. Madeleine anser att könsneutrala böcker är bra för att det finns 

dem som identifierar sig med hen och kanske inte anser att man är flicka eller pojke. 

Madeleine tror att stereotypa skildringar av könen påverkar barnens uppfattning om genus och 

att det är därför hon nästan alltid endast läser bilderböcker där flickor är huvudkaraktärer 

eftersom hon anser att pojkkaraktärer oftast är stereotypiska. Ifall hon bytte ut och läste hon 

istället han eller tvärtom tror Madeleine endast att barnen skulle reagera om de hade hört 

berättelsen innan. 

Analys: 

Madeleine berättar att hon alltid väljer att läsa bilderböcker med feminina huvudkaraktärer 

eftersom det oftast är maskulina huvudkaraktärer i böcker. Hon anser att stereotypa 

skildringar kan påverka barns uppfattningar om genus och det är därför hon endast läser 

bilderböcker med feminina huvudkaraktärer eftersom böckerna med maskulina 

huvudkaraktärer oftast är stereotypa. Gooden och Gooden (2001) undersökning visar att 

böcker med feminina huvudkaraktärer har ökat men att de fortfarande är stereotypa. Henkel 

och Tomicics (2009) samt Netterviks (2002) undersökningar visar att feminina karaktärer 

oftast skildras utifrån egenskaper och aktiviteter som förknippas med kvinnlighet utifrån 

samhällets rådande normer om hur en kvinna ska vara. Dessa olika undersökningar visar på 

att oavsett kön på karaktärerna tillskrivs det oftast stereotypiska.  

Madeleines val av att endast läsa bilderböcker som har feminina karaktärer kan även tolkas 

utifrån Hirdmans (1988) teori om genussystemet. Hon håller isär flick- och pojkkaraktärer och 

väljer endast att läsa böcker med feminina karaktärer för att det oftast är maskulina 

huvudkaraktärer. Om man utgår från undersökningar som jag har nämnt ovan så förstärks 

genuskontraktet eftersom böckerna oftast är stereotypiska. 

5.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Jag utförde text- och bildanalys av fem bilderböcker för att undersöka hur de skildra genus 

och ifall föreställningar om stereotypa könsrollsmönster förstärks eller bryts med dessa 

böcker. Eftersom förskolepedagoger använder bilderböcker flitigt i sitt arbete ville jag även 

undersöka deras uppfattningar om genus i val av bilderböcker och ifall de tror att stereotypa 
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skildringar av könsrollsmönster kan påverka barns uppfattningar om genus. Men även deras 

uppfattningar om att arbeta med jämställdhet genom bilderböcker. 

Jag utförde mina analyser främst utifrån Hirdmans teori om genussystemet men även utifrån 

Fagrells undersökning om vad barn anser är feminint respektive maskulint och Nikolajevas 

konstruerade schema över böckernas stereotypa gestaltningar av feminina och maskulina 

karaktärer. De tre teorier handlar om att samhället ser kvinnan och mannen som varandras 

motsatser och tillskriver dem genusifierande könsmarkörer, egenskaper, aktiviteter och så 

vidare.  Teorierna har varit användbara som analysinstrument för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Tidigare forskning av litteraturer ur ett genusperspektiv visar också att flick- 

och pojkkaraktärer skildras olika. 

Analyserna av bilderböckerna med utgångspunkt i teorierna och tidigare forskning visar att 

bilderböckerna skildrar genus utifrån de traditionella könsrollsmönster och att alla karaktärer 

förutom Kaj (till viss del) representeras utifrån stereotypa könsrollsmönster. I ”Mormors sjal” 

och ”Vem städar inte?” har barnboksförfattarna försökt beskriva karaktärerna på ett 

könsneutralt sätt men när jag analyserar innehållet i dessa bilderböcker utifrån teorierna och 

tidigare forskning skildras även dessa karaktärer stereotypa feminina eller maskulina genom 

utseende, egenskaper och aktiviteter. Det går tydligt att tolka Hirdmans teori om 

genussystemet genom att analysera empirin. Dessa böcker förstärker uppfattningarna om hur 

respektive kön ska vara och bete sig utifrån genus.  

De intervjuade pedagogerna hade olika uppfattningar om genus i val av bilderböcker. Tre av 

pedagogerna tycker det är viktigt att ha genus i baktanken vid val av bilderböcker eftersom 

det kan påverka barns uppfattningar om genus medan de andra två pedagogerna inte anser det. 

En av dessa pedagoger tror absolut inte att skildringen av genus i bilderböcker kan påverka 

barnens uppfattningar om genus. Detta stöds dock inte av Henkel och Tomicic, Kåreland och 

Lindh-Munther samt Narahas studier, samtliga redogör för att böcker påverkar barnens 

uppfattningar om genus och könsroller. Barnen hittar förebilder till sin könsidentitet och att 

läsa böcker som skildrar könen på ett sätt begränsar barns utveckling som individer.  

Alla pedagogerna anser att det går att arbeta med jämställdhet genom bilderböcker men 

pedagogerna uppfattar jämställdhetsarbete olika. En av pedagogerna anser att arbeta jämställt 

är att tvinga pedagogerna läsa könsneutrala bilderböcker. En annan anser att arbeta jämställd 

är att läsa bilderböcker som skildrar karaktärerna stereotypt men att diskutera innehållet med 
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barnen så att de fick dela med sig av sina erfarenheter medan en annan pedagog anser att 

jämställdhetsarbete är att läsa bilderböcker som skildrar flickor och pojkar olika och inte bara 

på ett sätt. De andra två pedagogerna anser att jämställdhetsarbete genom bilderböcker är att 

främst eller endast att läsa böcker med flickor som huvudkaraktärer. Hedlin (2004) menar att 

jämställdhetsarbete innebär att flickor och pojkar får likvärdiga villkor och förutsättningar att 

utvecklas utan begränsningar från det biologiska könet. Utifrån Hedlins definition tolkar jag 

att jämställdhetsarbete genom bilderböcker inte är att begränsa bok valet utifrån karaktärernas 

kön eller stereotypa gestaltningar av karaktärerna. Pedagoger behöver istället mer kunskaper 

om att bilderböckerna oftast skildrar genus på ett stereotypt sätt så att de varierar och läser 

böcker som skildrar karaktärerna olika. För att pedagogerna ska kunna arbeta med 

jämställdhet behöver de mer kunskaper om de rådande könsrollsmönstren i samhället och hur 

det påverkar barn. 
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6. Avslutande diskussion 

Jag har valt att skriva detta examensarbete för att jag anser som blivande pedagog att arbeta 

genusmedvetet är viktigt. Min undersökning av bilderböcker visar att bilderböckerna skildrar 

genus på ett sätt som förstärker de traditionella könsrollsmönstren. Feminina och maskulina 

karaktärer skildras stereotypiska utifrån samhällets rådande normer om respektive kön. 

Berättelsernas innehåll visar tydliga roller och egenskaper som ska höra ihop med respektive 

kön, vilket påverkar barns uppfattningar om genus och könsrollsmönster.  

Min undersökning visar även att förskolepedagogers behöver bli mer genusmedvetna i val av 

bilderböcker och vad jämställdhetsarbete innebär. Eftersom bilderböckerna oftast skildrar 

genus utifrån stereotypa könsrollsmönster och att det påverkar barns uppfattningar om vad 

som är kvinnligt och manligt. Men även för att det framgår i uppdraget som förskolepedagog 

att verka för jämställdhet mellan könen och motverka stereotypa könsrollsmönster.  

Min slutsats är att förskolepedagoger behöver vara kritiska till det de läser för barnen utifrån 

ett genusperspektiv. Jag vill poängtera att detta resultat framgick utifrån mitt empiriska 

material. Resultatet skulle kanske se annorlunda ut om andra bilderböcker analyserats eller 

andra pedagoger intervjuats. 

För vidare studier… 

Det finns flera undersökningar om bilderböcker utifrån ett genusperspektiv, för vidare studier 

rekommenderar jag därför en mer djupgående undersökning om pedagogers uppfattningar om 

genus i bilderböcker och jämställdhetsarbete genom bilderböcker. Böcker är ett bra 

hjälpmedel att arbeta utifrån olika perspektiv, därför skulle det vara intressant med 

undersökningar av bilderböcker ur andra perspektiv som till exempel makt, klass, etnicitet, 

andra familjekonstellationer och så vidare.   
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Bilaga 1 (Intervjufrågor) 

• Vem väljer ut böckerna ni läser på sagostunden? 

• Vad brukar du tänka på när du väljer ut böcker till sagostunden?  

• Brukar du läsa böckerna i förväg? Varför (inte)? 

• Brukar du allmänt tänka på vilka budskap böckerna sänder ut? 

• Har det hänt någon gång att du valt att inte läsa någon bok och varför? 

• Brukar ni diskutera bokens innehåll efter sagostunden? Varför (inte)? 

• Sedan 2012 är det aktuellt med könsneutrala böcker anser du det är nödvändigt med 

sådana böcker? Varför (inte)? 

• Tror du böcker kan sända ut budskap om vad som är manligt och kvinnligt? Och tror du 

det skulle påverka barnens syn på genus? 

• Brukar du ha genus i baktanken när du väljer böcker? 

• Tror du det skulle bli reaktion bland barnen om du läste han istället för hon eller 

tvärtom? 

• I läroplanen står det att man ska jobba med ”jämställdhet” tror du man skulle kunna 

göra det genom böcker och i sådana fall hur? 
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