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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur barn konstruerar kön och identitet utifrån text och 

bild i bilderböcker. Utifrån syftet formulerades frågeställningen Hur förhåller sig barn till 

kön och identitet i bilderböcker? För att besvara frågeställningen utfördes fyra 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra barn och med hjälp av tre bilderböcker 

utfördes boksamtal med respektive barn som fick svara på följande frågor: Finns det någon 

flicka/pojke i boken? Hur vet du att det är en flicka/pojke? Vem i boken skulle du vilja 

vara/inte vara? Varför? Resultatet visar att barn konstruerar och motiverar könet hos en 

karaktär i bilderböcker genom dess fysiska attribut, som hårfrisyr och klädsel, men även 

genom vilken färg denna har. Saknades tydliga fysiska attribut kunde barnen säga att en 

karaktär var pojke eller flicka, men inte motivera varför. Gällande identitetsfrågan hade 

barnen svårt att svara på frågan vem de skulle vilja vara. Däremot kunde de formulera 

vilken/vilka av karaktärerna de tyckte om, vilket motiverades av barnets egna preferenser, 

alltså vad barnet själv gillade. Resultatet diskuterades med stöd av teorier och tidigare 

forskning kring kön, könsscheman, normer och identitet samt teorier om bilderbokens 

inverkan på barns könsskapande. 

 

Nyckelord: Kön, könsscheman, normer, identitet, bilderböcker, barn  
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1. Inledning 

I förskolan läses det dagligen bilderböcker för barnen som blir presenterade för mängder 

av karaktärer och berättelser. Barnlitteraturen i sig är ett effektivt verktyg för att närma sig 

olika utvecklings- och lärandemål i läroplanen för förskolan. Vi hör ofta pedagoger inom 

förskolevärlden prata om hur barnlitteraturen kan ge barn utvecklingsmöjligheter gällande 

bland annat språk och matematik samt att den stimulerar barnens fantasi och kan fungera 

som ett överförande av kultur och värderingar. Vi upplever dock att det saknas kunskap om 

hur barn konstruerar kön i bilderböckerna och vi anser att denna faktor är viktig i valet av 

barnlitteratur på förskolor, eftersom det kan bidra till en större medvetenhet kring vilka 

föreställningar barn har om pojkar respektive flickor.  

I denna uppsats vill vi få en förståelse för hur barn skapar kön i bilderböcker. Vi har 

intresserat oss för detta då vi tror att en förståelse om detta kan bidra till en större 

medvetenhet kring vilka föreställningar barn har om pojkar respektive flickor. Det anser vi 

är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna arbeta med skrivelsen i läroplanen för 

förskolan som dels säger att barn ska ges samma möjligheter att pröva och utveckla sina 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller, dels att förskolan 

ska sträva efter att motverka traditionella stereotypa könsroller (Lpfö 98/16, s.5) 

En av Sveriges mest lästa barnboksförfattare, Lennart Hellsing, menar att det enda 

egentliga kravet för en barnbok är att den bör intressera barnet, att den har tillräckligt 

konstnärlig kompetens samt att den har en etik vi kan stå för (Hellsing, 1999, s.52). Vi 

ställer oss kritiska till detta då vi anser att det även är av stor vikt att alla ska känna sig 

representerade i boken.  Vi menar, precis som Salmson och Ivarsson (2015, s.75-76) att 

barnlitteraturen i sig fungerar som en spegel, i vilken barnen kan se sig själva. De barn som 

aldrig får känna igen sig i karaktärer från böckerna tar i längden till sig budskapet att de 

inte har en lika självklar plats i samhället, som de som alltid framställs. Vidare förklarar 

Salmson och Ivarsson (2015, s.26,28) att synliggörandet av normer och kritiserandet av 

dem är av stor vikt, då de påverkar barns identitetsutveckling och vilka val de gör. Följden 

kan vara att detta resulterar i uteslutning och mobbning, då dessa normer skapar gränser för 

vad som anses vara normalt respektive onormalt. En annan viktig skrivelse i läroplanen för 

förskolan (98/16, s.9) berör barns identitetsskapande. Där står att verksamheten ska bidra 

till att barns utveckling och förståelse av sig själva, sin identitet, samt att de känner en 

trygghet i den. Vi menar att bilderböcker och boksamtal kan hjälpa förskollärare i detta 
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arbete. Via boksamtal med barn kan möjligheten för ett kritiserande av normer öppnas, 

samt visa att det mellan människor finns olikheter. Det kan hjälpa barn att se sig själv och 

andra ur andra perspektiv som går utanför de ramar och regler samhället sätter upp för oss.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att genom boksamtal med barn undersöka hur barn konstruerar 

kön och identitet utifrån text och bild i bilderböcker 

Frågeställning: Hur förhåller sig barn till kön och identitet i bilderböcker?  

 

 

 

3. Metod och genomförande 

Vi grundar vår studie på fyra halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra barn. Denna 

metod ger en inblick i de intervjuades perspektiv och syftar till att utifrån deras egen 

världsbild förstå ett fenomen (Kvale & Brinkman 2014, s.41). Vi har valt denna metod 

eftersom det är intressant för oss i denna studie att komma åt barns tankar om hur en flicka 

respektive pojke ser ut. Den halvstrukturerade kvalitativa intervjun syftar till att hålla sig 

till bestämda teman och med öppna frågor undersöka dessa i intervjun (Kvale & 

Brinkman,2014, s.47-48). Vi har intagit ett fenomenologiskt förhållningssätt som syftar till 

att försöka förstå sociala fenomen sett från den intervjuades egna synvinkel (Kvale & 

Brinkman, 2014, s.44). I denna studie innebär det specifikt att få en förståelse för hur barn 

konstruerar kön utifrån text och bild som presenteras för dem i bilderböcker. Våra val av 

böcker kommer att presenteras under en senare rubrik i uppsatsen. 

 

Vi har inspirerats av Lenz Taguchi, Boden och Ohrlander (2011) som använt sig av 

boksamtal tillsammans med barn som metod för att uppmärksamma miljöns och barnens 

egna inflytande gällande skapandet och omskapandet av normer samt vad som anses 

stereotypiskt manligt respektive kvinnligt. I deras boksamtal fick barnen själva hitta på 
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namn åt karaktärer samt vad som skulle hända med dem. I de boksamtal vi utfört med 

barnen har vi velat få syn på hur barnen bestämmer vilka kön karaktärerna har.  

 

Vi valde att begränsa oss till att endast genomföra intervjuer med fyra barn, två flickor och 

två pojkar, i åldrarna tre och ett halvt, fyra, fem och sju år. Trost (2010, s.143) skriver att få 

intervjuer är att föredra när de är kvalitativa, och att fler intervjuer skulle innebära för 

mycket material vilket därmed gör det svårare att urskilja faktorer och detaljer som kan 

vara viktiga för studien. Det barnen har sagt kommer att föregås av en beskrivning av 

barnets kön och ålder på följande sätt; fn/pn (ålder på barnet) där f står för flicka och p för 

pojke, och n är här siffran 1 eller 2 för att skilja barnen åt. Kvale och Brinkman (2014, 

s.186) skriver att det är viktigt att vara medveten om det maktförhållande som finns mellan 

barnet och den vuxne och att den som intervjuar ska vara noga med att inte förmedla 

känslan av att det finns rätt och fel svar till barnet. Detta styrker även Löfdahl (2004, s.55) 

när hon skriver att barnets svar ska respekteras och inte värderas. Detta har vi tagit fasta på 

genom att tänka på hur vi reagerar på de svar barnet gett. Vi har därför försökt vara 

neutrala i vår respons till barnet.  

 

Vissa av barnen har en släktrelation till en av oss, och de övriga hade vi en koppling till via 

deras dagmamma, som även hon har någon form av släktband till en av oss. Vi valde dessa 

barn då det var lättare för oss att ta kontakt med barnens föräldrar och dessutom få ett 

medgivande från dem som tillät oss att genomföra intervjuerna med deras barn, när det 

redan fanns en personlig relation etablerad mellan oss. Löfdahl (2003, s.55) menar att en 

god relation till barnet är en förutsättning för att få ett bra samtal. I de fall ingen av oss 

redan hade en relation till barnet har vi, innan intervjun, umgåtts och lekt i några timmar i 

syfte att skapa en trygg miljö. Genomförandet av intervjuerna har i samråd med föräldrarna 

till barnen skett på platser som passat barnen bäst. Intervjuerna har genomförts dels hos 

barnens dagmamma och dels i en av våra bostäder. På bägge platser har intervjuer utförts i 

vardagsrummet, då det fanns mindre saker att distraheras av samt att det var trevligt och 

bekvämt att sitta i soffan tillsammans. Tiden för intervjuerna har alla varit under dagtid. 

Ami med flera (2003, s.84) skriver att det är viktigt att tänka på att barn lätt blir trötta och 

tappar fokus. Därför ska en inte ha för långa sittningar med barnen. Vi valde att sitta 

ungefär 20 minuter. För ett av barnen tog det längre tid men då tog vi en paus och åt bullar 

för att sedan återvända till böckerna. Under samtliga intervjuer hade vi dukat fram någon 

form av fika, som barnen fick ta av medan vi läste böckerna. 
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Att barnet/barnen från början hade en relation till någon av oss innebar både fördelar och 

nackdelar. Det som underlättade i vissa fall var att barnet blev mindre blygt och vågade 

öppna upp sig mer samt svara mer utförligt på frågorna som ställdes, när hen kände 

intervjuaren. Däremot innebar det även att barnet kände sig tillräckligt bekväm nog att 

strunta i att svara på frågorna och uttrycka på olika sätt att hen ville göra något annat 

istället. Detta beskrivs mer utförligt under resultatet som presenteras senare i uppsatsen. 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet. Vi tittade även på filmerna ett 

antal gånger och analyserade det vi såg. Vi tittade främst på kroppsspråk, vad de pratade 

om och hur de pratade. Sedan sammanställde vi det vi ansåg var relevant för vår studie och 

detta kan läsas under resultatdelen.  

 

Vi har tagit inspiration från Chambers (2014, s.220-221) två av fyra grundfrågor i vår 

intervju med barnen. Dessa lyder: 

 

 Jag undrar om det var något speciellt du gillade i boken? 

 Jag undrar om det var något du inte gillade? 

 

Dessa frågor har ingen direkt koppling till vår frågeställning om kön, så därför har vi i 

frågorna nedan konstruerat dem på ett sätt som berör den aspekten. Vi har även 

kompletterat med ytterligare frågor som är kopplat till vårt ämne. I och med att vi har en 

semistrukturerad kvalitativ intervju är vi öppna för att det kan uppstå andra frågor än de vi 

planerat. Nedanstående frågor är ledande, vilket Kvale och Brinkman (2014, s.214) menar 

lämpar sig bra i kvalitativa intervjuer då man genom frågorna kan pröva tillförlitligheten i 

den intervjuades svar och verifiera dess tolkningar. Vi kommer fortskridande, under 

läsningen, ställa frågor utifrån teman om bilderna och samtidigt vara beredda på att barnen 

spontant kan yttra saker om karaktärerna och bilderna. Därför är de frågor och teman vi 

valt ut endast något att förhålla oss till och ha i bakhuvudet medan vi läser. De vi har tagit 

fram är: 

Kön  

 Finns det någon flicka i boken? Hur vet du att det är en flicka? 

 Finns det någon pojke i boken? Hur vet du att det är en pojke? 

Identitet 

 Vem i boken skulle du vilja vara? Varför? 
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 Vem i boken skulle du inte vilja vara? Varför? 

Med dessa frågor vill vi undersöka hur barnet konstruerar kön utifrån vad hen ser och hör 

samt varför barnet skulle vilja vara en specifik karaktär framför de andra. Vi vill med detta 

även se om svaren blir annorlunda beroende på vilket kön och ålder barnet har.  

 

3.1 Arbetsfördelning 
 
Vi har under arbetets gång till störst del arbetat bredvid varandra och tillsammans 

konstruerat de olika kapitlena, men det finns en viss uppdelning av ansvarsområden i 

uppsatsen Den tidigare forskningen samt teoretiska utgångspunkter har Sara till störst del 

arbetat med, medan Rebecca ansvarat för merparten (3 av 4 intervjuer) av 

intervjutillfällena och resultatet. Vi upplever att vi bidragit lika mycket till arbetet.  

 

 

3.2 Etik 
 
Vi har följt de fyra individskyddskraven enligt vetenskapsrådets forskningsprinciper. 

Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om deras roll i studien samt att 

det är frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna skall ge sitt samtycke till att delta, gäller det barn under 15 år behöver man ha 

föräldrarnas samtycke. Vi har tagit kontakt med barnens föräldrar antingen direkt eller 

genom barnens dagmamma. I mötet med barnen har de tillfrågats om de vill vara med i vår 

studie samt om de går med på att bli filmade. Föräldrarna har fått skriva på en 

medgivandeblankett där de fått information om studien och att barnet när som helst kan 

säga ifrån om hen inte vill vara med. Konfidentialitetskravet betyder att ingen ska kunna 

spåra deltagarna i studien. Vi har följt detta genom att inte skriva ut barnens riktiga namn 

samt inte avslöjat hur vissa av barnen är släkt med en av oss. Nyttjandekravet innebär att 

det insamlade materialet endast får användas inom forskningens syfte samt ej utlånas för 

kommersiellt bruk. Detta har efterföljts. 
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3.3 Val av böcker 
 
Vi valde ut sex böcker som alla hade många karaktärer, både könsstereotypiska, neutrala 

och normöverskridande. Detta för att se om barnens svar skilde sig åt beroende på hur 

karaktärerna var framställda. Vi valde även dessa då det är böcker som vi återkommande 

har stött på ute i verksamheten på förskolorna, vilket gör det intressant för oss att studera 

dem. Det första barnet som intervjuades fick sedan välja vilken/vilka av dessa böcker hen 

ville höra. Resultatet blev Lilla Kotten får besök (Lena Andersson, 1998), Rut och knut 

lagar mat (Karin Wirsén & Stina Wirsén, 2015) samt Ska vi va? (Pija Lindenbaum, 2013). 

Det är dessa tre böcker vi sedan har läst för resterande barn i studien (se bilder nedan).  

 

 Rut och Knut lagar mat 

 

 Lilla Kotten får besök 
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 Ska vi va? 

 

Vi tyckte att valet av böcker passade utifrån vår frågeställning då karaktärerna 

representerar både normöverskridande, könsneutrala och könsstereotypiska roller. I Rut 

och Knut lagar soppa möter vi Rut och Knut som båda är könsstereotypiska till sitt 

utseende. Deras leksaksvänner är alla könsneutrala, förutom en docka, som framställts som 

typisk flickig. Kotten får besök innehåller en blandning mellan könsstereotypiska och 

könsneutrala roller. Ska vi va handlar om två flickor som till utseendet är mer typiskt 

pojkiga och därav normöverskridande. Med denna bok ville vi se hur barnen förhåller sig 

till en karaktär som möjligtvis inte matchar deras förväntningar av hur flickor ska se ut. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras begrepp och teorier som vi har tagit till hjälp för att försöka 

förstå och analysera resultatet av vår undersökning. Begrepp som är centrala är schema, 

könsschema och normer, vilka beskrivs i avsnittets första del. Vi vill i vår uppsats 

undersöka hur barn bestämmer vilket kön olika karaktärer i bilderböcker har och med hjälp 

av nämnda begrepp samt teorier om hur boksamtal kan påverka barns könsskapande 

hoppas vi närma oss en förståelse av detta.  

 

4.1 Schema och Könsschema 
 
Vi tar i vår uppsats avstamp i bland annat Sandra Bems (1981) reflektioner och tankar 

kring kön och könsroller och det hon kallar Gender Schema Theory. Vi kommer i arbetet 

benämna detta begrepp som könsschema. Bem (1981) beskriver här ett schema som en 

kognitiv struktur eller nätverk som vägleder och organiserar de intryck individen får av 

omvärlden. Processen i vilken individen uppfattar något är därför en interaktion mellan nya 

intryck och personens sedan tidigare fastställda schema. Detta manifesterar sig på olika 

sätt, till exempel genom att en individ snabbt processar ny information och intryck som 

organiseras in i kategorier, att denna även har fördomar som stöds av personens schema 

samt att individen spontant gör val som korrelerar med detta schema. Detta innebär kort 

sagt att en individs uppfattningar och handlingar kan förklaras med det kognitiva schema 

denne har. Utifrån detta introducerar Bem (1981) begreppet könsschema, som hon menar 

påverkar hur en individ bestämmer och kategoriserar könen, inklusive sitt eget. Bem 

(1981) hävdar att barnet under utveckling lär sig vad som kan associeras med de olika 

könen, och därmed även vad barnet kan associera med sig själv och sin identitet. Vidare 

förklarar Bem (1981) att omvärlden påverkar flickor och pojkar på så sätt att de 

uppmuntras se ut och bete sig på ett önskvärt sätt utifrån dess kön, vilket ytterligare 

förstärker och fastställer barnets könsschema. Detta får konsekvensen att barn lär sig 

värdera sig själva efter hur könsschemat ser ut, för att sedan sträva efter att se ut, bete sig 

som samt göra val som förknippas med vilket kön individen har. Bem (1981) menar vidare 

att självkänslan hos barnet starkt påverkas utifrån att passa in i sin könsroll, och därför 
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drivs barnet av att reglera sitt eget beteende för att efterlikna det samhället bestämmer är 

feminint respektive maskulint. Detta för oss vidare till begreppet normer. 

 

4.2 Normer 
 
Yvonne Hirdman (1988), Birgitta Fagrell (2000) samt Karin Salmson och Johanna 

Ivarsson (2015, s.23) skriver om vad normer är och hur de påverkar oss. De sistnämnda 

beskriver dessa som osagda regler som direkt inverkar på människors handlande och deras 

tankar kring vad de förväntas göra samt vad som är det eftertraktade, alltså vad som ger 

mest makt och status. Salmson och Ivarsson (2015) skriver vidare att normer inte är 

konstanta utan påverkas av var och i vilken tid en grupp människor befinner sig. Yvonne 

Hirdman (1988) utvecklar detta när hon skriver att normerna talar om för oss hur kvinnor 

ska vara i relation till mannen och tvärtom, ända ned till detaljnivå, som exempelvis vilka 

kläder en kvinna respektive en man förväntas ha. Fagrell (2000) styrker detta genom att 

skriva att det i kategoriseringen av kön även medföljer symboliska attribut, som färger, 

kläder och yrken. Hon menar att olika ting blir placerade utifrån vilket kön det hör hemma 

hos. Dessa blir då könsmärkta och bidrar till vad som anses vara normativt kvinnligt och 

manligt. Fagrell (2000) tar även upp relationen mellan könen och hävdar att respektive får 

sin betydelse och definition först när det sätts i perspektiv till den andre. Det som är 

kvinnligt, menar Fagrell, kan samtidigt inte vara manligt, och tvärtom. Salmson och 

Ivarsson (2015) framhäver kontexten som betydande för vilka normer som finns runt oss. 

De menar att normer inte är konstanta utan påverkas av var och i vilken tid en grupp 

människor befinner sig. Även Fagrell (2000) betonar kontexten - den sociala, historiska, 

kulturella och politiska-, som betydande för hur och vilka normer som produceras och 

reproduceras och som därmed styr en människas handlande. 

 

4.3 Bilderbokens inverkan på barns könsskapande 
 
Nikolajeva (2000) skriver om hur bilder i böcker förmedlar det som texten inte alltid kan 

förmedla. Vi kan oftast se på bilden om det handlar om en pojke eller en flicka. I bilderna 

används ofta stereotypa könsnormer för att lätt porträttera könet. Detta gör man genom att 
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ge flickor långt hår och klänning och pojkar kort hår med byxor. Framför allt omnämns 

personerna med könsbundna namn i texten. När karaktären är ett djur går konstnären ännu 

djupare in i de stereotypiska könsnormerna, ofta genom att visa detta med kläderna. Bilden 

har dock en begränsning på så vis att den inte kan förmedla abstrakta ting i 

personskildringen som elak eller snäll, flitig eller lat, klok eller dum, detta går ofta att 

förstå utifrån texten (Nikolajeva, 2000, s. 143-144). Vi har upplevt att särskilt yngre barn 

förlitar sig mer på bilderna än till själva texten, därför anser vi att det är viktigt att lyfta 

fram bildernas betydelse i barnböckerna.  

 

Könsuppdelningen är starkare i barnlitteraturen än i verkligheten. Huvudpersonerna är för 

det mesta en han vare sig det är en människa eller ett djur. Barnen får en bild av det 

manliga som mer värdefullt än det kvinnliga. Genom böcker, filmer, leksaker och vuxnas 

bemötanden genomsyras barnens vardag av dessa föreställningar om hur kvinnligt och 

manligt bör vara (Eidevald, 2011, s.71) . Gooden och Gooden (2001, s.91) menar att även 

om barnboken har ett högt underhållsvärde fungerar de samtidigt som ett starkt verktyg för 

överförandet av normer och sätt att vara på kopplat till de sociala könsrollerna. Därför, 

skriver de, är specifikt barnböcker viktiga i könsidentitetsprocessen. Detta styrks av 

Kåreland (2007, s.49) som även menar att barnlitteraturen förser barn med representationer 

av vad man kan bli och göra när man blir stor. Böckerna vi väljer ut påverkar därför 

indirekt vilka erfarenheter barn har att utgå ifrån när de utvecklar sin könsidentitet. De 

upptäcker vilka positioner som är möjliga för dem som individer att inta.  

 

Barn tillägnar sig kunskap och färdigheter genom böckerna samt upplever känslor och allt 

detta är essentiellt för barns utveckling. De är väldigt observanta och vad de ser och hör 

har en stark inverkan på vilka de utvecklas till att bli och hur de tolkar sin omvärld (Uttley 

och Roberts, 2011, s.112-113). Barnboken förmedlar bilder av olikheter människor 

emellan, och ger barnet chans att se att andra inte behöver vara och se ut som hen själv. 

(Gooden och Gooden, 2001, s.91). Därför är det extra viktigt att människor som arbetar 

eller rör sig bland barn gör medvetna val av barnlitteratur (Gooden och Gooden, 2001, 

s.91; Uttley och Roberts, 2011, s.112-113). 

 

I valet av litteratur är det enligt Molloy (2007,s.33-34) viktigt att ställa sig frågan om 

varför man läser böcker i skolan. Är det för att ompröva sina värderingar och förstå sina 

ställningstaganden eller hitta igenkänning och därmed få en klarare bild av sig själv? Hon 
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menar att litteratur skapar igenkänning men att den även ställer frågor och utmanar våra 

värderingar. Kan till exempel bara pojkar segla över de stora haven? Det Molloy (2007) 

poängterar är hur viktigt samtalet kring boken är då barn sällan på egen hand reflekterar 

kring frågor som kan uppstå under läsningen. Därför, menar hon, läser man böcker i 

skolan, för att tillsammans kunna lyfta, tala om och problematisera dessa frågor 

tillsammans med barnen. 
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5. Tidigare forskning 

5.1 Barn om kön och normer 
 
Faith Miller, Lurey,  Zosuls och Ruble (2009, s.872-878) har i sin intervjustudie undersökt 

vilka stereotyper barn först kommer att tänka på när de tillfrågas vad som är typiskt 

kvinnligt och manligt. Forskarna använde sig av öppna frågor som exempelvis “Vad vet du 

om pojkar/flickor?” för att få fram de spontana idéer om normer och stereotyper som barn 

har. På detta sätt ville forskarna få reda på vilka av normerna som var mest framträdande 

för barnen. De ville även undersöka huruvida utseendet var mer i fokus i beskrivningen av 

flickor än av pojkar och om äldre barn var mer stereotypiska i sina beskrivningar av könen, 

än de yngre. Utav 256 deltagande barn i studien, var 69 av dessa i förskoleåldern. 

Forskarna kunde se att i barnens beskrivning av flickor var utseendet den faktor som 

användes mest, medan exempelvis aktiviteter kopplat till flickor inte utgjorde en stor del av 

beskrivningen. Tvärtom gällde för pojkar. De beskrevs till mindre del utifrån stereotypiska 

utseendedrag och mer utifrån vilka aktiviteter som barnen kopplade till pojkar. Flickor 

beskrevs som de som har långt hår, är söta, har klänning och smycken medan vilda lekar 

och att bråka var framträdande drag i beskrivningar av pojkar. Forskarna kommer i sin 

slutsats fram till att barn beskriver kön utifrån olika faktorer och att dessa skiljer sig 

beroende på om det är en flicka eller pojke som beskrivs. Detta kan ha effekt på deras 

beteenden samt ha inverkan på deras självkänsla och självförtroende. Vad barnen använde 

för stereotypiska karaktärsdrag för pojkar anser forskarna också vara en viktig fråga att 

diskutera. De beskrevs som vilda och bråkiga och forskarna menar att denna betoning på 

aggressivt beteende kan medföra emotionella och psykologiska risker för dem.  

 

Zalk och Katz (1978) undersökte i sin studie barns attityder gentemot sitt eget och det 

motsatta könet utifrån två frågeområden som de kallade för könsstolthet (positivt) och 

könsfördomar (negativt). Barnen blev presenterade för ett bildspel föreställande barn av 

olika kön och etnicitet. Nästan alla bilder innehöll två barn, en pojke och en flicka, och 

bilden följdes sedan av en fråga som kunde lyda “Vilket barn spillde ut all färg på golvet 

och torkade sen inte upp det?” eller “Vilket barn har flest vänner?”. Barnen fick sedan 

välja det av de två barn på bilden hen ansåg detta stämma in på. I resultatet kunde 

forskarna se att de barn som valde sitt eget kön för de positiva utmärkelserna, också var 
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mer benägna att välja det andra könet för de negativa frågorna. Det forskarna tyckte var 

intressant i resultatet var att både pojkar och flickor oftare valde pojkar till de negativa 

frågorna. De upptäckte också att ju äldre flickorna var, desto oftare valde de pojkar för de 

positiva frågorna. Vidare uppmanar forskarna till fortsatt forskning, då dessa frågor är 

komplexa och utfallen kan bero på olika faktorer. Till exempel skriver forskarna att alla 

som presenterade frågorna för barnen var kvinnor, vilket får dem att fundera på om 

resultatet hade blivit annorlunda om det var en manlig forskare som varit närvarande. 

 

Blakemore (2003) har i sin studie undersökt barns inställning till normöverskridande 

beteenden och utseenden. Barnen presenterades för föremål som leksaker, hårstilar, yrken, 

kläder och lekar och baserat på deras inställning till dessa ting mätte forskaren hur pass 

tillåtande barnen var i sin syn på vad flickor respektive pojkar kunde förknippas med. Till 

varje föremål följde tre frågor vars syfte var att undersöka barnets (1) kunskap om normer, 

(2) inställning till sociala normer och (3) inställning till moraliska normer. Här följer ett 

exempel om bilar; Vilka leker oftast med bilar? ; Kan flickor också leka med bilar? ; Hur 

mycket skulle du vilja vara vän med en flicka som lekte med bilar? Den tredje frågan 

mättes utifrån en femstegsskala där barnet fick välja vilken smiley som stämde in på hens 

inställning. Skalan sträckte sig från en ledsen till obrydd och slutligen en glad smiley. 

Innan studien hade forskaren förväntat sig, baserat på tidigare undersökningar, att barnens 

kunskaper om normer skulle öka med åldern. I majoriteten av fallen stämde detta, men när 

det kom till föremålet “flickors kläder” hade barnens ålder ingen betydelse. En stor 

majoritet, (80%) av alla barnen, ansåg att pojkar inte kunde ha flickkläder och på den 

femgradiga skalan var resultatet lågt. Även på frågan om bilar hade barnens ålder inte stor 

betydelse. Det som var intressant med detta föremål var att flickor och pojkar bedömde 

bilen som leksak olika. Flickor ansåg till större del än pojkar att bilen inte var en 

pojkleksak och var mer positivt inställda i den 5-gradiga skalan gällande om hon kunde 

tänka sig att vara vän med en flicka som lekte med bilar, än pojkar. I resultatet kunde också 

synas att det var mer acceptabelt i 4 av 8 fall att flickor bröt mot normerna, än om pojkarna 

gjorde det. Detta rörde främst föremål som utseende, kläder och yrken. I 4 andra fall 

rörande tyst/vild lek, hoppa hopprep och spela fotboll ansågs flickors normöverskridande 

beteenden vara mer problematiska än pojkars. Slutligen kunde forskaren se ett mönster i att 

flickor överlag var mer positivt inställda till normöverskridande utseenden och beteenden 

än pojkar. Forskaren frågar sig sedan varför vissa normöverträdelser är mer acceptabla än 

andra samt hur det kommer sig att acceptansen av dem skiljer sig mellan könen. Hon 
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fastställer att könsfrågor och normer är väldigt komplexa frågor som behöver utforskas 

ytterligare. 

 

Conry-Murray och Turiel (2012 ) har sett i sin forskning att äldre barn (mellan 8 och 9 år) 

är mer flexibla i att skrida över normgränserna än yngre barn (mellan 4 och 5 år). De har 

även sett att de yngre barnen har lättare att ta till sig normer och är relativt oflexibla. De 

såg även att det finns många olika sätt för genusnormer att etablera sig, konceptet genus är 

multidimensionellt. Det förknippas med olika domäner (moralisk, traditionell och 

personlig) som bestämmer normer som barnen tar efter. I studien lät de 72 barn mellan fyra 

och åtta år välja mellan två alternativ, ett mer feminint och ett mer maskulint, som en 

docka eller en traktor, att klä ut sig till en soldat eller en ballerina, att anmäla sig till en 

datakurs eller en barnvaktskurs. Utifrån dessa val fick de svara på frågor om deras 

medvetenhet kring genusnormer, om de uppfattar normerna som kulturella, om de kunde 

tänka sig att alla inte är på samma sätt och om de tycker att genusrelaterade aktiviteter är 

moraliskt rätt. De fick även frågor om hur deras föräldrar skulle välja åt dem: skulle de till 

exempel sätta en flicka på en datakurs eller en barnvaktskurs? Resultatet visade att de 

flesta barnen svarade utifrån satta genusnormer men forskarna såg en skillnad mellan 

åldrarna; de yngre barnen var mer bestämda i normvalen medan de äldre barnen var mer 

flexibla i sina val. De äldre kunde även uttrycka en känsla av orättvisa över att vissa 

normer bestämde över vad man som tjej eller kille fick göra och inte göra. Forskarna kunde 

även se att det vara vanligare att flickorna kunde överskrida normerna än pojkarna. Det 

visade sig att det är vanligare att tjejer deltar i de mer maskulina aktiviteterna än tvärtom, 

vilket de menar beror på att flickorna vill, och uppmuntras till att, komma upp i hierarkin 

medan pojkarna inte vill sjunka ner.    

 

5.2 Boksamtal med barn om normer och kön 
 
Det finns mycket forskning kring hur normer i bilderböcker påverkar barn, samt hur barn 

själva tänker kring kön och vad som är manligt respektive kvinnligt, som ovanstående 

exempel visar. Det var däremot svårare att finna forskning som visar hur yngre barn 

konstruerar kön i bilderböcker, som vår studie syftar till att undersöka. Den forskning som 

berör detta innehåller oftast äldre barn, från 10 år och uppåt, eller består av kvantitativa 

undersökningar där representation av kön samt stereotyper kring hur karaktärer framställs 
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mätts på olika sätt. Vi har tagit fram det lilla vi har hittat och även tagit in forskning som 

berör något äldre barn, då resultaten ändå är intressanta för vår studie.  

 

Lenz Taguchi, Boden och Ohrlander (2011) genomförde i deras studie ett boksamtal med 

barn för att synliggöra vilka normer som kunde urskiljas från bilderna i boken samt 

uppmärksamma sin egen tolkning av bilderna. Forskarnas val av bilderbok styrdes bland 

annat av att bilderna skulle vara öppen för många slags tolkningar. Barnen fick sedan fritt 

berätta vad de såg på bilderna och skapa sina egna beskrivningar av miljön och personerna 

för att sedan utforma egna, nya historier om dessa. Forskarna la själva till 

normöverskridande namn till vissa karaktärer samt tillskrev dessa egenskaper som 

utmanande föreställningarna gällande vad som anses kvinnligt respektive manligt. De kom, 

under detta utforskande arbetssätt med barnen, bland annat fram till att det en själv kan 

uppfatta som oviktigt för andra kan vara meningsfullt och tvärtom. Detta problematiserar 

forskarna sedan genom att fråga sig vems läsning, och tolkning, som är den 

sanningsenliga- de vuxnas eller barnens? De funderar även på om deras egna och bokens 

idéer och tankar är mer eller mindre stereotypiska och repressiva än barnens. Därför, 

menar Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011), är det viktigt att alltid utgå från att ett 

budskap uppfattas på skilda sätt beroende på vilka referensramar en har. De uppmuntrar 

även pedagoger att ompröva sina egna synsätt och tolkningar samt placera sig som ett 

lärande subjekt, jämsides med barnen.  

 

Hansen, Cory Cooper och Zambo, Debby (2010, s.40-55) undersökte under två jämförande 

boksamtal med pojkar (snittålder 5:2 år) hur de reagerade på olika texter samt hur de 

konstruerade bilden av manlighet. Den ena typen av boksamtal bestod av texter där en 

positiv bild av man, eller arketyp, presenterades. Forskarna definierar denna arketyp som 

någon med hög moral, är rättvis, ärlig, hederlig, ansvarsfull etc. I den andra fick barnen 

lyssna på traditionella barnboksfavoriter, där karaktärerna var androgyna, ofta i djurform. 

Syftet med studien var att se vilka bilder av manliga arketyper barnen konstruerade samt 

om pojkarna reagerade annorlunda på böcker med och utan arketyper och hur dessa 

reaktioner yttrade sig. Forskarna ville även undersöka om böckerna med arketyperna 

genererade mer meningsfulla yttranden från pojkarna. I resultatet kunde ses att konsensus 

rådde bland barnen i deras yttranden om att hederliga pojkar växer upp för att bli pappor. 

Pojkarna visade på flera sätt att de likställde mandom, hederlighet och mod med att vara en 

pappa. I samtalet med pojkarna kunde urskiljas att egenskaper som att hjälpa till, se bra ut, 
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visa moral, att vara snäll och intressant alla var viktiga faktorer som en karaktär behövde 

ha för att pojkarna skulle kunna tänka sig att vara vän med den. Det pojkarna uttryckte som 

dåliga egenskaper hos en karaktär, och därmed någon de inte skulle vilja vara vän med, 

stod i motsats till hur forskarna definierade den manliga arketypen. De ouppskattade 

egenskaperna var bland annat att karaktären var barnslig, inte kunde eller ville göra 

någonting, var allmänt elak samt att den var tjejig. I resultatet kunde ses att reaktionerna 

och yttrandena från pojkarna var relativt lika i de olika boksamtalen, men att i gruppen 

med berättelser innehållande den positiva manliga arketypen uppvisades nästan dubbelt så 

mycket responser och djupare samtal, än i den andra. Forskarna skriver att detta kan 

förklaras med teorin att läsare svarar på och förstår ett innehåll bättre när de själva kan 

relatera till karaktärerna i det.  

 

Karniol, Rachel; Reichman, Shiri; Fund, Liat (2000) ville undersöka hur 9-12-åringar 

bestämde kön på olika djurkaraktärer, både stereotypiskt manliga och kvinnliga samt 

könsneutrala. Deltagarna fick även säga vilken/vilka av djuren de tyckte mest om. Barnen i 

studien hade alla innan undersökningstillfället fått titta på olika objekt som antingen var 

maskulina, feminina eller neutrala, för att sedan, efter en 1-4-skala, bestämma hur pass 

mycket varje föremål passade in på dem själva, där 1 var lägst och 4 var högst. Forskarna 

ville utifrån det här se vilka av barnen som såg sig själva som mer feminina, maskulina 

eller androgyna, och om det skulle ha en inverkan på hur barnen kategoriserade djuren. De 

utgick även från att barn som identifierar sig mer könsstereotypiskt, skulle tycka om de 

djurkaraktärer som framställdes på sådant vis, medan de barn som identifierade sig där 

emellan inte skulle tycka mer om vare sig de stereotypiskt manliga eller kvinnliga 

djurkaraktärerna. Barnen presenterades för 6 olika djur, dels plockade från barnböcker, 

dels från internet. Av de sex djuren var två uppenbart av manlig karaktär, två av kvinnlig 

och två neutrala. Forskarna ställde sedan följande frågor; “Hur pass manlig eller kvinnlig 

är den här karaktären?”, “Tycker du om den här karaktären eller inte?”, “Tror du att barn i 

din ålder skulle tycka om den här karaktären?” samt “Skulle du vilja vara vän med den här 

karaktären?” Den första frågan fick barnen besvara utifrån en skala på 1-5, där 1 stod för 

tydligt kvinnlig och 5 stod för tydligt manlig. Mittpunkten på skalan stod för att det inte 

går att säga om karaktären vare sig är tydligt kvinnlig eller manlig. De övriga tre frågor 

besvarades utifrån en fyrastegskala, där 1 stod för “väldigt ogillande” och 4 stod för 

“väldigt gillande”. Forskarna såg i resultatet att oavsett om barnen själva identifierade sig 

som mer kvinnliga eller manliga, svarade alla barnen likadant på de stereotypiskt kvinnliga 
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respektive manliga djurkaraktärerna. Däremot, när de fick gradera hur pass 

manliga/kvinnliga de androgyna djuren var, svarade endast barnen som själva identifierade 

sig som feminina att djuren också var det. De barn som identifierade sig som någonstans 

mittemellan feminint och maskulint, samt de som drog mer åt det maskulina hållet, ansåg 

att det inte gick att avgöra om de androgyna djuren var varken feminina eller maskulina. I 

det övriga resultatet kunde forskarna se att alla barn överlag tyckte om de mer maskulina 

djurkaraktärerna, kunde i större utsträckning kunna tänka sig vara vän med dessa samt 

trodde att andra barn i deras ålder skulle tycka om dem mer, än de neutrala och feminina 

djuren. De mer maskulina barnen svarade extra högt på fyrastegskalan på dessa frågor. 

Forskarna diskuterar sedan detta och skriver att resultatet kan ha att göra med att pojkar är 

mindre flexibla i sin könsidentitet, än flickor, och att de känner en större press på sig att 

passa in i en stereotypiskt manlig domän. Forskarna uppmanar en större bredd på de 

karaktärer barn stöter på i böcker, filmer och annan media. De skriver att detta är 

nödvändigt då könsstereotyper bidrar till fördomar och normer som styr hur en ser på dem 

runt om en. 
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6. Resultat 

Vi har valt att dela upp resultatet intervju för intervju, rakt upp och ned, precis som de var. 

I dessa har vi sedan tagit böckerna i den ordning barnen ville läsa dem.  

I Rut och Knut lagar mat har vi framför allt utgått från bokens sista bild då det är många 

karaktärer med och därmed finns mer att diskutera kring. Det finns elva karaktärer på 

bilden varav två till utseendet är typiska flickor (Rut och dockan) och en är typisk pojke 

(Knut). Övriga karaktärer är djur och till synes könsneutrala. Även i Lilla Kotten får besök 

utgick vi från den sista bilden eftersom alla tio karaktärer är samlade. Fyra av karaktärerna 

är typiska pojkar, två är typiska flickor och fyra är till synes könsneutrala. Ska vi va? 

handlar om två flickor som till utseendet är typiskt pojkiga. Vårt fokus i boken låg på  att 

se hur barnen förhåller sig till könsöverskridande karaktärer.  

Intervjutillfälle ett 

Med den här flickan satt vi hemma hos en av oss då det passade bra för hennes mamma. 

Hon såg väldigt mycket fram emot att komma och var stolt över att hon skulle få hjälpa oss 

med vårt arbete. Vi lät henne först gå omkring i lägenheten och titta för att stilla 

nyfikenheten kring den nya platsen. Vi satte oss i soffan och läste då det kändes som en 

naturlig plats.  

 

6.1 Intervjutillfälle ett 

Rut och Knut lagar mat 
 
Som vi tidigare nämnt fick hon välja tre böcker utav ett antal vi lagt fram, den första hon 

valde var Rut och Knut lagar mat. Hon ställde många frågor och kommenterade mycket 

under bokläsningen, som “Vad är blus för något? och “Det där får man mask i magen av”. 

I slutet av boken pratade vi om de olika karaktärerna och vi ställde våra frågor. Hon var 

hela tiden väldigt intresserad och man märkte att hon gillade situationen. Hon svarade 

gärna på våra frågor, när intervjuaren frågar om hon skulle vilja vara någon på bilden 

förklarar hon att hon vill vara kaninen eftersom hon älskar kaniner. Vidare frågar 

intervjuaren om hon kan se någon flicka på bilden, då pekar hon ivrigt på en docka med 

rosa klänning och en rosett på huvudet och utbrister:  
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f1(3,5): Däääär!!!! 

Intervjuaren: Där. 

f1(3,5): Det är en bäbis! 

Intervjuaren: En bäbis 

f1(3,5): En flickbäbis 

Intervjuaren: En flickbäbis. Hur ser du att det är en flickbäbis då? 

f1(3,5): För att den har en klänning och rosetter. 

Intervjuaren: Mm. Ser du nån pojke på bilden då? 

Hon lutar sig fram och tittar noga på bilden. 

f1(3,5): Nej 

Intervjuaren: Ingen pojke alls? Är det bara flickor allihopa? 

f1(3,5): Mm (nickar). Men ålen är säkert... säkert... men den (pekar på en björn) matchar 

som den (pekar på en annan björn), de är ju olika. 

Här ändrade hon fokus från ålen till björnen och svarade därför inte på frågan. Vi antar att 

hon såg något som hon tyckte var viktigare att förmedla än om ålen var pojke eller flicka. 

 

Den här sekvensen utspelar sig efter vi har läst Lilla Kotten får besök, då vi tog en liten 

paus och åt bulle. Vi fortsatte att prata om böckerna och det visade sig då att hon hade 

många tankar kring de olika karaktärerna i Rut och Knut lagar mat.  

Intervjuaren: Vad det någon i den här boken som du inte tyckte om? 

f1(3,5): Ålen! 

Intervjuaren: Ålen ja! Tror du att ålen är en pojke eller en flicka? 

f1(3,5): Ålen är en pojke 

Här fick vi chansen att fråga denna fråga igen och denna gången fick vi ett tydligt svar, 

även om varför.  

Intervjuaren: Hur ser du att det är en pojke? 

Hon tänker lite och tittar på bilden lite närmare medan hon tar en tugga på bullen. 

f1(3,5): Han är grön och jag älskar inte grönt 

Intervjuaren: Tycker pojkar om grönt? 

f1(3,5): Ah. 

Intervjuaren: Nallen då? 

f1(3,5): Nallar tyckte jag om. Och så kaninen.  

Intervjuaren: Just det,  det sa du ju. Kaninen. Tror du att nallen är en pojke eller flicka? 
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f1(3,5): Pojke! 

Intervjuaren: En pojke... ok. Hur ser man att den är en pojke? 

f1(3,5): Den är brun 

Intervjuaren: Den är brun 

Det blir tyst en stund, hon tuggar färdigt en bit bulle och utbrister ivrigt: 

f1(3,5):Jag älskar brun! 

Intervjuaren: Just det, brun som i kanelbulle. Vad fanns det mer här då... Juste här är ju 

kaninen som du tyckte så mycket om. Hur är det med giraffen då? 

f1(3,5): Bra! 

Intervjuaren: Det är bra med giraffen? 

f1(3,5): Mmm. Jag tyckte om också om giraffen. 

Intervjuaren: Mm. Är det en pojke eller en flicka? 

f1(3,5): Mm, en tjej.  

Intervjuaren: Hur ser du att det är en tjej? 

Hon svarar inte på denna fråga utan verkar nästan låtsas som att hon inte hört och fortsätter 

att äta bulle istället.  

 

Lilla Kotten får besök 
 
Den här läste vi direkt efter Rut och Knut lagar mat. Även här hade hon mycket att säga, vi 

räknade mycket och ibland undrade hon “vem kommer nu?” Hon tappade fokus lite då och 

då och pratade om saker hon såg i rummet eller om sina smutsiga strumpbyxor.Under en 

sekvens i boken kommer Lilla Lotta in till Lilla Kotten, det är en liten flicka med lång vit 

särk och en brun babymössa. Intetvjuaren frågar “ Vem tror du kommer nu?” Då utbriser 

hon: 

 

f1(3,5): Flickan! 

Intervjuaren: Hur ser du det då? 

f1(3,5): För att den har en klänning!  

 

I slutet av boken stannar vi upp och pratar om sista bilden. 

Intervjuaren: Är det några pojkar med på bilden? 
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f1(3,5): En pojke, en pojke, och en pojke, och en pojke. (Pekar på olika karaktärer). 

Intervjuaren: Så elefanten, apan, grisen och kaninen? 

f1(3,5):  Mm, och (pekar på nallen) 

Intervjuaren: Och nallen 

f1(3,5): Och (pekar på katten) 

Intervjuaren: Katten också. Hur ser du att dom är pojkar då, hur ser du att katten är en 

pojke? 

f1(3,5): För att den, för att jag ser att eh... att eh....  

Hon tittar noga på katten och ser väldigt fundersam ut. Sedan ändrar hon sig och säger: 

f1(3,5): Det är en tjej! 

Intervjuaren: Är det en tjej tror du? 

f1(3,5): Det är en tjejkatt faktiskt. 

Intervjuaren: Hur ser du det då? 

f1(3,5): Jag tror tjejkatten älskar svart, så den är svart.  

Hon börjar rastlöst att röra på sig.   

Intervjuaren: Hur ser du att elefanten är en pojke då? 

f1(3,5): För han... (Stannar upp och tittar runt på bilden) vilken elefant? 

Intervjuaren: Den (pekar på elefanten) 

f1(3,5): För att den älskar blå och svart 

Intervjuaren: Ok, ah. 

f1(3,5): Jag kan inge mer.  

Hon visar tydligt att hon tappat intresset och mumlar något ohörbart.  

Intervjuaren: Var det någon i boken du skulle vilja vara? 

f1(3,5): Hon (pekar) 

Intervjuaren: Kotten? 

f1(3,5): Mmm 

Intervjuaren: Varför ville du vara den? 

f1(3,5): För att hon var rosa. Jag älskar rosa! 

 

Hon tappar nu intresset helt och börjar prata om andra saker hon ser i rummet och börjar 

sedan leka med en prydnadsfågel. . 
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Ska vi va? 
 
Innan vi börjar läsa den sista boken har vi haft en längre paus i vilken vi bara umgåtts och 

pratat om andra saker än böckerna. F1(3,5) verkar lite trött men tar ändå själv upp Ska vi 

va? och ger till intervjuaren.  

 

Intervjuaren: Ska vi va heter den här boken. Den handlar om Berit och Flisan. Kan du se 

en flicka på den här bilden då? 

f1(3,5): (pekar på Berit) 

Intervjuaren: Kan du se någon pojke då? 

f1(3,5): (pekar på Flisan) 

 

När vi läser den här boken är hon ganska tyst, hon äter lite mer bulle och lyssnar. Under 

läsningens gång blir hon lite förvirrad av karaktärerna, detta märker man tydligt i denna 

sekvens då hon inte riktigt går med på att Flisan är en flicka.  

 

Intervjuaren: (läser)  Flisan lägger sig på soffan.. (Blir avbruten.) 

f1(3,5): Det är en pojke!  

Hon pekar bestämt i boken på Flisan som ligger i soffan och vilar. 

Intervjuaren: Är det en pojke? 

f1(3,5): Mm. Det där är en tjej. (pekar på Berit) Båda dom två är tjejer. 

Här pekar hon på Berit på båda uppslagen. 

Intervjuaren: Ok. Hur ser du att det är en pojke då? (Pekar på Flisan) 

f1(3,5): Den har kort hår, bruna byxor, brun tröja. 

Hon pekar allt eftersom på håret, byxorna och tröjan. 

Intervjuaren: Hur ser du att det är en flicka då (pekar på Berit) 

f1(3,5): För den... Hon har blåa galonisar inne! 

Här ser hon mycket fundersam ut, tittar upp och rynkar ögonbrynen. 

Intervjuaren: Ja hon har ju galonisar inne. (Fortsätter läsa) Flisan lägger sig på soffan… 

F1(3,5) började gå iväg lite men hejdar sig, tittar tillbaka i boken och avbryter igen. 

f1(3,5): Är det där soffan?  

Hon låter förvånad och pekar på mattan där Berit sitter. 

Intervjuaren: Nej det här är soffan (pekar på soffan). 

f1(3,5): Aah...  
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Efter det här ser hon lite fundersam ut, som om något inte riktigt stämmer. Hon sträcker sig 

sedan efter en annan bok, som för att visa att vi hade läst klart Ska vi va?. Intervjuaren 

frågar f1(3,5) om läsningen är färdig nu. F1(3,5) nickar och börjar prata om andra saker i 

rummet och därmed avslutas intervjun. 

 

Sammanfattning intervjutillfälle ett  
 
Barnet avgjorde och motiverade karaktärers kön via deras olika attribut, så som hårlängd, 

klädesplagg samt färgen på karaktären. Exempelvis säger hon att dockan i Rut och Knut 

lagar mat är en flicka för att hon har klänning och rosetter, att ålen i samma bok är en 

pojke för att han är grön och hon själv älskar inte grönt och att nallen är en pojke för att 

den är brun. Hon säger även att elefanten i Lilla Kotten får besök är en pojke för att den är 

blå och svart och att katten är en tjejkatt för att den är älskar svart. Hon menar även 

attFlisan i Ska vi va? är en pojke för att “han” har kort hår, bruna byxor och brun tröja. När 

vi frågar f1(3,5) om vem hon skulle vilja vara i de olika böckerna, får vi fram att hon vill 

vara Kotten i Lilla Kotten får besök, eftersom “Hon är rosa och jag älskar rosa!”. I Rut och 

Knut lagar mat ställs frågan inte riktigt på samma sätt, utan intervjuaren frågar mer vilka 

karaktärer f1(3,5) tycker om. Då kommer det fram att hon tycker om kaninen, giraffen och 

nallen. I Ska vi va? ställs frågan inte alls eftersom mest fokus hamnade på vilka kön 

karaktärerna hade, och detta gjorde att intresset hos barnet hann försvinna innan 

intervjuaren hann ställa fler frågor. 

 

 

De tre följande intervjuerna genomfördes hemma hos barnens dagmamma eftersom vi 

tillsammans med henne kommit överens om att det var bäst med tanke på att det var en 

bekant miljö för barnen. Under bokläsningen satt intervjuaren med ett barn i taget i soffan i 

vardagsrummet på bottenvåningen medan de andra barnen samt dagmamman befann sig på 

övervåningen. 
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6.2 Intervjutillfälle två 
 
F2(4)  verkade se fram emot att få sitta och läsa och valde att börja med Rut och Knut 

lagar mat. Hon blev lätt distraherad av ljud från övervåningen och ville inte alltid svarar på 

frågorna intervjuaren ställde. Hon var däremot väldigt intresserad av att räkna, detta kom 

fram särskilt när vi läste Lilla Kotten får besök. 

 

Rut och Knut lagar mat 
 
När vi läste Rut och Knut lagar mat  kommenterade hon mycket på de annorlunda 

ingredienserna i soppan som: “ Va, gräs!” och  “Dom gjorde det för äckligt!” I övrigt sa 

hon inte mycket och när intervjuaren ställde frågor kom hon ofta på något annat att berätta 

om.  

 

Intervjuaren: Är det någon på bilden som du skulle vilja vara? Som du tycker extra mycket 

om? 

f2(4): Den. (pekar på valen) 

Intervjuaren: Valen. 

f2(4): Ja för ja, jag vill, jag vill gärna spruta vatten på nån. 

Hon lutar sig bakåt och sträcker på sig. Hon ser lite busig ut som att hon ser detta framför 

sig.  

Intervjuaren: Aha! Vill du spruta vatten på nån! 

f2(4): Nej! Det enda jag vill vara är en elefant. 

Intervjuaren: Aha. 

f2(4): För dom sprutar vatten med naveln. 

Intervjuaren: Det skulle ju vara häftigt att vara. Tror du att valen är en flicka eller en 

pojke? 

f2(4): En pojke. 

Intervjuaren: En pojke. Varför tror du att det är en pojke? 

f2(4): För att det ser ut som det.  

Hon ser inte så intresserad ut när hon säger detta utan börjar skruva på sig. 

Intervjuaren: Ah juste. Vad tror du om kaninen då, är det en flicka eller en pojke? 

f2(4): Den är en flicka 
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Intervjuaren: Ah, hur ser du det då? 

F2(4) rycker på axlarna och ser uttråkad ut. 

Intervjuaren: Du bara ser det. Ah, det tror jag också att det är. 

 

Hon stänger själv boken och tar fram nästa bok som en demonstrativ gest som för att visa 

att vi nu är klara med Rut och Knut lagar mat. 

 

Lilla Kotten får besök 
 
I denna boken kommer det in fler och fler karaktärer hela tiden vilket F2(4) tyckte var 

roligt. Hon räknade alla karaktärer om igen för varje ny karaktär som kom in.  När vi kom 

till den sista bilden där det står att alla ska gå på bio kom vi in på vad bio är för något och 

hon började berätta om hennes erfarenheter kring bio. Under tiden som hon berättar börjar 

hon vandra iväg och pyssla med annat. Intervjuaren får försöka locka tillbaka henne för att 

kunna ställa sina frågor.  

 

Intervjuaren: Tyckte du den här var rolig? (Håller upp Lilla Kotten får besök.) 

f2(4): Mm. Det var så många som kom på besök! 

Hon är nu en bit bort och  pillar med lite leksaker som ligger på golvet. 

Intervjuaren: Ja det var det! Vilken tyckte du var bäst då? (Av karaktärerna.)   

f2(4): Båda. 

Intervjuaren: Kom du får visa mig. Kom, så får du visa vilken du tyckte var bäst. 

Intervjuaren gör en inbjudande gest att komma tillbaka till soffan. F2(4) kommer tillbaka 

och tittar i boken. 

f2(4): Allihop också. 

Intervjuaren: Allihopa? 

f2(4): Mm. 

Hon går iväg igen som att hon tycker att hon svarat färdigt.  

Intervjuaren: Kan du visa mig? Kom.. Vilka tror du är flickor på bilden?  

Hon kommer tillbaka och sätter sig halvt på soffkanten. 

f2(4): Den är en flicka, den är en flicka och den är en flicka. 

Hon pekar eftertänksamt på Lotta, Lilla Kotten och Ankan.  

Intervjuaren: Lotta, Kotten och Ankan. 
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f2(4): Jag vet hur många killar det är.  

Hon känns plötsligt intresserad och sätter sig rakt upp.  

Intervjuaren: Är det många killar? Den också? (pekar på elefanten) 

f2(4): Nej den är nog en tjej (pekar på elefanten) 

Intervjuaren: Den är en tjej? 

f2(4): Kille, kille, kille, kille och kille. (pekar på grodan, apan, grisen, kaninen och 

björnen) 

Intervjuaren: Hur ser man att grodan är en kille då? 

f2(4): Hur många killar är det?... en två tre fyra... va! Ankan skulle ju sitta där! 

Hon säger detta väldigt eftertänksamt. Hon står på golvet och hänger på soffan medan hon 

analyserar bilden.  

f2(4): En två tre fyra fem sex. Sex! (Räknar och pekar på alla hon tycker är killar på 

bilden.) 

Intervjuaren: Just det. 

f2(4): En två tre fyra. (Räknar och pekar på alla hon tycker är flickor på bilden.) 

Intervjuaren: Det är fyra tjejer och sex killar? 

f2(4): Mmm  

Nu går hon iväg igen. 

Intervjuaren: Vill du läsa mer? Eller känner du dig färdig? 

f2(4): Det är färdigt.  

 

Vi läste inte Ska vi va? eftersom barnet tydligt visade att hon inte längre ville delta. Hon 

ville se vad de andra barnen gjorde.  

 

Sammanfattning intervjutillfälle två 
 
Vi fick inte fram några klara motiveringar till varför f2(4) tyckte att karaktärer i böckerna 

var flickor respektive pojkar. Flickan visade på många sätt att detta inte intresserade henne 

och intervjuaren valde att inte pressa henne mer i dessa frågor. Barnet verkade mycket mer 

intresserad av att räkna karaktärerna, och visade detta genom sitt kroppsspråk. Hon sken 

upp när hon fick räkna djuren i Lilla Kotten får besök, och hon motiverades mer av att 

räkna antalet pojkar och flickor än att förklara varför de hade ett visst kön. Gällande 

identitetsfrågor svarade f2(4) att hon ville vara valen i Rut och Knut lagar mat, för att hon 
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då skulle få spruta vatten på folk. Hon ändrar sig sedan och säger att hon “bara vill vara en 

elefant, för de sprutar vatten med naveln”.  

 

6.3 Intervjutillfälle tre 
 
P1(7) var väldigt engagerad från början att få vara med i vårt projekt och propsade på att få 

läsa först. Han valde ordning på böckerna genom att rangordna dem som minst, mellan och 

störst och den minsta skulle vara först. Under läsningens gång verkade han tröttna lite, 

kanske beror det på att böckerna valts ut av ett betydligt yngre barn.  

Rut och Knut lagar mat 
 
Den här boken valde p1(7) att läsa först eftersom den är minst.Han gillade boken och 

pratade mycket om varför de valt de ingredienser de valt att ha i soppan och konstaterade 

gång på gång att det inte blir en god soppa.  

 

Intervjuaren: Kan du se några pojkar på bilden? 

Han pekar på Knut som enda killen.  

Intervjuaren: Är de andra flickor?  

p1(7): Mmm 

Intervjuaren: Hur ser du att dockan är en tjej?  

p1(7):  För hon har klänning.  

De andra karaktärerna som de flesta är till synes könsneutrala kunde eller ville han inte 

svara på. 

Intervjuaren: Om du skulle välja någon att vara i boken, vem skulle du vilja vara då? 

p1(7): Ingen 

Intervjuaren: Ingen alls? 

p1(7): Åhnej! Jag skulle hellre vilja vara filten.  

Han lutar huvudet bakåt och skrattar. 

Intervjuaren: Varför skulle du vilja vara filten? 

p1(7): För att, för att jag skulle slippa smaka soppan. 

Intervjuaren och P1(7) skrattar och pratar lite om saker man skulle kunna vara för att slippa 

smaka soppan.  
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Intervjuaren: Vilka av dom här skulle du säga är tjejer? 

p1(7): Hon är en tjej, och hon (pekar på dockan och Rut) 

Intervjuaren: Dom andra då? 

p1(7): Vet inte riktigt. 

Intervjuaren: Nej det är svårt att säga 

p1(7): Det här verkar vara en kille (pekar på ålen) 

Inervjuaren: Mm. Varför tror du att det är en kille då? 

p1(7): Killar är lite så där, kan bli rätt så arga ibland. (Ser fundersam ut) 

Intervjuaren: Jaha. 

p1(7): Jag blir ofta det. Ibland blir jag så arg att jag ryter. (Skrattar) 

Intervjuaren: Oj! (Skrattar) 

p1(7): Det ser ut som att giraffen är en tjej. 

Intervjuaren: Hur kan du se det då? 

p1(7): Det ser ut bara så. 

Intervjuaren: Ja ibland ser man bara det. 

p1(7): Nu tar vi nästa. 

 

Lilla kotten får besök 
 
Han var inte så engagerad i den här boken. Han svarade endast på hur många det var på 

bilden när det tillkom karaktärer och såg lite uttråkad ut. Kanske var det lite för lätt och 

ointressant för en sjuåring.  

 

Intervjuaren: Är det någon här du skulle vilja vara då om du skulle välja någon? 

p1(7): Jag skulle helst vilja vara katten. 

Intervjuaren: Katten? Varför då, då? 

p1(7): För att jag vill bara det. 

Intervjuaren: Var det några pojkar med? 

p1(7): Ja han och han och han. (pekar på grisen Apan, Kaninen) Jag tror björnen också, 

och grodan. 

Intervjuaren: Grodan 

p1(7): Och ankan 

Intervjuaren: Ankan också. Dom andra är tjejer? Hur ser man att de är tjejer då? 
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p1(7): Jaa.. man ser bara så. 

 

Ska vi va? 
 
När vi läste denna boken var pojken tyst nästan hela tiden, han bara lyssnade och 

kommenterade någon gång ibland, som när Flisan och Berit petat på hundbajs med en 

pinne sa han “Usch! Nej fy vad äckligt!” När Intervjuaren frågade om karaktärernas kön lät 

det såhär: 

 

Intervjuaren: Är dom här flickor eller pojkar? 

p1(7): Flickor 

Intervjuaren: Båda två? 

p1(7): Ah 

Intervjuaren: Hur ser du det då? 

p1(7): På håret. 

Han svarar kortfattat och bestämt. Intervjuaren är tyst en liten stund för att ge P1(7) lite tid 

att svara mer utförligt men han sitter tyst.  

Intervjuaren:Just det. Är det någon du skulle vilja vara i den här boken? 

p1(7): Nej... vet inte riktigt (gnuggar sig i ögonen och känns ointresserad) 

De bestämmer att de är färdiga och P1(7) går för att leka.  

Sammanfattning p1(7) 
 
Barnet bestämde och motiverade karaktärers kön via deras olika attribut. Exempel på detta 

är när han säger att dockan i Rut och Knut lagar mat är en flicka eftersom den har 

klänning, eller att Flisan och Berit i Ska vi va? är flickor, och att man ser det på deras hår. 

Barnet menar även att ålen i Rut och Knut lagar mat är en pojke, eftersom han är arg, och 

då han själv kan bli arg, och är en pojke, borde även ålen vara det. I Lilla Kotten får besök 

får vi inga klara motiveringar till varför karaktärer är antingen flickor eller pojkar. “Man 

ser bara så”, menar barnet. När det kom till identitetsfrågorna svarar barnet att han vill vara 

filten i Rut och Knut lagar mat eftersom att han då skulle slippa smaka på soppan. Han kan 

även tänka sig att vara katten i Lilla Kotten får besök, men utan någon vidare motivering. I 

Ska vi va? säger han att han inte vet vem han vill vara. 

 



 

32 
 

6.4 Intervjutillfälle fyra 
 
Den här pojken ville först inte vara med på intervjun, han hade sett fram emot det tidigare 

på dagen men när det var dags ville han inte längre. Vi väntade med honom till sist och 

frågade då om han ville vara med om han fick pepparkakor under tiden och det ville han 

gärna. Det märktes dock under intervjun att han inte var så entusiastisk och vi fick inte så 

många svar.  

Rut och Knut lagar mat 
 
Intervjuaren: Tror du soppan smakar bra? 

p2(5): Nej. 

Intervjuaren: Nej det ser inte ut som det. 

p2(5): Men han tycker det är bra! (Pekar på Knut, och antar att det är en han) 

Intervjuaren: Ja Knut tycker det är bra! Han ser riktigt nöjd ut. 

p2(5): Men inte dom andra.  

Intervjuaren: Ser du några pojkar på den här bilden? 

p2(5): Nej 

Intervjuaren: Inga pojkar? 

p2(5): Jo! (pekar på Knut) 

Intervjuaren: Knut? Är de andra tjejer? 

p2(5): Mm 

Intervjuaren: Hur ser man att kaninen är en tjej? 

(Han sitter tyst och ser fundersam ut, som att det är svårt. Det ser nästan ut som att han 

tänker säga någonting men hejdar sig.Han gör ansats att gå iväg men intervjuaren hejdar 

honom genom att ställa samma fråga om en ny mer typisk flickig karaktär. 

Intervjuaren:  Hur ser du att det här är en tjej då? (Pekar på dockan.) 

p2(5): För hon har klänning. Men nu ska vi ta en annan bok. 

 

Ska vi va? 
 
Denna boken lästes rakt igenom utan några kommentarer. Han verkade lyssna intresserat 

men frågorna svarar han kort på. 
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Intervjuaren pekar på karaktärerna som finns med på framsidan av boken.  

Intervjuaren: Är det här en pojke eller en flicka? 

p2(5): Det där är pojke (pekar på Flisan)och det där är flicka (Pekar på Berit) 

Intervjuaren: Hur ser du att det är en pojke? (Pekar på Flisan) 

p2(5): Mm. 

Han nickar instämmande.  Kanske han missuppfattade frågan. 

Intervjuaren: Du bara ser det? 

 

Så fort boken tar slut stänger han den och tar fram den sista boken. 

 

Lilla Kotten får besök 
 
Under läsningen räknas det mycket men i övrigt läser intervjuaren bara på. När boken är 

slut har han tappat allt intresse för att svara på frågor.   

Intervjuaren: Vem skulle du vilja vara om du skulle vara en av dom här? 

p2(4): Jag vet inte 

Intervjuaren: Kanske grodan? 

p2(4): Nä 

Intervjuaren: Finns det några pojkar med på bilden? 

p2(4): Jag vet inte (helt ointresserad) 

Intervjuaren: Vad tror du nallen är. Är det en pojke eller en flicka? 

p2(4): Jag vet inte. Vad gör dom där uppe?! (Kastar sig bakåt i soffan och studsar iväg). 

 

Sammanfattning intervjutillfälle fyra 
 
Barnet motiverade en karaktärs (dockans i Rut och Knut lagar mat) med att det var en 

flicka eftersom den hade en klänning. Han menade även att Flisan var en pojke och berit en 

flicka i Ska vi va? men utan någon motivering. Han kan eller vill inte svara på några 

identitetsfrågor i någon av böckerna.  

6.5 Sammanfattning av resultatet 
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Vi har sett att barnen i studien bland annat avgör könet på en karaktär genom dess olika 

attribut. Dessa var kläder och hårfrisyrer, oavsett om det var ett djur eller en människa. När 

en karaktär inte haft några attribut på sig, vare sig specifika kläder eller frisyrer, hade 

barnen svårt att motivera varför en karaktär hade ett visst kön. I de fall de kunde motivera, 

använde de sig av karaktärens färg som det som avgjorde könet. I ett fall motiverade ett 

barn (p1(7)) en karaktärs kön med dess beteende. Han menade att ålen i Rut och Knut 

lagar mat var en pojke, då den var arg, och det kunde pojkar vara, han själv inräknad.  

 

I en av böckerna, Ska vi va, som handlar om två flickor, är båda karaktärerna, men framför 

allt den ena, normöverskridande tecknad. Alla barnen i studien förutom p1(7) bedömde att 

denna karaktär var en pojke. En flicka (f1(3,5)) verkade ha särskilt svårt att acceptera att 

detta var en flicka. Hon hade motiverat karaktärens kön med att den hade bruna byxor, kort 

hår och brun tröja, och när intervjuaren hela tiden omnämnde denna karaktär som “Flisan” 

och “hon”, blev f1(3,5) konfundersam och försäkrade intervjuaren om att just den 

karaktären ändå var en pojke.  

 

När det kom till frågan om vem av karaktärerna i böckerna barnen skulle vilja vara, valde 

barnen alltid en djurkaraktär framför människorna. Ibland ställdes frågan inte som “Vem 

skulle du vilja vara?” utan “Är det någon du tyckte extra mycket om av karaktärerna?” och 

vi satte ihop svaren vi fick av dessa frågor. Motiveringen till varför barnen ville vara en 

karaktär framför en annan, eller varför de tyckte mer om en karaktär framför en annan, var 

olika i de fyra intervjuerna. Ibland saknades även både svar och motivering. Det första 

barnet (f1(3,5)) ville vara kaninen i Rut och Knut lagar mat, för att hon älskar kaniner. Hon 

tyckte även om giraffen. Hon tyckte mest om Kotten i Kotten får besök eftersom 

karaktären var rosa, och hon älskade rosa. I den andra intervjun svarade barnet endast på 

denna fråga när vi läste den första boken, och i den ville barnet (f2(4)) vara valen och 

elefanten, med motiveringen att hon ville spruta vatten på andra. I den tredje intervjun ville 

barnet (p1(7)) vara filten i Rut och Knut lagar mat med motiveringen att han då skulle 

slippa smaka på den hemska soppan. I Lilla Kotten får besök ville han vara katten, men 

utan någon vidare motivering. I den sista boken, Ska vi va? kunde han inte svara på frågan. 

I den fjärde intervjun fick vi inte fram något alls gällande vem barnet (p2(5)) skulle vilja 

vara eller tyckte mer om, frågorna ställdes inte på grund av att intervjuaren kände av att 

barnet var oengagerad i läsningen. I sista boken, Lilla Kotten får besök, ställdes dock 

frågan i slutet och barnet svarar då att han inte vet vem han vill vara av karaktärerna. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi analysera och diskutera resultatet vi fått fram med hjälp av våra 

teoretiska utgångspunkter och till viss del, tidigare forskning. Vi kommer börja diskutera 

barnens svar gällande karaktärernas kön, för att sedan gå vidare till frågan om identitet och 

vem barnen skulle vilja vara av karaktärerna. Slutligen följer en del där vi reflekterar över 

hur vi hade kunnat göra studien annorlunda.  

 

7.1 Könsgörande 
 

När barnen i studien har motiverat varför en karaktär är antingen en pojke eller flicka, har 

de som vi tidigare nämnt utgått från attribut som hårfrisyr och klädsel, men även färgen på 

karaktärerna. Exempel på detta är när f1(3,5) säger att flickbebisen i Rut och Knut lagar 

mat är just en flicka för att hon har klänning och rosetter, eller när hon säger att ålen i 

samma bok är en han, för att den är grön, och pojkar gillar grönt. I boken Ska vi va menar 

hon att Flisan är en pojke, eftersom han har kort hår, bruna byxor och brun tröja. I 

intervjun med p1(7) säger även han att dockan (det som f1(3,5) kallar flickbebisen) är en 

flicka eftersom hon har klänning. Han säger också att man kan se på deras hår att Flisan 

och Berit i Ska vi va är flickor. Detta anser vi kan förklaras med hjälp av Sandra Bems 

(1981) teori om att barn har ett könsschema, i vilket de organiserar intryck och 

kategoriserar dem så att de passar med sina tidigare erfarenheter gällande hur en pojke och 

en flicka ska se ut. Vi kan utifrån barnens motiveringar se att de attribut barnen nämnt hör 

hemma hos olika kön, de blir könsmärkta, precis som Fagrell (2003) skrivit om. Exempel 

på detta är att klänning, rosetter, långt hår och färgen rosa förknippas med det feminina, 

medan kort hår, färgerna grön och brun samt att vara arg förknippas med det maskulina. 

Det var endast i kategoriseringen av pojkar som beteendet (att vara arg) användes som 

motivering av könet. Detta var i intervjun med p1(7). Detta utfall stämmer överens med 

vad forskarna Faith Miller, Lurey, Zosuls och Ruble (2009, s.872-878) upptäckte i sin 

studie, nämligen att pojkar oftare beskrivs utifrån vad de gör och hur de är, medan flickor 

till större del beskrivs utifrån sitt utseende. Problematiken med detta blir att barns spelrum 

för hur de förväntas vara och se ut, blir mindre, och är beroende av vilket kön barnet fötts 
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med. Vissa av barnens motiveringar av könen är inte överraskande för oss. En del av 

karaktärerna var mer eller mindre lätta att avgöra vilket kön de hade. Vi menar att vissa av 

dem var könsstereotypiskt framställda, exempelvis dockan i Rut och Knut lagar mat, som 

hade rosetter och klänning eller Kotten i Lilla Kotten får besök, som hade klänning och var 

rosa, vilket barnen använde som motivering till varför dessa var flickor. Precis som 

Nikolajeva (2000) menar, kan vi genom bilden för det mesta se vilket kön en karaktär har. 

Detta blir tydligare då djurkaraktärer finns med, då de ofta illustreras som kvinnlig eller 

manlig med hjälp av kläderna. Det mer intressanta i resultatet var att barnen hade svårt att 

motivera könet på en karaktär när könskodade attribut saknades, det vill säga när 

karaktären framställdes som könsneutral. Själva avgörandet om karaktären var en flicka 

eller pojke var inte svår, men barnen kunde som påvisat inte ge en förklaring till varför det 

föreföll sig så. Det vi tyckte var värt att poängtera med de könsneutrala karaktärerna, var 

att barnen oftare sa att en karaktär var pojke, trots att inga tydliga attribut syntes. Exempel 

på detta är när både f2(4) och p1(7) pekar ut majoriteten av karaktärerna i Lilla Kotten får 

besök som pojkar. De väljer dessutom ut samma karaktärer (grisen, apan, kaninen, björnen, 

nallen och ankan) till att vara pojkar. Detta kan ha att göra med att karaktärerna i 

barnlitteratur oftast är manliga (Nikolajeva, 2000) och att barnen därmed bestämde att de 

flesta karaktärer var just en han. Vi uppfattade att de normöverskridande karaktärerna i Ska 

vi va? gav intressanta resultat i barnens avgörande och motivering av kön. Text och bild i 

boken var för barnen mer eller mindre motsägelsefulla- karaktärerna omnämndes båda som 

“hon” och hade könskodade namn; Flisan och Berit, men Flisans utseende var mer 

stereotypt pojkaktigt framställt. Karaktärens utseende överensstämde inte med barnens 

tidigare erfarenheter av hur en flicka ska se ut, och därför blev resultatet att Flisan var en 

pojke. Under läsningen upplevde vi att barnen, särskilt ett av dem, blev förvirrade av att 

Flisan omnämndes som en hon. Detta barn avbröt läsningen för att försäkra intervjuaren att 

Flisan faktiskt var en pojke. Vi tänker oss att barnen blev förvirrade då deras könsschema 

inte korrelerade med de intryck barnen fick av karaktärernas utseenden och informationen i 

texten som lästes. Att ett barn särskilt protesterade mot det faktum att Flisan var en flicka, 

tydliggör vikten av att samtala med barn kring normer för att öppna upp deras 

föreställningar om hur en flicka respektive pojke kan vara och se ut. Sammanfattningsvis 

kan vi utifrån resultatet se att normer gällande fysiska attribut, kläder och färger på 

karaktärerna hjälper barnen att avgöra en karaktärs kön. Detta är som tidigare nämnts inte 

förvånande utan stöds av teorier gällande normer (Hirdman, 1988, Fagrell, 2000) som 

denna studie stödjer sig på och som förklarar att människor utifrån dessa normer 
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bestämmer vad som är manligt respektive kvinnligt. Vi vill återigen föra fram det Molloy 

(2007) skriver om hur viktigt samtalet är med barn om böcker då barnen själva inte tar 

initiativ till att reflektera kring frågor som uppstår under läsningen och att värderingar kan 

omprövas i dessa samtal. Med detta som utgångspunkt menar vi att det inte handlar om att 

utesluta böcker som innehåller könsstereotypiska karaktärer, eller att endast läsa böcker 

med könsneutrala eller normöverskridande karaktärer, utan att samtala om alla karaktärer 

på så vis att det möjliggör ett öppnare förhållningssätt hos barnen. Gooden och Gooden 

(2001, s.91), Uttley och Roberts (2011, s.112-113) och Kåreland (2007, s.49)  har framhävt 

vikten av att vara medveten i sitt val av barnlitteratur. Även om vi håller med om det, anser 

vi samtidigt att det handlar om vad man gör med böckerna som finns: att bjuda in till 

samtal och reflektion kring hur en flicka respektive pojke bör se ut och bete sig och även ta 

upp med barnen varför flickor och pojkar framställs som de gör. Därmed ges barnen 

verktyg för att tänka kritiskt kring normer. 

 

7.2 Identitet 
 

Vi frågade barnen vem av karaktärerna de tyckte mest om och vem de skulle vilja vara. 

Kåreland (2007, s.49) menar som tidigare nämnts att barnlitteraturen förser barn med 

representationer av bland annat vad man kan bli och göra när man blir stor. På så sätt 

påverkar böckerna barnen indirekt vilka erfarenheter och föreställningar barn har att utgå 

ifrån när de utvecklar sin könsidentitet. Just med dessa böcker var det svårt för barnen att 

säga vem de skulle vilja vara av karaktärerna. I studien som Hansen, Cory Cooper och 

Zambo, Debby (2010, s.40-55) gjorde konstaterade man att  ett boksamtal blir djupare och 

mer innehållsrikt när barnen själva kan känna igen sig i karaktärerna. Kanske var det så att 

just dessa karaktärer i vår studie var för ointressanta och intetsägande för barnen, och att 

det var därför vi fick ut så lite från dessa frågor. Även om barnen i just denna studie inte 

har kunnat svara vidare utförligt på vem de skulle vilja vara av karaktärerna, och varför, 

tycks de i vissa fall ändå vara säkra på vad de tycker om hos karaktärerna. De kunde 

koppla vad de tyckte om hos en karaktär med deras egna preferenser. Ett exempel på detta 

var under första intervjun, då f1(3,5) sa att hon tyckte om Kotten, för att den var rosa, och 

hon själv älskade rosa. I ett senare tillfälle fick barnet peka ut alla pojkar på bilden. 
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Intervjuaren valde en av de utpekade karaktärerna (katten) och frågade hur barnet såg att 

det var en pojke. Då ändrade f1(3,5) sig, och fastställde att katten ändå var en tjej. Vi 

funderar på om det kan vara så att barnet ändrade sig för att hon ville att katten skulle vara 

en flicka, eftersom hon tyckte om den, och hon själv var en flicka.  

I intervjun med p1(7) uttryckte barnet i motiveringen till varför en karaktär var en pojke, 

att han själv kunde vara på samma sätt. Eftersom han kände igen sig i karaktären antog han 

därför att den också var en pojke. Detta var när han beskrev ålen som arg, och att det kan 

pojkar vara ibland, inklusive han själv. Vi tycker att p1(7) visade exempel på det Faith 

Miller, Lurey,  Zosuls och Ruble (2009, s.872-878) såg i sin studie, nämligen att pojkar 

oftare beskrivs av barn som aggressiva och bråkiga. Forskarna menar att denna betoning på 

aggressivt beteende kan medföra emotionella och psykologiska risker för pojkarna, vilket 

vi håller med om. Vi anser även att vetskapen om att det kan förhålla sig på detta vis är en 

förutsättning för att kunna arbeta med målen i läroplanen för förskolan gällande barns 

identitetsskapande. I skrivelsen står bland annat att verksamheten ska bidra till barns 

utveckling och förståelse av sig själva, sin identitet och även att de ska känna en trygghet i 

den (Lpfö 98/16, s.9).  

 

Det vi kan konstatera efter att ha gjort denna studie, är att det behövs mycket mer 

forskning på ämnet. Vi hade, som vi tidigare nämnt, problem att själva att hitta tidigare 

forskning. Hade vi haft mer studier att utgå ifrån kanske vår diskussion och analys av 

resultatet blivit än mer djupare.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

8. Förslag på förbättringar 

Även om vi fick ut en hel del gällande hur barn konstruerar kön och identitet i 

bilderböcker, anser vi att vi kunde fått ut mer om vi ändrat på vissa faktorer. Till exempel 

hade vi önskat göra en pilotintervju där vi kunde fått möjlighet att se om böckerna var 

tillräckligt intressanta för barnet att läsa. Vi uppfattade i flera intervjuer att barnen 

tröttnade och blev rastlösa och därför inte kunde/ville motivera varför en karaktär var en 

pojke respektive flicka.Vi funderar även på om vi borde ha använt två eller kanske bara en 

bok, istället för tre, just på grund av bristen på motivation vi såg hos barnen. Vi ställer oss 

även frågan om vi verkligen hade behövt läsa ut hela böckerna. Kanske hade intresset 

stannat kvar längre om vi bara samtalade direkt om de olika karaktärerna utifrån bilder i 

böckerna. Val av plats för intervjuerna är också något som vi tror kan haft inverkan på 

kvalitén och resultatet i vissa av intervjuerna (2-4). Dessa utfördes alla hemma hos barnens 

dagmamma, och även om åtgärder vidtogs för att skapa en så pass lugn och trevlig läsmiljö 

som möjligt, blev barnen distraherade av ljud från andra rum i huset. Vi funderar även i 

efterhand på om vi borde ha “tryckt på” mer i vissa intervjuer, och bett barnen svara mer 

utförligt. Detta var aldrig aktuellt under själva intervjuerna. Vi ville att läsupplevelsen 

skulle vara positiv och inte krävande för barnet. Därför valde intervjuaren att släppa vissa 

frågor då barnet verkade vara ointresserad. Däremot kanske vi, efter att ha sett att vissa 

intervjuer inte gav så mycket, skulle valt att göra nya intervjuer. Det fanns dock inte tid till 

detta. 
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