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Abstrakt 
Reproduction of gender stereotypes in preschool children´s books. 

 

Studiens syfte är att undersöka reproduktionen av genus i barnböcker utifrån hur 

bilderböckers karaktärer framställs i text och bild samt vilka konsekvenser detta kan få i 

förskolans arbete med att bryta stereotypa könsmönster och roller. Tre av barnens 

favoritböcker valdes ut för studien från en tre- till fyraårsavdelning. Genom en bild- och 

textanalys har en tolkning gjorts utifrån ett teoretiskt ramverk med stereotypiskt 

kvinnliga respektive manliga egenskaper, attribut och aktiviteter. I resultatet 

framkommer att alla tre analyserade böcker reproducerar en stereotyp bild av genus men 

med en möjlighet till flera fria tolkningar av både text och bild.  

 

Nyckelord 
Jämställdhet, hållbar utveckling, genus, barnböcker, genusreproduktion, förskola.  
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1 Inledning 
För att bryta rådande ojämlika strukturer mellan könen och åstadkomma 

förändringar måste jämställdhetsarbetet starta redan i förskolan. 

Utformningen av förskolans pedagogiska verksamhet är därför av stor 

betydelse i det långsiktiga arbetet med att bryta stereotypa könsroller och 

könsmönster (SOU, 2004:115). 

 

Förskolan ska i sin verksamhet arbeta med hållbar utveckling genom grundläggande 

demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, människors lika värde och 

jämställdhet (Skolverket, 2013:24). Jämställdhet som en del av arbetet med hållbar 

utveckling handlar om att värna om lika villkor för både män och kvinnor. Svaleryd och 

Hedlin skriver att jämställdhet kan ses på många olika sätt och är något som finns med 

och påverkar många områden av livet. Jämställdhet hänger ihop med demokrati och där 

med rätten att som individ ha inflytande, räknas och värderas i det samhälle man lever i. 

Kvinnor och män ska i ett jämställt samhälle vara fria att utvecklas och fatta beslut 

oavsett vilka genusroller som finns (Hedlin, 2010:9; Svaleryd, 2002:36). Förskolans 

arbete utifrån ett jämställdhetsperspektiv handlar bland annat om att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller.  

 
Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 

och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 

(Skolverket, 2016:5). 

 

Att barn gör val i sin vardag efter sociala stereotyper är något som Svaleryd beskriver 

som problematiskt då detta skapar begränsingar hos barnen gällande deras erfarenheter 

och lärande. De olika stereotypiska könsmönster och genusreproduktioner som barnen 

får uppleva som unga tror Svaleryd har en stor betydelse för hur barnen och deras 

framtid formas (Svaleryd, 2016:16f). Barnlitteraturen är därför viktig och ett sätt att nå 

fram till samhällets unga medborgare och fostra dem, även vad gäller jämställdhet. 

Barnböcker kan hjälpa att öppna upp för nya tankar och ifrågasättanden av den gällande 

samhällsstrukturen (Nikolajeva, 2017:359ff).Trots detta visar forskning att flickor som 

påvisar manliga stereotypiska drag i början av en bok ofta har stereotypiskt kvinnliga 

drag i slutet då karaktären fått anpassa sig efter rådande normer gällande genus. Istället 

för att en kvinnlig karaktär med manliga drag utvecklar mer styrka och självständighet 

så uppkommer mer kvinnostereotypiska drag längre in i boken. Pojkar får i större 

utsträckning mer handlingsutrymme och fokus än flickor i barnlitteratur (Nikolajeva, 

2017:192ff). 

 

Men hur framställs då genus i litteratur som finns på svenska förskolor idag och 

påverkar framställningen av genus förskolebarnens syn på sig själva? Tänker pedagoger 

igenom val av litteratur till lässtunder och andra aktiviteter i förskolan? Följer 

barnlitteratur i förskolan den normtypiska genusreproduktionen eller finns det något 

som bryter den rådande normen? 

 

Eftersom förskolan skall arbeta emot traditionella könsroller och stereotyper så anser 

jag att det är viktigt att tänka igenom valet av litteratur till förskolan. Arbetar förskolan i 

enlighet med läroplanen om vi bara läser böcker där en manlig karaktär är hjälte eller 

där en kvinnlig karaktär behöver räddas från faran? Den barnlitteratur som pedagogerna 

på förskolan väljer att läsa för och med barnen kan påverka hur barnen ser på genus 

samt samhällets strukturer. Barnen ska få en möjlighet att skapa sina egna bilder av 
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genus genom att förskolan bland annat väljer böcker där genusreproduktionen ser olika 

ut. Böcker där det finns en mångfald gällande huvudkaraktärers kön, egenskaper och 

handlingar.  

 

Lynch ställer frågan om den barnlitteratur som finns i den svenska förskolan används 

för att skapa en större balans inom ett obalanserat område eller reflekteras bara den 

obalans som resultatet från tidigare studier gällande genus visat. Använder pedagogerna 

i förskolan litteratur som representerar både flickor och pojkar lika mycket när de läser 

för förskolebarnen? (Lynch, 2016:425).  

 

Hedlin skriver att samhället vi lever i idag är genusifierat genom olika kodningar som 

finns gällande vad som är kvinnligt och manligt såsom arbetsuppgifter, färger, 

egenskaper. Det som är viktigt att tänka gällande genus är att ordets betydelse kan 

förändras över tid och vara olika beroende på exempelvis kultur (Hedlin, 2010:15ff).  

 

Med den här studien vill jag föra diskussionen vidare och få fler att engagera sig kring 

genusreproduktion och dess påverkan för att kunna skapa en förändring. En förändring 

gällande vilka normer som reproduceras genom hur barn bemöts, vilka medier de får ta 

del av och vad samhället speglar för normer och värderingar. Barnen är vår framtid och 

genom att ge dem alla möjligheter till att bli som de själva vill bli så kan många 

fördomar kring bland annat kön och yrken förhoppningsvis förändras och en ny syn på 

genus skapas. Då tidigare studier visar att barn påverkas av hur karaktärer i böcker 

framställs anser jag min studie vara av betydelse. Förskolans uppdrag är bland annat att 

motverka traditionella föreställningar om könmönster och roller. Denna  bild- och 

textanalys av bilderböcker kan bli ett underlag till en förståelse för de värderingar och 

föreställningar kopplat till kön som reproduceras genom barnböcker i svenska förskolor. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att utifrån ett genusperspektiv belysa hur kvinnor, män, flickor och 

pojkar skildras i tre barnböcker i text och bild. Detta för att skapa en förståelse för hur 

genus reproduceras genom barnböcker på svenska förskolor.  

 

- Hur framställs genus i barnlitteratur i text? 

- Hur framställs genus i barnlitteratur i bild? 

 

Frågeställningarna kommer att besvaras genom bild- och textanalys av tre bilderböcker. 
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2 Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer rubriken tidigare forskning bearbetas. Den tidigare forskningen 

kommer användas som stöd vid text- och bildanalysen av de tre utvalda bilderböckerna.  

 

Trepanier-Street och Romatowski genomförde en studie gällande genus i barnlitteratur 

på tre olika förskolegrupper i USA. En av grupperna fick böcker lästa för sig med 

kvinnliga huvudkaraktärer i traditionellt manliga roller medan de andra två grupperna 

inte fick någon specifik litteratur läst för sig. Resultatet av studien blev att barnen som 

fått erfara kvinnliga karaktärer i stereotypiska manliga rollerna hade fått en bredare 

upplevelse av vad flickor och kvinnor förmår och har möjlighet till. Andra studier som 

gjorts har påvisat att förskolebarns tankar gällande stereotypiska roller förändrats då de  

kontinuerligt fått lyssna på böcker med karaktärer som inte följt de traditionella 

mönstren för vad som anses vara kvinnligt och manligt. Även tankarna om vad som var 

typiskt för olika kön förändrades hos barnen som exempelvis specifika leksaker, yrken 

och aktiviteter (Trepanier-Street & Romatowski, 1999:156ff).  

 

Trepanier-Street och Romatowski har i sin tidigare forskning om genus hos barn 

konstaterat att barn redan i förskolan utvecklar sitt sätt att se och tänka kring skillnader 

mellan flickor och pojkar. De utvecklar ett genusschema över egenskaper och vilka som 

anses kopplat med det kvinnliga respektive manliga könet. I förskoleåldern så använder 

barn sitt genusschema för att de skall kunna skapa sig en förståelse för vad det innebär 

att vara flicka och pojke samt vad samhället har för normer och värderingar om olika 

genus. Dessa tankar kring genus formar barnen till att göra könsstereotypiska val som 

kan begränsa dem i val av leksaker, aktiviteter och intressen. Barnlitteraturen i förskolan 

kan påverka barns tankar kring genus och hur de själva ser på begreppets innebörd. 

Genom att använda barnlitteratur som inte innehåller könsstereotypiska roller eller 

yrken i aktiviteter på förskolan kan barns tankar kring genus utmanas och deras 

personliga genusschema kan vidgas och förändras (Trepanier-Street och Romatowski, 

1999:155ff). 

 

Lynch genomförde en studie på sex olika förskolor i Sverige gällande förekomsten av 

manlig respektive kvinnliga huvudkaraktärer i böckerna ute i verksamheterna. Lynch 

valde att inte gå ut med att studiens fokus var genus i barnlitteraturen för att minska 

möjligheterna för pedagogerna att göra mer medvetna val utifrån studiens fokus. Under 

en sexmånaders period fick förskolorna anteckna vilka böcker som lästs i den dagliga  

verksamheten, både böcker valda av pedagoger men även av barnen själva. 

Anteckningarna som gjordes på förskolorna innehöll information om bokens titel, 

författarens/författarnas namn, vem som valt boken (flicka, pojke eller pedagog) och om 

det diskuterades några ämnen kring boken efteråt. Resultatet visade att det fanns en 

underrepresentation av kvinnliga huvudkaraktärer i böckerna som lästes för barnen i 

förskolorna som deltog. Det framkom att böcker med manliga huvudkaraktärer lästs 

mer än dubbelt så ofta än böcker med kvinnliga huvudkaraktärer. Gällande barnens val 

av böcker till lässtunden så påverkades den av vilket genus barnen själva såg sig ha 

även om böcker med manliga huvudkaraktärer valdes fler gånger. Studien visade även 

att pedagogerna i verksamheterna som deltog i studien valde böcker med manliga 

huvudkaraktärer mer ofta än de med kvinnliga huvudkaraktärer (Lynch, 2016:425ff). 

 

Lynch skriver att den svenska förskolan är skyldig att motarbeta de traditionella 

könsmönstren som finns genom att erbjuda barnen möjligheter som överskrider vad som 

anses kvinnligt och manligt i samhället. Barn i förskolan påverkas av de böcker som de 

får ta del av då de befinner sig i ett stadium där deras bild av världen och vilka de är 
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fortfarande utvecklas. Böcker är ett medium där könsstereotypiska mönster förekommer 

i hög utsträckning och att det därför är viktigt att tänka igenom valet av böcker till 

förskolan för att kunna uppnå en jämställdhet mellan könen. Böcker har använts för att 

skapa definitioner av vad som anses kvinnligt och manligt på ett sätt som kan ses som 

en typ av genuspropaganda. Lynch förklarar denna genuspropaganda genom att kvinnan 

målas upp som en passiv karaktär i hemmet och mannen som en aktiv karaktär som går 

ut i världen och ser sig om. Vid beskrivning av karaktärer får kvinnor ofta beskrivning 

utifrån dess utseende och sårbarhet medan männen beskrivs utifrån deras styrka och 

mod. Det finns även en utbredning av stereotypiska yrken inom barnlitteratur vilket kan 

skapa begränsningar i barns tankar om specifika yrken utifrån genus (Lynch, 

2016:423f).   

 

Frawley genomförde en studie i USA där barn i första och fjärde årskurs fick ta del av 

ljudinspelningar av två böcker tilldelade Caldecott priset, Mirette on the high wire och 

Peppe the Lamplighter. Barnen fick till uppgift att fritt återberätta boken de fått ta del av 

samt svara på specifika frågor som var kopplade till boken. Resultatet som framkom av 

studien var att de stereotypiska kvinnliga egenskaper, i detta fall rädsla och ledsamhet, 

som de manliga karaktärerna uppvisade i böckerna ansågs tillhöra de kvinnliga 

karaktärerna vid barnens återberättande av böckerna och tvärtom gällande de 

stereotypiska manliga egenskaperna, exempelvis mod och känslolöshet.  Frawleys 

slutsats blev att barn tolkar och återberättar utifrån sina tidigare bilder av genus vilket 

leder till att de kan tolka om egenskaper som karaktärer uppvisar så att de 

överensstämmer med deras genusschema (Frawley, 2008:293ff). 

 

Frawley skriver att det är genom bilderböcker många barn får sin första förståelse för 

genus, etnicitet och klasskillnader. Barnen sparar bilder de ser i ett typ av ”mentalt 

museum”. Då böckerna ofta blir lästa för barnen av personer med stor betydelse för dem 

såsom föräldrar och pedagoger blir bilderna mer betydelsefulla och den mentala bilden 

blir starkare. Bilderna i det mentala museet bidrar även till barnens personliga 

genusschema. Stereotypiska bilder och texter i böcker har en stor påverkan på hur barn 

ser på samhället och hur deras bild av genus utvecklas. Olika stereotypiska mönster och 

drag kan hjälpa barn genom att organisera, bearbeta och förstå den sociala miljön i deras 

omgivning. Dock beskriver Frawley detta som en möjligen negativ påverkan på hur 

barn uppfattar hur de ska agera i skolan, vilka yrkesval de kan göra och andra 

möjligheter i livet utifrån förväntningarna på deras genus (Frawley, 2008:291f). 

 

Kok och Findlay genomförde en analys studie av 25 prisvinnande böcker i Australien. 

Studien genomfördes för att se om det skett någon förändring gällande stereotypiska 

roller sedan mitten av 70-talet fram till 2000-talet. De fokuserade på fyra olika delar av 

böckerna i analysen med utgångspunkt att se om det fanns några skillnader i 

förhållandet mellan kvinnor och män. De fyra delarna av böckerna som undersöktes var: 

titel, illustrationer, karaktärer med centrala roller och djur karaktärer. Kok och Findlay 

kunde genom studien inte hitta några statistiska skillnader av vikt gällande förhållandet 

mellan kvinnligt/manligt, sysselsättningar eller karaktärsdrag oavsett vilket årtionde 

boken var skriven. Trots att det inte fanns några tydliga statistiska skillnader gällande de 

undersökta områdena så kunde de inte undgå att se skillnader  mellan hur ofta män 

respektive kvinnor nämndes, både som mänskliga figurer och som djur, i böckerna. 

Männen dominerade de tidigaste böckerna i undersökningen men ju närmare 2000-talets 

böcker studien kom desto mindre blev skillnaden mellan antalet män och kvinnor i 

böckerna (Kok & Findlay, 2006:248ff). 
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Kok och Findlay skriver att barnböcker har en stor påverkan på hur barns bild av genus 

utvecklas och speciellt bilderböcker då genus kan förmedlas genom mer än ett medium. 

I många kulturer är böcker ett sätt att förmedla attityder och värderingar till barnen. Det 

finns en oro för att förmedla stereotypiska drag om olika genus till barn då detta kan 

påverka möjligheter de ser för sig själva längre fram i livet (Kok & Findlay, 2006:249).  

 

Poarch och Monk-Turner genomförde en studie på 22 lättlästa barnböcker som inte 

vunnit några specifika priser, detta av den anledningen att prisvinnande böcker oftare 

fokuseras på i studier. Barnböckerna som valdes ut ingick i en serie med minst två 

böcker då de ansåg att författare som skrivit barnboksserier har ett större inflytande på 

sina läsare än de författare som ger ut fristående böcker. Studiens syfte var att få en 

förståelse för vad som förmedlas genom lättlästa böcker för barn i  åldrarna fyra till sju 

år gällande genus. Poarch och Monk-Turner analyserade böckerna utifrån vilka föremål 

som förekom och användes av karaktärerna i boken. Resultatet visade att kvinnor 

använde föremål kopplade till hemmet i större utsträckning än män. Studien visade även 

att 40% av karaktärerna i böckerna var kvinnor vilket skiljde sig från tidigare studier 

som gjorts där kvinnor haft en betydligt större underrepresentation. Oavsett resultatet 

från denna studie så skriver forskarna att kvinnliga karaktärer samt mängden aktiviteter 

och situationer de framställs i böckerna har ökat (Poarch & Monk-Turner, 2001:71ff). 

 

Poarch och Munk-Turner skriver att överföringen av kulturella tankar språkligt har en 

stark påverkan på människor och att det därför är viktigt att tänka igenom sitt val av 

böcker som barn får ta del av.  I många kulturer är böcker ett sätt att förmedla attityder 

och värderingar till barnen likaså berättandet av historier. Genom bild och text i 

barnböcker kan det förmedlas budskap kring stereotypiska genusroller och vad som 

förväntas av flickor och pojkar. De bilder och texter barn får ta del av ger en påverkan 

på vad barnen tolkar till specifika genus vilket kan leda till begränsningar i vad de tror 

de kan lyckas med gällande exempelvis framtida yrken (Poarch & Monk-Turner, 

2001:70). 
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3 Teorianknytning 
I detta kapitel kommer studiens teorianknyting presenteras. Arbetets utgångspunkt är 

socialkonstruktivistisk och utifrån redan accepterade påståenden och teorier har ett 

teoretiskt verktyg tagits fram som presenteras i tabellform.  

 

Allwood och Erikson skriver att socialkonstruktionismens grundtanke är att människan 

genom sociala interaktioner och kommunikationsprocesser skapar förståelse för de 

fenomen och konstruktioner som existerar i samhället. Fenomenen kan bland annat vara 

förståelse för begrepp och dess innebörd. Kön kan ses som en social konstruktion och 

genom detta synsätt skapas en uppdelning av kvinnor och män då begreppen, kvinna 

och man, genom sociala interaktioner och kommunikation har fått olika innebörd. 

Begreppen kvinna och man är ihopkopplade med olika typer av roller, handlingar och 

attribut som med åren blivit givna oavsett individens egna förståelse för dem (Allwood 

& Erikson, 2010:122). Det är genom samhällets normer och värderingar som genus 

konstrueras. Utefter rådande normer och värderingar reproduceras genus i olika möten 

mellan människor men också genom olika medium. Böcker på förskolan är medium 

barn möter olika genusreproduktioner i.  

 

Nikolajeva skriver att då egenskaper hos kvinnor och män utgår från motsatser skapade 

hon ett abstrakt schema. Schemat går inte att utgå från och tillämpa på alla böckers 

karaktärer men det är ett hjälpmedel för att kunna analysera dem i text och 

bild(Nikolajeva, 2017:192f). Josefson tar upp i boken ”Genus – hur påverkar det dig” 

olika egenskaper och aktiviteter som är stereotypiskt manliga respektive kvinnliga 

enligt samhällets normer och värderingar (Josefson, 2005:8). Gens tar upp olika basala 

egenskaper som ett barn automatiskt blir tilldelad beroende på dess kön. Egenskaper 

som skapar bilden av en ”riktig” man respektive kvinna (Gens, 2007:16f). Dessa 

egenskaper och aktiviteter som de olika författarna tar upp har använts som inspiration  

och sammanställts i ett schema att utgå från vid analysen av bilderböckernas text och 

bild.  
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Män/Pojkar Kvinnor/Flickor 

Stark Vacker 

Våldsam/ Aggressiv Sårbar 

Känslokall Emotionell 

Självständig  Beroende (av andra) 

Tävlande Omtänksam och visar omsorg 

Aktiv (i handlingen) Passiv (i handlingen) 

Rationell Instinktivt 

Självsäker Osäker 

Hård Mjuk 

Teknisk/ bygga saker Gråta 

Tuff Trösta 

Ha slips Ha kjol/klänning 

Slåss Vara rar/snäll 

Hävda sin rätt Göra hushållssysslor ex. Laga mat 

Vara en hjälte Gilla blommor 

Bestämma Söt 

Makt och kontroll Bry sig om utseendet 

Påhittig Fnittra 

Blå Rosa 

Blir arg Är svag 

Avsaknad av accessoarer Accessoarer 

Otålig Tålmodig  

Bild 1: Analysschema över kvinnligt och manligt med inspiration från Nikolajeva, 

Josefson och Gens (Nikolajeva, 2017:192f; Josefson, 2005:8; Gens, 2007:16f). 

 

Den presenterade tabellen är det teoretiska verktyg som kommer att användas vid text- 

och bildanalysen av bilderböckerna. Genom att analysera bilderbokens två olika delar, 

text och bild, med hjälp av tabellen kan en tolkning genomföras gällande 

genusreproduktionen i böckerna.  

 

Ansatsen kommer att bli deduktiv då analysen av barnböckerna utgår från ett schema 

med inspiration från specifika vetenskapliga begrepp som baseras på Maria Nikolajevas 

abstrakta schema, Josefsons egenskaper och aktiviteter samt Gens basala egenskaper 

hos kvinnor och män. Allwood och Erikson skriver att en deduktiv ansats utgår från 

sådant som vi redan vet med hjälp av redan accepterade teorier och påståenden 

(Allwood och Erikson, 2017:52f). 
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4 Metod 
I detta avsnitt kommer valet av metod, urval av undersökningsmaterial, genomförande 

av studien, metoddiskussion och etiska överväganden presenteras.   

 

4.1 Val av metod 

Analys av bildbaserade data kan göras på olika sätt beroende på vilket syfte studien har. 

Denscombe tar upp två anledningar till varför bilder används, den ena anledningen är 

för att analysera den information som en bild innehåller. Den andra anledningen är för 

att förstå bildernas kulturella och symboliska betydelse (det som formar identiteter för 

individer, grupper och platser) som ligger bakom innehållet. En sorts analys kan 

genomföras på samlingar av bilder och från det ta fram kvalitativ data till en del av 

bildanalysen genom att se den symboliska representationen (Denscombe, 2016:403ff). 

Syftet med min analys är att förstå bildernas och texternas kulturella samt symboliska 

betydelse samt reproduktion av genus genom en kvalitativ insamling av data.  

 

Denscombe skriver att valet av analys som metod är fördelaktig då den går att tillämpa 

på olika typer av text så som bild, skrift eller ljud. Text- och bildanalys som metod 

används för att studera innehåll i böcker exempelvis barnlitteratur. En text- och 

bildanalys består av sex olika steg: 

1. Urval av text eller bild.  

2. Nedbrytning av text eller bild.  

3. Skapa relevanta kategorier.  

4. Koda enheter och koppla till kategorier  

5. Beräkna olika enheters förekomst.  

6. Analysera enheternas frekvens och förhållandet till andra enheter i texten eller 

bilden (Denscombe, 2016:392f).  

 

Den analysmetod av text och bild som Denscombe beskriver behöver en modifiering för 

att anpassas till studien. Steg ett till tre kommer att användas genom att text och bild 

kommer brytas ner till detaljer gällande exempelvis färg på olika karaktärers kläder, 

aktiviteter och andra attribut. Anledningen till varför steg fyra till sex inte kommer att 

användas är att de inte är aktuella eftersom studien inte är kvantitativ.  

 

Frågor jag använder mig utav för att med hjälp av schemat på s.8 analysera bild och text 

i bilderböckerna och skapa kategorier är:  

 

1. Vilket kön har huvudkaraktären utifrån bild och text? 

 

2. Hur framställs karaktärerna i bild och text? Färger, klädval och dylikt. 

 

3. Vilka egenskaper förmedlar bokens olika karaktärer i bild och text? Snäll, 

våldsam, emotionell och dylikt. 

 

4. Utförs specifika aktiviteter som anses kvinnliga respektive manliga i bild och 

text? Aktiviteter som att vara hjälte, utföra hushållssysslor och dylikt. 

 

Efter att ha genomfört analysen på de utvalda bilderböckerna kommer jag utifrån den 

kvalitativa data som framkommer att kunna tolka hur genus kan reproduceras genom 

böckernas text och bild.  
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4.2 Urval 

Anledningen till valet av bilderböcker att analysera är att många barn i olika åldrar 

kommer i kontakt med denna typ av litteratur i förskolans verksamhet. Bilderböcker 

består av två olika delar, bild och text, vilket gör att genus kan framställas på olika sätt 

som också är en av anledningarna till valet av boktyp. I studien så kommer tre 

bilderböcker att analyseras. Böckerna finns på en tre till fyra års avdelning på en 

förskola i södra Sverige. Valet utgår från vilka tre bilderböcker barnen vill ha lästa för 

sig mest enligt avdelningens pedagoger.  

 

4.3 Genomförande 

Efter att de tre bilderböckerna från förskolan valts ut genom barnens favoritval vid 

läsning kunde en text- och bildanalys av innehållet göras. Första steget var att dela upp 

böckernas text och bild för sig. Frågorna som användes för att plocka ut de väsentliga 

delarna för resultatet var: 

 

1. Vilket kön har huvudkaraktären utifrån bild och text? 

 

2. Hur framställs karaktärerna i bild och text?  

 

3. Vilka egenskaper förmedlar bokens olika karaktärer i bild och text?  

 

4. Utförs specifika aktiviteter som anses kvinnliga respektive manliga i bild och 

text?  

 

Dessa frågor användes för att granska först böckernas text var sida för sig så att delar av 

texten kunde plockas ut till resultatet som sedan analyserades med hjälp av det 

teoretiska verktyget (s.8). På samma sätt granskades sedan böckernas bilder, först 

genom att väsentliga delar till resultatet plockades ut mha frågorna som sedan var för 

sig analyserades kopplat till det teoretiska verktyget. Efter att resultatet framkommit och 

sedan analyserats utifrån det teoretiska verktyget kunde en tolkning av 

genusreproduktioner i bilderböckers text och bild göras. Resultatet kopplades sedan 

samman med arbetets syfte och frågeställningar för att se om valet av böcker till 

förskolan har en påverkan gällande förskolans arbete mot stereotypa könsmönster och 

roller.  

 

4.4 Metoddiskussion 

Denscombe skriver att innehållsanalys är ett sätt att hitta saker som vid första anblick är 

dolda. Det kan handla om vad som kommuniceras genom text och bild. Värderingar och 

prioriteringar som medvetet eller omedvetet kommuniceras till läsaren genom hur 

karaktärer beskrivs eller målas upp av författaren (Denscombe, 2016:393).  

 

Denscombe skriver att överförbarhet handlar om hur resultat som framkommer av en 

studies material kan överföras till liknande studier (Denscombe, 2016:412f). Då 

mängden böcker som analyseras i arbetet är relativt liten kan överförbarheten påverkas. 

Gällande denna studie så kan resultatet vara svårt att överföra till studier i andra länder 

då det är en svensk förskola urvalet hämtat ifrån samt att författarna av böckerna är 

svenska. Alla böckerna ingår i serier, detta gör att fler kan ta del av sättet författarna 

porträtterar män och kvinnor i text och bild. Av dessa anledningar kan resultatet få en 

större överförbarhet till liknande studier i Sverige, medan överförbarheten till andra 

länder minskar.  
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Trovärdigheten i en studie utgörs av hur noggrann datan som tagits fram är. Är den data 

som framkommer relevant gentemot de frågeställningar som har ställts och hur väl 

svarar den på forskningsfrågorna? (Denscombe, 2016:409ff). Studiens trovärdigehet 

ökar genom ett noggrant arbete vid analysen av böckernas text och bild.  

 

Studiens tillförlitlighet handlar om ifall den går att upprepa igen med samma resultat. 

För att öka en studies tillförlitlighet krävs det en tydlig förklaring av de olika stegen så 

som metod och analys. Detta krävs för att en annan person ska så bra som möjligt kunna 

genomföra studien med samma resultat (Denscombe, 2016:409ff). Tillförlitligheten 

ökar ju tydligare de olika stegen beskrivs med en tydlig arbetsgång som andra kan följa 

med lätthet. Dock så kan resultatet i denna studie ändå bli olika då det delvis blir en 

tolkning av författaren utifrån det som framkommer i text- och bildanalysen.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Studien som genomförs genom en text- och bildnanalys av tre bilderböcker från en 

förskola i södra Sverige har inte som syfte att visa hur genusreproduktionen ser ut på 

den specifika förskolan. Syftet med arbetet är att utifrån ett genusperspektiv belysa hur 

kvinnor, män, flickor och pojkar skildras i tre barnböcker i text och bild. Detta för att 

skapa en förståelse för hur genus reproduceras genom barnböcker på svenska förskolor. 

Vid genomförande av studier tar Vetenskapsrådet upp forskningsetiska principer och 

rekomendationer som skall finnas i åtanke. Det finns fyra huvudkrav gällande 

individskyddskravet och dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att de som 

är berörda av forskningen skall få rätt information gällande syftet av arbetet och vad 

informationen skall användas till. Gällande samtyckeskravet ligger fokus på att det är 

deltagarna själva som bestämmer över sin medverkan, detta innebär att deltagarna har 

rätt att dra sig ur arbetet när de vill samt vad för information om dem som skall finnas 

tillgänglig. Konfidentialitetskravet utgår från att all information om deltagarna som är 

av känslig innebörd skall förvaras och hanteras på ett sådant sätt att obehöriga till 

arbetet inte kan ta del av dem. Det sista kravet är nyttjandekravet och handlar om att all 

information och data som samlas in under studiens gång enbart får användas i syfte till 

studien och inte föras vidare till andra studier (Vetenskapsrådet, 2002:5ff). Eftersom 

fokus i denna studie ligger på reproduktion av genus i bilderböcker och inte hur den 

specifika förskolan reproducerar genus kommer den deltagande förskolan inte namnges. 

Utöver att ge förskolan anonymitet behöver inga specifika delar från Vetenskaprådets 

forskningsetiska principer beaktas vid genomförandet av studien.  
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5 Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer resultatet och analysen av de tre utvalda bilderböckerna att 

presenteras. Först kommer böckerna sammanfattas för att läsaren ska få en förståelse för 

bokens handling. Med hjälp av det genusstereotypa schemat (s.8) och de fyra frågorna 

som tagit upp under metodval kommer ett resultat kunna arbetas fram och en tolkning 

göras och beskrivas gällande reproduktionen av genus i barnböcker. I analysen är fokus 

på bokens alla karaktärer, huvudpersoner och bipersoner. Dock ligger fokus på de 

karaktärer som är aktiva i handlingen. Frågorna som har utgåtts ifrån under bild- och 

textanalysen är: 

 

1. Vilket kön har huvudkaraktären utifrån bild och text? 

 

2. Hur framställs karaktärerna i bild och text?  

 

3. Vilka egenskaper förmedlar bokens olika karaktärer i bild och text?  

 

4. Utförs specifika aktiviteter som anses kvinnliga respektive manliga i bild och 

text?  

 

Dessa fyra frågor har utformats genom studiens två frågor som presenterades i 

inledningen; hur framställs genus i barnlitteratur i text och hur framställs genus i 

barnlitteratur i bild.  

 

5.1 Nöff Nöff Benny 
Text: Barbro Lindgren, Bild: Olof Landström 

Benny är trött på att vara inne, Lillebror med. De går ut för att nöffa lite. Mamma ber 

dem vara försiktiga vid pölen. Först nöffar Benny och Lillebror lite här och där men 

sedan går de till pölen. Alla är vid pölen, både jättesnälla och jättedumma. Klara är där, 

hon är snällast. Alla börjar springa runt pölen men en av de dumma Rulle, puttar i 

Lillebror i pölen. Lillebror blir rädd och skriker för livet. Klara hoppar i och räddar 

lillebror. Lillebror blir tröstad av Klara och får sitta i hennes knä, det vill Benny med 

göra så han ramlar i pölen han med. Klara räddar Benny ur pölen och nu får både Benny 

och Lillebror sitta i Klaras knä. Benny och Lillebror går sedan smutsiga och blöta hem 

och Nöffar. 

 

Framställning i bild 

1. Vilket kön har huvudkaraktären utifrån bild? 

Utifrån bild kan karaktären Bennys kön inte tolkas till något specifikt. Lillbrors 

framställning i bild kan tolkas till det kvinnliga könet utifrån färgerna på kläderna.  

 

2. Hur framställs karaktärerna i bild? Färger, klädval och dylikt. 

Benny har gröna hängsleshorts och Lillebror har rosa shorts och en grön mössa. 

Mamma har en röd klänning på sig med ett blått förkläde över. Klara har rosa shorts och 

rosa tröja samt håret i två flätor. Rulle har röda byxor på sig och en blå mössa. 

 

3. Vilka egenskaper förmedlar bokens olika karaktärer i bild? Snäll, våldsam, 

emotionell och dylikt. 

När alla springer runt pölen, gömmer sig Rulle i en buske och puttar Lillebror i pölen. 

Lillebror ser rädd ut och skriker när han är i pölen. Klara kommer ner i pölen och räddar 
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Lillebror. Klara håller om Lillebror och tröstar honom, då ramlar Benny i pölen och 

Klara hoppar i och räddar honom också. Både Benny och Lillebror sitter i Klaras knä 

med sina trynen mot hennes kind. Mamma står med öppna armar när Benny och 

Lillebror kommer springandes hem i regnet.  

 

4 . Utförs specifika aktiviteter som anses kvinnliga respektive manliga i bild? Aktiviteter 

som att vara hjälte, utföra hushållssysslor och dylikt. 

Hemma dammsuger Benny och Lillebrors mamma. Alla vid pölen springer runt den, 

Rulle gömmer sig i en buske och puttar sen Lillebror i pölen. Klara hoppar i pölen efter 

Lillebror och senare även Benny när han ramlar i. Lillebror och Benny gömmer sig i 

skogen innan de springer hem till mamma.  
 

Framställning i text 

1. Vilket kön har huvudkaraktären utifrån texten? 

”Nu ska Benny gå ut. Han är trött på att vara inne”. ”Bennys bror ska också gå ut. För 

han är också trött på att vara inne”. Benny och Lillebror är manliga karaktärer utifrån 

deras pronomen men också utifrån deras namn.  

 

2. Hur framställs karaktärerna i texten? Färger, klädval och dylikt.  

I texten framställs inte karaktärerna med någon beskrivande text.  

 

3. Vilka egenskaper förmedlar bokens olika karaktärer i texten? Snäll, våldsam, 

emotionell och dylikt. 

När Benny och Lillebror går ut för att nöffa ber mamma dem akta så att Lillebror inte 

ramlar i pölen. Vid pölen är alla, både jättesnälla och jättedumma. Klara är snällast, 

både Benny och Lillebror älskar Klara. Rulle gömmer sig i buskarna och puttar i 

Lillebror i pölen. Klara räddar Lillebror ur pölen, han får sitta i Klaras knä med trynet 

mot hennes kind. Benny vill också sitta i Klaras knä så han ramlar i pölen. Både Benny 

och Lillebror får sitta i Klaras knä med trynena mot hennes kind. Lillebror och Benny 

tröttnar på att sitta i Klara knä och ska gå hem och nöffa istället. Benny och Lillebror 

gömmer sig i skogen men det är mörkt så de springer hem. Mamma tycker synd om sina 

barn som blivit blöta, ”Kom in så ska jag torka er”.  

 

4 . Utförs specifika aktiviteter som anses kvinnliga respektive manliga i texten? 

Aktiviteter som att vara hjälte, utföra hushållssysslor och dylikt. 

Alla vid pölen springer runt den och sen gömmer sig Rulle bakom en buske och knuffar 

i Lillebror i pölen. Klara hoppar i pölen och räddar Lillebror och sedan Benny när han 

ramlar i. Benny och Lillebror får sitta i Klaras knä. När Benny och Lillebror ska hem 

och nöffa gömmer de sig i skogen för att mamma kommer se direkt att de har ramlar i 

pölen.  

 
5.1.1 Analys 

I boken Nöff Nöff Benny finns det ingen beskrivande text av karaktärerna gällande deras 

klädval, accessoarer och dylikt. Dock blir läsaren medveten om huvudkaraktärernas kön 

delvis genom deras namn, Benny och Lillebror, som kopplas till det manliga könet men 

också genom att de benämns med pronomet han. Klara i boken uppvisar flera kvinnliga 

egenskaper som finns i presenterade i bild- och textanalysschemat. I texten framställs 

Klara som snäll och omtänksam delvis utifrån Bennys beskrivning av henne men också 

utifrån att hon tar han om och tröstar Benny och Lillebror när de ramlat i pölen. Men 

trots framställningarna med de kvinnliga egenskaperna framställs Klara även med 

egenskapen att vara en hjälte när hon räddar Lillebror och Benny ur pölen. Detta är en 
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egenskap som presenteras som manlig enligt schemat. Mamma i boken uppvisar 

egenskaper som osäkerhet, omsorg och att vara mjuk genom bokens text när hon är 

orolig för att sina barn ska ramla i pölen och när de kommer springandes hem i regnet. 

Alla dessa tre egenskaper finns på den kvinnliga sidan av schemat vilket gör att Mamma 

inte enbart utifrån sitt namn tolkas till en kvinnlig karaktär. Rulle tolkas till en manlig 

karaktär utifrån att han uppvisar de manliga egenskaperna att vara tuff, våldsam och 

hård när han knuffar Lillebror i vattnet utan direkt anledning. Benny och Lillebror 

förmedlar både kvinnliga och manliga egenskaper enligt schemat. Båda karaktärerna 

framställs som emotionella genom beskrivningen att de älskar Klara och tycker hon är 

snällast vilket är en egenskap som kopplas till kvinnor. Men otålighet som de även 

uppvisar då de tröttnar på att sitta i Klaras knä är en egenskap som anses vara manlig. 

 

Huvudkaraktärerna i boken Nöff Nöff Benny tolkas genom texten att vara av det manliga 

könet till största del genom deras namn och pronomen. Trots att de uppvisar en kvinnlig 

egenskap väger de manliga dragen över. I boken finns det karaktärer som reproducerar 

genus genom text med de normer och värderingar som finns i samhället men även 

karaktärer som innehar normbrytande egenskaper. Detta gör att boken närmar sig en 

mer öppen tolkning av bokens karaktärer och vad som förväntas av dem.  

 

Genom analysen av bilderna i Nöff Nöff Benny kan inget tydligt kön tolkas utifrån 

schemat gällande Benny. Benny bär gröna hängslebyxor vilket inte är några attribut som 

finns presenterade som manligt eller kvinnligt. En kvinnlig framställning har Lillebror 

då han bär rosa shorts samt en grön mössa. Färgen rosa anses vara kvinnlig men även 

accessoarer vilket mössan kan tolkas som. Klara framställs med färgen rosa på både sina 

byxor och sin tröja, enligt schemat är den rosa färgen ett kvinnligt attribut. Mamma 

uppvisar även hon kvinnliga attribut enligt schemat genom att bära en klänning. De 

manliga egenskaperna att vara våldsam, tuff och hård uppvisar Rulle när han knuffar i 

Lillebror i pölen. Klara uppvisar flera kvinnliga egenskaper så som omtänksamhet, att 

vara snäll, tröstande, mjuk och handla instinktivt genom att rädda både Lillebror och 

Benny som fallit i pölen men också genom att låta dem sitta i hennes knä och trösta 

dem. Genom tolkning kan mamma ses ha den kvinnliga egenskapen att visa omsorg när 

hon står med öppna armar åt Benny och Lillebror som kommer springandes i regnet. I 

boken sker flera olika aktiviteter men enbart en kan tolkas utifrån det presenterade 

schemat i teorin. Den kvinnliga aktiviteten att utföra hushållssysslor kan mamma ses 

utföra i bokens första bilder då hon illustreras med en dammsugare. 

 

Utifrån bokens framställning av karaktärer genom illustrationer i Nöff Nöff Benny finns 

det enbart en del som blir normbrytande från det teoretiska schemat. Klara som till 

största del uppvisar kvinnliga egenskaper och attribut bryter mönstret genom att rädda 

Benny och Lillebror ur pölen vilket tolkas till den manliga egenskapen att vara en hjälte. 

Utöver Klaras normbrytande egenskap finns det inget som direkt bryter den traditionella 

genusreproduktionen eller lämnar en fri tolkning till läsaren. 

 

5.2 Ingrid och Pappa  

Text: Katerina Janouch, Bild: Mervi Lindman 

Ingrid och Pappa är hemma. De leker och busar. Pappa pysslar och städar hemma. 

Ingrid klär ut sig till pappa med slips, hatt och skjorta. Pappa bygger ett tåg och Ingrid 

tutar i visslan. Ingrid leker akrobatprinsessa och klättrar upp på pappa. De går och 

handlar så att de kan laga middag för mamma kommer snart hem. Ingrid hjälper pappa. 

Pappa gör hushållssysslor som att tömma diskmaskinen och laga mat. Ingrid älskar 

pappa.  
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Framställning i bild 

1. Vilket kön har huvudkaraktären utifrån bild? 

Utifrån framställningarna av Ingrid och Pappa i bild är Ingrid en kvinnlig karaktär och 

Pappa en manlig karaktär.  

 

2. Hur framställs karaktärerna i bild? Färger, klädval och dylikt. 

I bokens första bilduppslag syns Pappa med en rosa handväska med en blomma på runt 

ena armen och en docka under samma arm. Pappa puttar på en rosa dockvagn med en 

nalle i. På golvet runt Pappa ligger det en gul boll, en blå bil, en rosa prickig stövel, en 

bok, en svart sko och byggklossar i olika färger, någon med en blomma på. Pappa har 

svart skägg, en grön tröja och blå byxor. Ingrid har en rosa tröja, blå byxor och gröna 

rosetter i håret. Ingrid står vid en brun stor väska på golvet. På en bild har Ingrid på sig 

en grön skjorta, blå byxor, en prickig slips och en hatt men allt alldeles för stort. Pappa 

sitter i en röd fåtölj med en blommig kudde bakom ryggen och Ingrid i knät. I ett 

uppslag ser vi Ingrid med rosa bubbligt skägg stå bredvid Pappa med sitt svarta skägg. 

Pappa är en elefant som lyfter Ingrid upp i luften med snabeln. Ingrid står i en rosa 

klänning på Pappas axel. Ingrid har en rosa jacka och en röd mössa med prickar på när 

hon puttar en barnvagn framför sig. Pappa bär en rosa matkasse med blommor på fylld 

med matvaror i, i köket har Pappa på sig ett rosa förkläde med hjärtan på.  

 

3. Vilka egenskaper förmedlar bokens olika karaktärer i bild? Snäll, våldsam, 

emotionell och dylikt. 

Ingrid och Pappa leker med gosedjuren, de sitter på stolar i rad. Ingrid har ett rosa 

bubbligt skägg och står bredvid Pappa som har ett svart skägg. Tillsammans leker och 

skrattar Ingrid och Pappa. Ingrid puttar en barnvagn framför sig utomhus. Pappa bär på 

en kasse fylld med matvaror och en fisk under armen inslagen i tidningspapper, Ingrid 

bär banener och nycklar. Pappa dansar runt i köket med tallrik och mugg balanserandes 

på varandra i ena handen och en träslev i andra. Ingrid och Pappa kramas och det är 

hjärtan runt dem på sista bilden.  

 

4 . Utförs specifika aktiviteter som anses kvinnliga respektive manliga i bild? Aktiviteter 

som att vara hjälte, utföra hushållssysslor och dylikt. 

Pappa plockar bland leksaker som ligger på golvet. Ingrid klär ut sig i alldeles för stora 

kläder. Tillsammans leker Pappa och Ingrid olika lekar. Ingrid läser den långa 

inköpslistan Pappa håller i. Ingrid kör en barnvagn framför sig med ytterkläderna på. 

Pappa och Ingrid har handlat mat, Ingrid bär bananer och nycklar medan Pappa bär en 

full matkasse i ena handen och har en fisk inslagen i tidningspapper under andra. Pappa 

kan ses laga mat och plocka i köket. På sista bilden kramas Ingrid och Pappa.  

 

Framställning i text 

1. Vilket kön har huvudkaraktären utifrån texten? 

”Pappa kan klä ut sig, han blir elefant. Ingrid lyfts i snabeln, nu så får hon flyga”. Pappa 

är en manlig karaktär och Ingrid en kvinnlig karaktär enligt bokens textutdrag utifrån 

pronomen och namn.  

 

2. Hur framställs karaktärerna i texten? Färger, klädval och dylikt. 

Pappa har en väska och plånbok. Ingrid har böcker, skor och nalle i vagn som Pappa 

städar. Ingrid klär ut sig till Pappa och tar då på sig byxor, slips, skjorta, skor och hatt. 

Pappa har ett svart skägg och Ingrid ett rosa.  
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3. Vilka egenskaper förmedlar bokens olika karaktärer i texten? Snäll, våldsam, 

emotionell och dylikt. 

Pappa har en väska och Ingrid undrar vad som finns i väskan. Pappa bygger ett tåg som 

han och Ingrid reser med alla djuren ut i vida världen med. Ingrid har ett rosa skägg. 

Pappa kittlar Ingrid mage när de låtsas göra en smörgås av Ingrid. Pappa klär ut sig till 

en Elefant och lyfter Ingrid i snabeln. När Ingrid och Pappa ska gå till affären hjälper 

Ingrid till. Ingrid älskar sin Pappa, världens bästa Pappa.  

 

4 . Utförs specifika aktiviteter som anses kvinnliga respektive manliga i texten? 

Aktiviteter som att vara hjälte, utföra hushållssysslor och dylikt. 

Pappa pysslar och städar undan Ingrids leksaker. Ingrid klär ut sig till Pappa, Pappa klär 

ut sig till elefant och lyfter Ingrid i snabeln. Pappa bygger ett tåg att åka ut i vida 

världen med. Ingrid och Pappa låtsas göra en smörgås med Ingrid som bröd. Ingrid 

leker cirkus, hon klättrar på Pappa och är en akrobatprinsessa. Pappa vill handla och 

måste laga mat för mamma kommer hem snart. Ingrid bär bananer och nycklar medan 

Pappa kånkar fisk. Ingrid kramar om Pappa.  

 
5.2.1 Analys 

I boken Ingrid och Pappa benämns karaktärerna med pronomen han och hon vilket gör 

att de tolkas till en kvinnlig och manlig karaktär men även deras namn, Ingrid och 

Pappa, indikerar deras kön. Pappa beskrivs i bokens text med både manliga och 

kvinnliga attribut. Pappa bär enligt Ingrid bland annat slips, skjorta, hatt och byxor. Att 

bära skjorta, hatt och byxor är inga attribut som finns med i schemat men slips är ett 

attribut som finns med i schemat på den manliga sidan. Pappa har även en väska 

beskrivs det i texten, en väska är en accessoar och enligt schemat har män en avsaknad 

av accessoarer medan det är ett attribut som ofta förekommer hos kvinnor.  I texten 

beskrivs det att Pappa har ett svart skägg och Ingrid har ett rosa. Skägg är ingen attribut 

som finns med i schemat men som naturligt i samhället tolkas till något manligt. Ingrids 

rosa skägg kan dock även tolkas till den kvinnliga sidan av schemat på grund av den 

rosa färgen. Den manliga egenskapen att vara påhittig uppvisas av både Pappa och 

Ingrid i boken när de bygger ett tåg, leker, klär ut sig och när Ingrid skaffar rosa skägg. I 

bokens text beskrivs Ingrid med kvinnliga egenskaper som att vara omtänksam när hon 

och Pappa ska handla men även emotionell när hon beskriver att hon älskar pappa. 

Många aktiviteter som beskrivs i boken tolkas som kvinnliga enligt schemat men utförs 

av Pappa. Han Städar, pysslar, handlar och lagar mat vilket kopplas till hushållssysslor. 

Utöver de kvinnliga aktiviteterna bygger Pappa ett tåg som han, Ingrid och alla djuren 

åker ut i vida världen med. Enligt schemat är det manligt att bygga och att vara teknisk.  

 

Gällande karaktärerna i boken Pappa och Ingrid finns det inga direkta möjligheter att 

göra egna tolkningar när det kommer till deras kön. Men det finns både egenskaper, 

attribut och aktiviteter som är könsöverskridande enligt schemat. Att Pappa presenteras 

med att göra många olika typer av hushållssysslor öppnar upp för en friare tolkning 

kring vad män och kvinnor förväntas göra i hemmet.  

 

I boken Ingrid och Pappa tolkas framställningen av Ingrid med rosa tröja och jacka 

samt rosetter i håret till en flicka medan Pappa inte kan tolkas till ett specifikt kön 

utifrån illustrationerna. Dock kan Pappas skägg tolkas till något manligt men inte utifrån 

det teoretiska schemat. Utifrån schemat kan många attribut hos Pappa i illustrationerna 

tolkas som kvinnliga, detta genom den rosa handväskan runt armen, den rosa matkassen 

samt det rosa förklädet med hjärtan på. Tolkningen av Ingrid till en flicka kan göras 

med hjälp av schemat i teorin då några attribut för en kvinnlig karaktär är färgen rosa, 
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accessoarer så som rosetter samt att bära kjol eller klänning. Att vara påhittig är en 

egenskap som anses vara manlig enligt schemat men utifrån bilderna där Ingrid och 

Pappa verkar åka tåg med gosedjuren och låtsas laga mat samt när Ingrid har ett rosa 

bubbligt skägg kan båda huvudkaraktärerna tolkas till att inneha denna egenskapen. De 

båda karaktärerna uppvisar även den kvinnliga egenskapen att vara emotionell då de på 

sista bilden i boken illustreras krama om varandra med värme och hjärtan runt om. 

Utöver den manliga egenskapen påhittig uppvisar Ingrid även en självständighet när hon 

puttar vagnen framför sig, även detta är en egenskap som enligt det teoretiska schemat 

är av manlig karaktär. Pappa tolkas inneha den kvinnliga egenskapen att utföra 

hushållssysslor då han illustreras plocka bland leksaker och i köket med porslin 

balanserandes i den ena handen och med en träslev i andra samt med en gryta puttrande 

på spisen.  

 

Pappa i boken Ingrid och Pappa är en karaktär som öppnar upp bilden av vem som bör 

och kan utföra hushållssysslor i hemmet. Pappa blir en normbrytande karaktär i 

illustrationerna genom färger, attribut och aktiviteter. Ingrid är en karaktär som både 

framställs i illustrationerna med kvinnliga och manliga egenskaper, även detta öppnar 

upp för tolkningen kring vad som förväntas av en beroende på ens kön och skapar en 

normativt överskridande genusreproduktion genom bilderna.  

 

5.3 Bu och Bä blir blöta  

Text: Olof och Lena Landström, Bild: Olof och Lena Landström 

Bu och bä har spelat krocket och badat hela dagen. Nu ska de sova, de borstar tänderna 

och lägger sig sedan i sängen för att läsa. Det börjar mullra och plötsligt blir det alldeles 

svart. Bu och Bä räknar blixtarna men kommer plötsligt på, krocketspelet! Måste vi 

hämta krocketspelet undrar Bu, det är ju mörkt ute. Vi har ficklampa säger Bä. De klär 

på sig och går ut för att plocka ihop krocketspelet. Bu blir rädd, springer på Bä och båda 

ramlar i poolen. Blöta bär de in alla saker och går och lägger sig igen. 

 

Framställning i bild 

1. Vilket kön har huvudkaraktären utifrån bild? 

Huvudkaraktärerna Bu och Bä är en pojke respektive flicka utifrån framställningen av 

dem i bild. Bu som en pojke genom avsaknad av accessoarer samt sina blå kläder, Bä 

som en flicka utifrån sin rosett i håret och sina rosa kläder.  

 

2. Hur framställs karaktärerna i bild? Färger, klädval och dylikt. 

I början av boken framställs Bä i en rosa byxdress med en matchande rosa rosett i håret. 

Senare byter Bä om till ett långt rosa nattlinne innan hon lägger sig i sängen och läser ur 

en lila bok. Bu framställs i början av boken i ett par blå shorts och med bar överkropp. 

Innan läggdags byter Bu om till ett långt blått nattlinne och läser sedan i sängen ur en 

rosa bok. När Bu och Bä går ut i regnet tar de båda på sig orange regnkappa och hatt 

samt ett par svarta stövlar. Inne i badrummet droppar det från deras blöta kläder, Bu 

torkar sig med en blå handduk och Bä med en rosa/röd.  

 

3.Vilka egenskaper förmedlar bokens olika karaktärer i bild? Snäll, våldsam, emotionell 

och dylikt. 

Bu framställs med ficklampan i munnen och händerna fulla med krocketspelsdelar i en 

av bokens bilder. Senare framställs Bu med ögonen uppspärrade springandes ifrån något 

vitt hängandes i luften.  
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4 . Utförs specifika aktiviteter som anses kvinnliga respektive manliga i bild? Aktiviteter 

som att vara hjälte, utföra hushållssysslor och dylikt. 

Bu och Bä kan ses hålla i varsin krocketklubba med ett krocketspel framför sig i gräset. 

Senare ligger båda karaktärerna i sina sängar läsandes ur varsin bok. Både Bu och Bä 

plockar ihop krocketspelets delar utomhus. Bä hänger upp de blöta kläderna i 

badrummet och Bu tömmer en stövel på vatten i badkaret. 

 

Framställning i text 

1. Vilket kön har huvudkaraktären utifrån texten? 

Det framgår inte i texten vilket kön huvudkaraktärerna Bu och Bä har.  

 

2. Hur framställs karaktärerna i texten? Färger, klädval och dylikt. 

Det finns ingen beskrivande text av karaktärerna gällande deras kläder eller accessoarer.  

 

3. Vilka egenskaper förmedlar bokens olika karaktärer i texten? Snäll, våldsam, 

emotionell och dylikt. 

Bu tycker det är skönt att vara inne när det åskar samt vill egentligen inte gå ut och 

hämta krocketsspelet när det är mörkt ”måste vi?” uttrycker sig Bu när Bä vill hämta 

krocketsspelet. Bä säger ”vi har ju ficklampan” men Bu tycker det är väldigt mörkt 

ändå. När de börjar plocka upp krocketspelsdelarna och Bus händer inte räcker till tar 

Bu ficklampan i munnen. ”Hjälp!” skriker Bu ”Spöken!”. Bä förklarar att det bara är 

deras badkappor. Tillsammans bär Bu och Bä in krocketsspelet. ”Det kanske finns 

spöken ändå” säger Bä till Bu.  

 

4 . Utförs specifika aktiviteter som anses kvinnliga respektive manliga i texten? 

Aktiviteter som att vara hjälte, utföra hushållssysslor och dylikt. 

Bu och Bä har spelar krocket och badat hela dagen, nu ska de sova men innan det ska de 

läsa varsin godnattsaga. När det börjar åska räknar de tillsammans ”en pilsner- två 

pilsner- tre pilsner”. Tillsammans plockar Bu och Bä ihop krocketsspelet ute i regnet 

och bär in det tillsammans.  

 
5.3.1 Analys 

I boken Bu och Bä blir blöta benämns huvudkaraktärerna enbart med sina namn och 

inte med något specifikt pronomen. Karaktärerna framställs inte heller på något 

specifikt sätt i text. Gällande karaktärernas egenskaper uppvisar Bu kvinnliga 

egenskaper som osäkerhet och sårbarhet i texten när det åskar och dem ska gå ut i 

mörkret för att hämta krocketsspelet. Men även den manliga egenskapen påhittighet 

uppvisas av Bu då karaktären tar ficklampan i munnen när händerna inte räcker till. Bä 

uppvisar bara en egenskap som specifikt kan tolkas genom bokens text och det är att 

tänka rationellt när Bu blivit rädd för spökena som Bä förklarar enbart är deras 

badkappor. Att handla och tänka rationellt är en egenskap som kopplas till den manliga 

sidan av bild- och textanalysschemat. Båda karaktärerna i boken hjälps åt att plocka 

ihop krocketsspelet utomhus vilket tolkas till att de är omtänksamma och hjälper 

varandra. Att vara omtänksam är en egenskap som kopplas till kvinnor enligt schemat.  

 

Genom att Bu och Bä inte beskrivs på något specifikt sätt genom pronomen eller 

attribut så skapas en öppenhet för läsaren att tolka karaktärerna. Bu blir i texten en mer 

aktiv karaktär än Bä vilket är något som anses manligt enligt schemat vilket kan påverka 

läsarens bild av karaktärerna. Dock så kan flera egenskaper som Bu uppvisar i texten 
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tolkas till kvinnliga enligt genusschemat vilket gör att tolkningen av karaktären inte blir 

lika öppen och fri.  

 

Utifrån framställningarna av huvudkaraktärerna i boken Bu och Bä blir blöta tolkas dem 

till en pojke respektive flicka. Tolkningen av Bä till en flicka görs genom det teoretiska 

schemat där det anses kvinnligt att bära färgen rosa och accessoarer som exempelvis 

rosett i håret. Bu tolkas likaså efter schemat till en pojke utifrån den blåa färgen på hans 

shorts. Genom hela boken illustreras Bu med blå färg på sina kläder och Bä med rosa 

färg. Bu ses i illustrationerna läsa ur en rosa bok när han ligger i sängen vilket bryter 

normen då rosa är en färg enligt schemat kopplat till kvinnor. I boken kan karaktärerna 

ses utföra aktiviteter så som att spela krocket, läsa och hänga upp kläder. Enligt schemat 

är hushållssysslor en kvinnlig aktivitet, i boken illustreras Bä hänga upp blöta kläder på 

en lina i badrummet medan Bu tömmer en stövel på vatten.   

 

Tolkningen av karaktärerna Bu och Bä i boken Bu och Bä blir blöta blir normativ 

utifrån dess framställning gällande färger och accessoarer. Det öppnas inte upp för 

några direkta fria tolkningar gällande karaktärernas kön utifrån illustrationerna. Den del 

som genom bilderna kan tolkas som könsöverskridande är när både Bu och Bä hjälps åt 

i badrummet efter att ha varit ute i regnet. Även om det är Bä som framställs hänga upp 

kläderna på tork vilket kopplas till den kvinnliga aktiviteten att utföra hushållssysslor 

kan illustrationen av Bu som tömmer en stövel på vatten tolkas in i denna aktiviteten 

med.  

 

5.4 Sammanfattning analys 

Boken Bu och Bä blir blöta öppnar upp för en friare tolkning i texten då bokens 

karaktärer inte beskrivs med något pronomen utan enbart med sina namn som inte kan 

kopplas till något specifikt kön. När karaktärer benämns med ett specifikt pronomen 

eller har ett könsspecifikt namn indikerar detta till egenskaper och förväntningar utifrån 

samhällets normer som i exempelvis Nöff Nöff Benny. Tidigare forskning har visat att 

barn kopplar samman specifika egenskaper med ett kön vilket gör att återberättandet av 

en bok kan skilja sig från den faktiska texten. Frawley genomförde en studie i första och 

fjärde årskurs där kvinnliga karaktärer var innehavare av stereotypiskt manliga 

egenskaper och tvärt om manliga karaktärer var innehavare av stereotypiskt kvinnliga 

egenskaper i två böcker. När barnen fick i uppgift att återberätta boken de fått lyssna på 

vände de på karaktärernas egenskaper, männen hade stereotypiska manliga egenskaper 

och kvinnor hade stereotypiska kvinnliga egenskaper. Barn tolkar om text och bild för 

att skapa enlighet med det genusschema som skapats i tidig ålder (Frawley, 2008:293ff). 

Kopplat till denna tidigare forskning kan alltså framställningen av manliga karaktärer 

med kvinnliga egenskaper och attribut tolkas om för att anpassas till den manliga 

normen. Detta leder till att Pappa i boken Ingrid och Pappa kan få nya egenskaper och 

attribut anpassade efter den manliga normen vid återberättandet istället för de kvinnliga 

drag han framställs med i bokens text. Om barn enbart får ta del av stereotypa 

genusreproduktioner utmanas inte deras genusschema och de får inte en möjlighet att 

skapa sig en egen uppfattning kring genus och kön. Utifrån texten i boken Nöff nöff 

Benny finns det ingen fri tolkning för läsaren att göra gällande genus och kön då 

karaktärerna benämns med pronomen och könsspecifika namn. Detta leder till att det 

skapas förväntningar kring hur karaktärerna ska handla och bete sig utifrån det 

genusschema barn bär med sig som ofta är påverkat av samhällets normer och 

värderingar kring män och kvinnor. 
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Frawley skriver att barn har ett mentalt museeum av bilder som är sammankopplade 

med deras förståelse av genus, etnicitet och klasskillnader i samhället. Yngre barn tar 

till sig mentala bilder för att få en förståelse för sin omgivning och hjälper dem att skapa 

sitt personliga genusschema (Frawley, 2008:291f). Om barn enbart får ta del av 

stereotypa genusreproduktioner genom bild i böcker får dem inte en egen möjlighet att 

tolka och analysera vad som för dem är kvinnligt och manligt. De blir tilldelade redan 

bestämda normer och värden som finns i samhället de lever i. Utifrån analysen av de tre 

bilderböckerna framkommer det både stereotypa framställningar av karaktärer men 

också framställningar där karaktärer bryter normen. Detta gör att barn får ta del av flera 

olika tolkningar gällande kvinnligt och manligt beroende på framställningarna av 

karaktäererna i bild. Ett exempel på en normbrytande karaktär i bild är Pappa i boken 

Ingrid och Pappa då han framställs med flera kvinnliga attribut, egenskaper och utför 

aktiviteter som anses kvinnliga. Karaktärerna Bu och Bä i boken Bu och Bä blir blöta 

framställs med stereotypa färger och kläder som följer samhällets förväntningar utifrån 

att vara en flicka eller pojke. Likt framställningarna av karaktärerna Bu och Bä 

illustreras även majoriteten av karaktärerna i Nöff Nöff Benny med de attribut och 

egenskaper som förväntas ifrån dem utifrån deras kön. 

 

Genusreproduktion kan ske genom många olika medier men ett medie som de flesta 

barn får ta del av ute i de svenska förskolorna är bilderböcker. I bilderböckerna kan 

normer och värderingar inte enbart förmedlas genom text utan även genom bild. En 

normativ och stereotyp bild av en man i böcker är bland annats att han ska vara tuff, 

rädda andra från fara samt vara teknisk och påhittig. En normativ kvinna i böcker 

framställs ofta som vacker, sårbar, omtänksam och samt är den som gör hushållssysslor 

i hemmet. Tidigare forskning har visat att barn i förskoleåldern tar till sig en förståelse 

kring genus och vad som förväntas ifrån de olika könen bland annat genom böcker. Om 

barn får ta del av genusreproducering som speglar samhällets normer och värderingar 

samt de genusstereotypa mönster som finns skapas barns uppfattning gällande genus 

utefter dessa erfarenheter.  

 

Kok och Findlay samt Poarch och Munk-Turner skriver att böcker är ett medium som 

används i kulturer för att förmedla normer och värderingar. Forskarna skriver att 

stereotypa bilder av genus reproduceras genom böcker i många kulturer då det är ett 

medie som med lätthet kan användas för att nå ut till barn. Reproduktionen av genus i 

böcker kan hjälpa barnen att orientera sig kring vad som förväntas av de olika könen. 

Dock skriver båda forskningsparen att detta även kan skapa begräsningar för barnen. 

Begränsingar kring egenskaper, attribut och aktiviteter (Kok & Findlay, 2006:249; 

Poarch & Monk-Turner, 2001:70) Genusreproduktioner skapas genom sociala 

interaktioner i samhället och kan kopplas samman med det Allwood och Erikson 

beskriver som socialkonstruktivismens grundtanke. Att genom social interaktion och 

kommunikationsprocesser mellan olika individer skapas förståelse för samhället och 

dess konstruktion. Det är genom sociala processer genus bildas hos individer och 

innebörden av samhällets bild av att vara man, kvinna, pojke eller flicka (Allwood & 

Erikson, 2010:122).  

 

Utifrån den text- och bildanalys som har genomförts av resultatet som framkommit av 

böckerna Nöff Nöff Benny, Ingrid och Pappa  och Bu och Bä blir blöta kan både mitt 

syfte med hjälp av mina frågeställningar i studien besvaras. Det blir tydligt i tolkningen 

av böckernas text- och bildanalys att genus framställs normativt och reproducerar 

samhällets normer och värderingar. Dock finns det även de framställningar av 

karaktärerena som bryter samhällets förväntade stereotyper både i dess framställning i 
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text men också i bild. Det finns en betydelse av att tänka igenom valet av böcker som 

barnen får ta del av på förskolan då alla de tre analyserade böckerna delvis reproducerar 

samhällets förväntningar på genus.  
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6 Sammanfattning och diskussion 
I studien har de tre bilderböckerna Nöff Nöff Benny, Ingrid och Pappa samt Bu och Bä 

blir blöta analyserats utifrån text och bild. Syftet med studien är att nå en ökad 

förståelse kring hur genus reproduceras genom barnböcker på svenska förskolor utifrån 

bild och text. Analysen har tolkats med hjälp av det teoretiska verktyget och där efter 

kunde en tolkning av reproduktionen av genus genomföras. Detta för att se hur genus 

reproduceras i böcker som finns på en svensk förskola och hur reproduktionen stämmer 

överens med förskolans arbete med jämställdhet mot stereotypa könsmönster och roller. 

 

Av resultatet från denna studie kan inte alla barnböcker i den svenska förskolan antas 

förmedla den bild av genus som förskolan ska spegla. Reproduktionen av genus i 

böcker hänger samman med författaren och illustratörens egna bild av genus samt vad 

de vill förmedla med boken. Förhoppningsvis är de författare och illustratörer som utger 

barnböcker i dagens samhälle införstådda med att det sker en kontinuerlig förändring. 

En förändring gällande framställningen av specifika karaktärer utifrån deras kön samt 

dess påverkan utifrån hur de framställer karaktärer i text och bild. Detta kan ses i bland 

annat karaktärerna Pappa i Ingrid och Pappa samt Klara i Nöff Nöff Benny som båda 

framställs med både kvinnliga och manliga egenskaper och attribut.  

 

Förskolan skall i enlighet med läroplanen motverka traditionella könsroller och mönster 

och låta barn skapa en bild av sig själva som individer utifrån fria tolkningar opåverkade 

i den mån det går gällande deras kön. SOU skriver att den ojämlika struktur som finns i 

dagens samhälle måste brytas. Genom att börja arbeta med jämställdhet redan i 

förskolan finns en möjlighet att skapa förändring i samhället (SOU, 2004:115f). Då 

jämställdhetsarbetet ska börja redan i förskolan krävs det att alla delar av verksamheten 

involveras och hjälper till att skapa en jämlik miljö för barn oavsett deras kön och 

förväntningarna på dessa. Den tidigare forskningen har visat att barn i förskolan skapar 

sig en bild av manligt och kvinnligt genom ett mentalt genusschema som fylls på och 

förändras utefter upplevelser i livet. Nikolajeva skriver att böcker är ett viktigt sätt att nå 

ut till samhällets unga medborgare när det kommer till jämställdhetsarbete då böcker är 

ett medie som kan användas för öppna upp för tankar och ifrågasättande av samhälleliga 

strukturer (Nikolajeva, 2017:359ff). Som förskollärare gäller det att gå in i 

verksamheten med öppenhet gällande genus trots det personliga genusschema varje 

individ innehar. I läroplanen står det ”Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller” (Skolverket, 2016:5). Det betyder att man som pedagog i 

förskolan måste bortse från egna stereotypa normer och värderingar gällande genus för 

att kunna hjälpa barnen utveckla sina förmågor och intressen oavsett kön.  

 

Då valet av bilderböcker gjordes och urvalet av böcker togs från en tre- till 

fyraårsavdelning kan böckerns framställning av karaktärerna begränsas i text. Detta av 

den anledning att många bilderböcker med för den åldern har ett större fokus på bilderna 

än på texten. Böcker för äldre barn innehåller ofta mer målande texter som hänger 

samman med bilderna vilket leder till att en större och mer ingående analys hade kunnat 

genomföras. Böckernas text och bild har analyserats utifrån ett teoretiskt ramverk 

baserat på egenskaper, attributer och aktiviteter kopplat till det manliga respektive 

kvinnliga könet. Trots det teoretiska ramverket måste en tolkning göras av mig som 

författare utifrån hur böckerna framställer karaktärerena i text och bild. Detta leder till 

att min tolkning av en karaktär kopplat till det teoretiska ramverket kan skilja sig från en 

annan persons tolkningar. Jag som författare av studien gör en tolkning av bilder och 
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texter utifrån mitt personliga genusschema som skiljer sig från andras beroende på 

normer, värderingar och upplevelser i livet. När det är ett arbete som innehåller en 

tolkning kan det aldrig bli helt objektivt. Detta på grund av de normer och värderingar 

som finns i samhället vi lever i återspeglas i våra tolkningar av omgivningen. 

 

6.1 Konsekvenser av framställning av genus i text och bild i förskolan 

Trepanier-Street och Romanowski skriver i sin forskning att när barn får ta del av 

böcker med könsöverskridande karaktärer breddas deras bild av genus och stereotypiska 

roller kan motsättas. Barnen kan ta till sig en förståelse för att deras kön inte ska sätta 

gränser gällande deras egenskaper, attribut och yrken (Trepanier-Street & Romanowski, 

1999:156ff). I boken Ingrid och Pappa innehar Pappa många attribut och egenskaper 

som till största del anses vara kvinnliga, detta öppnar upp för möjligheten till en bredare 

bild gällande vad som förväntas av ett specifikt kön.  

 

Genom att låta barnen skapa en egen uppfattning kring karaktärernas genus som i Bu 

och Bä blir blöta där dem inte benämns med något pronomen, får barnen en chans till 

en friare tolkning av karaktärerna bortsett från ett specifikt kön. I tidigare forskning har 

det framkommit att bilderböcker är ett sätt att förmedla normer och värderingar inom 

vissa kulturer till barn. Om barnen får en chans att göra egna och fria tolkningar kan 

deras genusscheman skapas utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Trepanier-Street 

och Romanowski beskriver barns genusschema som ett redskap för dem att förstå sin 

omgivning och vad det innebär att vara en flicka eller pojke (Trepanier-Street & 

Romanowski, 1999:155f). I boken Nöff Nöff Benny är det enbart vid ett tillfälle som det 

normativa för kvinnligt och manligt bryts i illustrationerna, detta betyder att boken 

genom sina bilder reproducerar en stereotyp bild av kvinnor och män. Även i Bu och Bä 

blir blöta framställs karaktärerna väldigt könsnormativt genom bild med stereotypa 

färger och accessoarer.  

 

Genom att enbart ta del av texterna i böcker kan en egen tolkning göras kring attribut 

och dylikt om det inte presenteras. Barn kan då själva måla upp karaktärerna utefter 

deras egna genusschema som i förskoleåldern utvecklas. Frawley tar upp att tolkningar 

utifrån barns genusschema påverkas av de tidigare upplevelser de har av genus. 

Upplevelser utifrån bilder och texter som speglar samhället kan hjälpa barn att 

organisera, bearbeta och förstå den sociala miljön i deras omgivning. Detta kan dock 

enligt Frawley vara en negativ påverkan då barn tar till sig egenskaper och attribut 

förväntade av dem utifrån deras kön. Detta kan påverka barnen genom att begränsningar 

skapas kring vad som förväntas av dem gällande akiviteter, yrken och andra möjligheter 

i livet (Frawley, 2008:293ff). Genom att i förskolan presentera ett mer vidgat val av 

böcker gällande framställningen av karaktärer utifrån deras kön kan barn få en mer 

öppen och fri tolkning till sin egna tolkning av genus innebörd.  

 

Utifrån resultatet och tolkningen av den i analysen med hjälp av det teoretiska 

ramverket och den tidigare forskningen framkommer det att det finns konsekvenser 

gällande reproduktionen av genus i barnböcker. I de tre analyserade böckerna framställs 

karaktärer med en relativt öppen tolkning kring deras aktiviteter och egenskaper både 

utifrån text och bild. Dock så finns det ändå många stereotypa egenskaper och drag som 

tillskrivs ett specifikt kön vilket kan hämma den fria tolkningen kring de överskridande 

egenskaper och normer karaktärer framställs med i text och bild. 

 

Normativa egenskaper, attribut och aktiviteter reproduceras genom både böckers bild 

och text i förskolan. Dock så finns det även de karaktärer som bryter mönstret vilket 
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skapar möjligheter för läsaren att ifrågasätta samhällets framställning av kvinnor och 

män och vidga sitt personliga genusschema.  

 

6.2 Framtida forskningområden 

Böckerna i urvalet från förskolan kan diskuteras gällande när de blev utgivna. Då 

böckerna är utgivna mellan 1999 och 2008 kan detta kanske påverka hur genus 

reproduceras. Böcker utgivna i närtiden kanske framställer kvinnor, män, flickor och 

pojkar på ett annat sätt än för nio till arton år sedan eller så ser framställningen och 

reproductionen snarlik ut. Detta skulle kunna vara en ny infallsvinkel till studien som 

genomförts, att göra en jämförelse mellan böckerna i denna studien med böcker utgivna 

i år, 2017. Om studien hade genomförts på en större mängd böcker och varit av 

kvantitativ form hade tabeller över de begrepp som används för att beskriva kvinnliga 

respektive manliga karaktärer kunna skapats. Utifrån schemat på s.8 hade man kunnat 

undersöka hur olika kön framställs i text gällande typer av beskrivningar av fysiska 

attribut, egenskaper och aktiviteter. Detta hade senare kunnat kopplas samman med de 

beskrivande ord som finns med i det teoretiska schemat presenterat under teorin. Då alla 

böckerna i denna studie tillhör serier av böcker med samma huvudkaraktärer hade en 

jämförelse mellan två böcker från samma serie kunnat genomföras. Detta för att se om 

det finns skillnader i hur karaktärer framställs i text och bild.  
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