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Sammanfattning 
 
Inledning 
I studien analyseras barnlitteratur ur ett genusperspektiv. I Läroplan för förskolan (Lpfö98 
rev.2016, s. 5) står det att tjejer och killar inte ska begränsas av stereotypa könsroller. Böcker 
är en stor del av förskolans verksamhet vilket också kan medföra att innehållet påverkar barns 
uppväxt. Det är då av betydelse att förskollärare väljer böcker medvetet för att barn ska få en 
bred bild att identifiera sig med. Vi vill därför med denna studie synliggöra hur genus 
framställs i barnlitteratur.  
 
Syfte 
Syftet med undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv analysera nyligen utgiven 
skönlitteratur för barn i åldrarna två till tre år. 
 
Metod 
Metoden utgår ifrån en kvalitativ analys med kvantitativa inslag där text och bild i yngre 
barns böcker analyserats. Urvalet består av fem barnböcker som studerats efter beprövade 
analysverktyg. 
 
Resultat 
Av resultatet framgår det att barnböckerna till största del är av stereotypiskt innehåll. Det 
normbrytande innehållet har fått mindre plats i böckerna. Resultatet visar också att böckerna 
innehåller fler manliga karaktärer än kvinnliga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3 
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
INLEDNING ........................................................................................................................................ 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................................... 1 

BAKGRUND ........................................................................................................................................ 2 
FÖRSKOLANS LÄROPLAN OCH SKOLLAGEN ................................................................................................ 3 
TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................................................... 3 

Manlig överrepresentation ........................................................................................................ 3 
Manliga och kvinnliga egenskaper ............................................................................................. 4 
Kvinnan som omsorgsperson...................................................................................................... 4 
Förskollärares egna förhållningssätt .......................................................................................... 5 
Normbrytande barnlitteratur ..................................................................................................... 5 

TEORETISK RAM ................................................................................................................................. 6 

METOD .............................................................................................................................................. 7 
URVAL ............................................................................................................................................. 7 
ANALYS ............................................................................................................................................ 8 
RELIABILITET OCH VALIDITET ............................................................................................................... 10 

METODDISKUSSION ......................................................................................................................... 12 

RESULTAT ........................................................................................................................................ 14 
Det stereotypa innehållet i barnböckerna................................................................................. 14 
Det neutrala innehållet i barnböckerna .................................................................................... 15 
Det normbrytande innehållet i barnböckerna ........................................................................... 16 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT ........................................................................................................ 19 

RESULTATDISKUSSION ..................................................................................................................... 20 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER ........................................................................................................... 22 
FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ..................................................................................................... 22 

REFERENSER .................................................................................................................................... 23 
SKÖNLITTERÄRA KÄLLOR .................................................................................................................... 24 

BILAGOR .......................................................................................................................................... 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§
§
§ 

§
§
§ 



  4 
 
 

Tack 
 
Tack till Maria Ferlin som handlett och stöttat oss genom studiens gång. 
Tack till varandra för ett gott samarbete.

§
§
§ 



  1 
 
 

INLEDNING 
Redan i tidig ålder skolas barn in i hur de bör vara som kvinna alternativt man. Medvetet och 
omedvetet ställs olika krav på de båda könen. Kåreland (2015, s. 177) belyser 
könstillhörigheten som en viktig del i barns identitetsskapande och Nair och Talif (2010) 
beskriver att barns kunskapssökande gällande kön är en viktig process i deras utveckling. De 
redogör för att det är ett sätt att förstå sin roll i samhället. Genus är till skillnad från det 
biologiska könet något socialt konstruerat och det som ansågs kvinnligt och manligt förr har 
en helt annan innebörd idag (Gillberg 2018, s. 22; Odenbring 2010, s. 18). De studier vi tagit 
del av visar att det finns en överrepresentation av manliga karaktärer i böcker tillgängliga för 
barn.  
 
Vi vill i den här studien undersöka genus i barnlitteratur då de normer som finns i samhället 
återspeglas i barnlitteratur vilket leder till att de rådande normerna präglar barns vardag. 
Enligt Berg (2005, ss. 8-9) har det aldrig någonsin vetenskapligt bevisats att män och kvinnor 
skiljer sig åt mer än på det fysiska planet, ändå får barn tidigt en uppfattning om hur en tjej 
respektive kille ska vara. I Läroplan för förskolan (Lpfö98 rev.2016, ss. 4-5) står det att 
grundläggande värden ska göras tydliga i verksamheten. Den värdegrund som framstår i 
läroplanen är alla människors lika värde, att tjejer och killar inte ska begränsas av stereotypa 
könsroller. Barn ska i förskolan få möjlighet att utveckla sin identitet men Eidevald (2018, s. 
282) påtalar att barn lätt blir placerade i fack där normen styr hur de ska vara. Han förklarar 
att detta kan försvåra barns möjlighet till utveckling. Förskollärare har en stor roll i många 
barns liv och det är vi som väljer litteratur till förskolan. Därför ska dessa val kunna göras 
medvetet så att inte barnen styrs in i stereotypa roller utan får möjlighet att kunna välja. Barn 
måste få se att det finns många olika sätt att vara tjej respektive kille på.  
 
Genusmedvetenhet för oss är att barn inte ska begränsas av stereotypa könsroller. Då menar vi 
att de får vara den de är, klä sig och leka med vad de vill utan att känna pressen över 
samhällets förväntningar. Forskning vi tagit del av gällande barnlitteratur visar att mannen 
framställs som norm och att stereotypa könsroller förstärks i barnböckerna. Ett exempel från 
Filipović (2018) studie är att kvinnor i böckerna hon studerade illustrerades med extra långa 
ögonfransar, eller klädda i klänningar då de till exempel skulle gå igenom en snöstorm, 
männen var klädda i varmare kläder som var mer passande för tillfället.  
 
Vi vill med denna studie undersöka nyutgiven skönlitteratur för barn i åldrarna två till tre år 
utifrån ett genusperspektiv. Det finns tidigare forskning som analyserar barnlitteratur för både 
äldre och yngre barn som vi vill följa upp genom att studera nyligen utgivna böcker och 
därmed bidra med en pusselbit. Den här studien kan också fungera som ett verktyg som kan 
stödja förskollärare i vilka överväganden de kan göra när de väljer litteratur riktad till barn i 
förskolan.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv analysera nyligen utgiven 
skönlitteratur för barn i åldrarna två till tre år. 
 

• Vilka uttryck för stereotypa respektive normbrytande könsroller förekommer i 
böckerna? 

• Hur många kvinnliga respektive manliga representationer förekommer i böckernas 
illustrationer?  
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BAKGRUND 
För att sätta in vår studie i ett sammanhang ger vi här en beskrivning av hur begreppet genus 
uppkom, hur det används idag och hur genus kopplas till förskolans läroplan samt till 
skollagen. Här återfinns även en sammanställning av vad tidigare forskning kommit fram till 
när genus studerats i barnlitteratur. Genomgående i studien har vi valt att använda tjejer och 
killar samt kvinnor och män när vi benämner kön. Varför vi inte väljer flickor och pojkar är 
för att tjejer och killar låter mer jämlikt enligt oss.  
 
Hirdman (2003, ss. 11-15) förklarar att begreppet genus uppkom för att gå ifrån uppfattningar 
om det manliga och kvinnliga könet. Hirdman belyser att begreppet behövs då kön endast står 
för det biologiska kön vi föds med och att genus förklarar det som formar oss socialt. Genus 
härstammar från engelskans gender och tidigare har begreppet könsroll använts men började 
under 1980-talet avta. Hirdman beskriver att begreppet könsroll var problematiskt då det inte 
tillåter oss att se den socialt konstruerade människan, utan flätar istället samman kön och roll 
som något som hör ihop. Med hjälp av begreppet genus belystes kvinnors lägre status och hur 
män och kvinnor själva påverkade detta. Alltså att en kvinna har en roll för att hon är kvinna 
på samma sätt som en man har en roll för att han är man. Connell och Pearse (2015, s. 19) 
påpekar att man och kvinna inte är något förutbestämt tillstånd vi människor föds med, det är 
något vi utvecklar under hela uppväxten. De ser inte manligt och kvinnligt som något av 
naturen givet, utan det är något som formas av de sociala normerna. Vi formas olika på grund 
av att vi föds som man eller kvinna då det är normen som styr hur respektive kön ska vara 
vilket också innebär att det är föränderligt. 
 
Nikolajeva (2017, ss. 194-195) beskriver att rent historiskt har manliga karaktärer i 
litteraturen lämnats ett större handlingsutrymme och så är det än idag. Hon har följt denna 
utveckling och förklarar att manliga karaktärer har i modern tid också kunnat tillskrivas mer 
kvinnliga egenskaper. Hon ser genus som något föränderligt och ett tecken på det är att 
maskulina drag alternativt feminina drag beror på våra förutfattade meningar, samt att dagens 
tjej tillåts till ett språk som är helt annorlunda från förr. Likaså tillåts dagens killar visa mer 
kvinnliga egenskaper som att till exempel visa sig sårbara. Enligt Hedlin (2010, s. 20) lär sig 
barn tidigt hur de bör vara som kille alternativt tjej för att passa in i ramen som normal. De lär 
sig att killar har högre status än tjejer vilket också medför att det är mer accepterat att vara 
pojkflicka än tvärtom. Connell och Pearse (2015, s. 20) påtalar att det inte går att se på 
kvinnligt och manligt som något av naturen bestämt, det är betydligt mer komplext än så. De 
beskriver att vi inte heller kan se det som något påtvingat då de allra flesta följer normen 
frivilligt. Sedan genusdebatten inleddes har det framförts kritik kring alternativa rollförebilder 
i barnlitteratur (Kåreland 2015, s.179), det som var i fokus för kritiken var de stereotypa 
könsrollerna. Nikolajeva (2017, s. 192) påtalar att i tidigare studier av genus i barnlitteratur 
låg intresset i att bara beskriva könsrollerna och hur de förhåller sig till samhället. Enligt 
Nikolajeva är det inte det biologiska könet utan det normbrytande och icke normbrytande 
bland killar och tjejer som är av intresse för henne när hon analyserar barnlitteratur. Kåreland 
(2015, s. 179) förklarar att normbrytande barnlitteratur blir allt vanligare när det gäller både 
kvinnliga och manliga karaktärer. Vi menar att barnlitteratur är en stor del av förskolans 
verksamhet och kan vara ett sätt att arbeta med värdegrundsarbetet som står framskrivet i 
läroplan för förskolan. 
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Förskolans läroplan och skollagen 
I Lpfö 98 (rev.2016, s. 7) beskrivs det att “Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende”. För att ge förutsättningar för detta ska  
de som arbetar i förskolan ska visa barn ett brett urval av förebilder för att barnen ska få 
möjlighet till att känna sig trygga i att vara sig själva.  Alla som arbetar inom förskolan har ett 
ansvar att främja barns utveckling:  
 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan 
människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos 
barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande 
behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (Lpfö 98. rev.2016 s. 5). 

 
I korthet kan värdegrunden sammanfattas med att alla barn ska få en bred samhällsbild, där de 
ges förståelse och acceptans i att alla är olika och behöver därför bemötas efter sina 
förutsättningar. Det står beskrivet även i 3 kap 3 § (SFS 2010:800) av skollagen att alla barn 
ska efter sina förutsättningar få den stimulans och ledning som behövs för att kunna nå 
utbildningens mål. I kommande avsnitt ges en beskrivning på vad tidigare forskning kommit 
fram till gällande genus i barnlitteratur samt vad pedagoger har för förhållningssätt. 
 

Tidigare forskning  
Här presenteras forskning om genus i barnlitteratur med liknande frågeställningar och 
tillvägagångssätt som i vår studie. Det är efter att ha tagit del av dessa som vi formade vår 
studie.  

Manlig överrepresentation 
Studierna nedan visar att männen är överrepresenterade. McCabe, Fairchild, Grauerholz, 
Pescosolido, och Tope (2011) undersökte manliga och kvinnliga centrala karaktärer i 5618 
barnböcker skrivna under 1900-talet. Studiens resultat visar att kvinnor är 
underrepresenterade både som central karaktär och i boktitlarna. En slutsats forskarna drog 
var att barn kan tro att kvinnliga karaktärer i böcker är mindre viktiga med tanke på deras 
underrepresentation, vilket forskarna förklarar kan leda till att tjejer känner sig mindre värda 
och får dålig självkänsla. Även Lynch (2016) fick fram liknande resultat när hon studerade 
hur ofta förskollärare läser böcker där huvudkaraktär och titelkaraktär är av manligt alternativt 
kvinnligt kön. Resultatet visar att kvinnor var underrepresenterade som huvudkaraktär och 
titelkaraktär. Över dubbelt så många killar som tjejer hade rollen som huvudkaraktär och 
titelkaraktär i böckerna. Även Filipović (2018) fick detta resultat i sin studie som är gjord på 
Irland, då hon studerade genus i barnböcker samt genus betydelse för förskollärare. 15 
böckerna valdes ut av åtta förskollärare och var de nyaste och mest lästa enligt dem. Syftet 
med studien var att ta reda på kön hos titelkaraktär, huvudkaraktär samt kön av bipersoner i 
textform och bildform. Hon studerade böckerna normkritiskt då hon undersökte vilka 
könsmönster som kunde identifieras i illustrationerna. Hon studerade även hur de olika könen 
beskrivs. Frågor hon ställde var vilka roller karaktärerna hade samt vilka könsnormer som är 
tydliga i text och illustrationer. Resultatet visar en stor dominans i antalet manliga karaktärer 
samtidigt som neutrala karaktärer syntes dubbelt så många gånger som kvinnliga. 
Omslagsbilderna bestod av män och enstaka neutrala karaktärer. Nair och Talif (2010) 
studerade öppen och hemlig sexism i 69 Malaysiska barnböcker. De letade efter beskrivande 
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adjektiv i barnböckerna. De använde sig av två markörer som de kallade öppna och 
hemliga. Den öppna markören belyste sådant som är tydligt i form av hur ofta en manlig 
alternativt kvinnlig karaktär återfanns som huvudroll och den hemliga markören 
återspeglade sig som de menar i texten om hur individens personlighet framställdes, alltså 
det som inte syns lika tydligt. De hittade betydligt fler adjektiv som beskrev mannen vilket 
forskarna förklarar med att killar får lättare att känna igen sig i litteraturen än tjejer.  

Manliga och kvinnliga egenskaper 
När Nair och Talif (2010) letade efter beskrivande adjektiv i barnböckerna fann de att killar 
beskrevs med adjektiv utefter handlingar medan tjejer oftast beskrevs till utseendet. De hittade 
egenskapen arg i större omfattning hos killar vilket de förklarar ger en felaktig bild till barn 
om hur de ska vara som kille respektive tjej. Det adjektiv som beskrev utseendet mest för 
tjejer var beautiful, killar beskrevs mest med handsome och då betydligt färre gånger. 
Forskarna befarar att det kan ge en bild av att skönhet är viktigare för tjejer. Forskarna fann 
även att breave användes endast hos manliga karaktärer vilket de förklarar kan ge en bild till 
tjejer av att det endast är killar som kan vara modiga. Nair och Talif har efter granskningen av 
adjektiv i barnböcker insett det viktiga i att förstå de hemliga markörerna. För att göra det 
måste de förbi de öppna markörerna. Filipović (2018) fick fram ett resultat av bildanalysen 
där det kvinnliga könet förstärks med kvinnliga attribut såsom långa ögonfransar, bh eller 
klädda i klänning i snöstorm medan mannen inte behöver några tillägg och dessutom har 
passande kläder för tillfället. Enligt Filipović (2018) sänder detta signaler som tyder på att 
utseendet bör prioriteras av en kvinna. De böcker som Filipović (2018) studerade utspelade 
sig mestadels i naturmiljö och hon menar då att färger som grönt, gult, brunt och blått kan ses 
som neutrala. 

Kvinnan som omsorgsperson 
Generellt återfanns kvinnor i de studerade barnböckerna till största del som omsorgspersoner 
vilket innebar att hon hade huvudansvaret för hemmet och barnen. Filipović (2018) resultat 
visar att kvinnor var underrepresenterade i barnböckerna. När en kvinna förekom hade hon 
oftast en roll som den stereotypa kvinnan. Endast en bok hade en kvinnlig huvudroll men 
även där var det männen som dominerade då de resterande två karaktärerna i boken var män. 
När kvinnor förekom var det i rollen som mamma till skillnad från männen som endast hade 
rollen som pappa i två av böckerna. En annan iakttagelse som gjordes i studien var att kvinnor 
oftast förekom som vårdnadshavare som tog hand om hemmet. Pappor saknades för det mesta 
men i de fall de förekom sågs de som sekundär vårdnadshavare. I diskussionen av resultatet 
lyfte forskaren att det är viktigt med genusmedvetna pedagoger som väljer böcker där alla 
typer av människor är representerade.  
 
Odenbring (2014) har i sin forskning studerat Emma-böckerna (skrivna av Gunilla Wolde 
som är en känd svensk barnboksförfattare) med syftet att synliggöra den jämställda familjen i 
böcker som skrevs på 1970-talet. Genom studien ville hon belysa hur huvudpersonerna 
handlade för att ta reda på om det kunde avslöja deras könstillhörighet. Hon studerade även 
om det existerade några förväntningar på de olika könen alternativt om något var 
gränsöverskridande. Analysen gjordes både av text och bild. Resultatet visade på en hög 
igenkänningsfaktor. Även om böckerna skulle skildra den jämställda familjen framstod 
Emmas mamma som en stereotyp mor som är hemma med barnen och gör de flesta av 
hushållssysslorna. Även bilden av den manliga förskolläraren är till stor del stereotypisk då 
han framställs som företagsam och som den duktiga mannen. Den kvinnliga förskolläraren är 
mer i bakgrunden. Böckerna skapar en ensidig bild av familjekonstellationer. Odenbring 
förklarar att böckerna skrevs under en tid då samhället genomgick en förändring och att 
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studien är gjord med 2013 års glasögon. Odenbring (2015) har senare gjort en studie om 
bokserien Lill-Zlatan och morbror raring som ska vara en bokserie som bryter mot 
traditionella könsmönster. Hon undersökte hur text och bild kopplades ihop samt ställde sig 
frågande till huruvida huvudpersonens kön är väsentligt för händelseförloppet, om 
huvudpersonen följer rådande könsnormer eller om det förekommer avvikelser. Något hon 
såg i analysen var att mormodern hade rollen som den omvårdande kvinnan som tog hand om 
matinköp och tillagning av maten.  

Förskollärares egna förhållningssätt 
När Filipović (2018) förde samtal med förskollärarna om hur tjejer och killar gestaltades i 
barnböckerna framkom det att några förskollärare ansåg att genusperspektiv är inget de 
kommer ta hänsyn till när de väljer barnlitteratur, medan några blev överraskade och tyckte 
det var tankeväckande. Den allmänna bilden som forskaren fick var också att förskollärarna 
ansåg att böcker bara är böcker och att karaktärernas kön inte spelar någon roll. De ansåg att 
barnen bara ser karaktärerna som tecken och att alla kan vara brandman eller prinsessa. Hon 
hoppas på att hennes studie ska leda till att förskollärare blir mer medvetna om stereotypa 
könsroller och genus i barnlitteratur samt leda till en mer inkluderade lärmiljö. Eidevald 
(2009, s. 171) observerade hur personal i förskolan bemöter tjejer respektive killar. I studien 
diskuterade även personalen i fokusgrupperna bemötandet av tjejer och killar och det visade 
sig att de inte var medvetna om att de bemötte könen olika vilket forskaren anser bidrar till att 
ge det maskulina en högre status.  

Normbrytande barnlitteratur 
Sciurba (2016) studerade barnlitteratur som ifrågasatte den manliga normativa rollen. Hon 
kom fram till att dessa böcker kan ge barnen olika bilder av hur det kan vara att vara kille, att 
de kan läsas för könsidentiteternas rättvisa. Men hon riktade också kritik mot att det i 
böckerna skildrades en skam i att vara utanför normen. Hon förklarade att det riskerar att 
underbygga stereotyper. 
 
Odenbring (2015) fann i sin studie om Lill-Zlatan och morbror raring att  huvudpersonen var 
en typisk pojkflicka som gillade att spela fotboll. Hennes kön i form av namn framgick endast 
en gång och då först senare i boken vilket forskaren såg som ett medvetet val. Den andra 
huvudpersonen var en homosexuell man och porträtterades som en stereotypisk homosexuell. 
Pojkvännen till mannen porträtterades mer normativt med tanke på sitt fotbollsintresse. 
Ytterligare tre bipersoner fanns med i berättelsen. Dessa tre kunde lägga sin tid på 
fritidsintressen som fotboll och behövde inte oroa sig för mat eller dylikt som mormodern tog 
hand om. Odenbring (2015) förklarar att det är viktigt att föra en diskussion med barnen som 
böckerna riktar sig till för att problematisera innehållet i dem. Hon beskriver att det skapar 
möjligheter till igenkänning för barn att få böcker lästa för sig som beskriver olika sätt att vara 
barn på vilket belyser hur mångfacetterad barndomen i själva verket är.  
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Teoretisk ram 
Vår teoretiska ansats utgår från genushistorikern Yvonne Hirdmans (1988; 2003) begrepp 
genussystem och genuskontrakt. Begreppet genussystem används för att symbolisera den 
manliga överordningen samt den kvinnliga underordningen. Genussystemet innebär att kön 
struktureras efter ordning och bygger på principerna hierarkins logik och isärhållandets logik. 
Hierarkins logik innebär att se mannen som norm vilken medför att mannen är överordnad 
kvinnan. Isärhållandets logik står för att kvinnor och män är varandras motsatser, de bör inte 
blandas. De delas upp efter vad som anses vara manligt och kvinnligt när det kommer till hur 
en kvinna respektive man ska klä sig, eller hur de ska föra sig beroende på vilket kön de har.  
Genuskontraktet är uppbyggt på genussystemet och är ett intersektionellt begrepp som 
används för att förklara den rådande underordningen av kvinnor. Hirdman beskriver att vi alla 
ingår i genuskontraktet omedvetet och det är när vi ifrågasätter normen som vi även 
ifrågasätter genuskontraktet. Hon beskriver genuskontraktet som något som ärvs från 
generation till generation genom att kvinnor lär andra kvinnor och män andra män om hur en 
kvinna samt hur en man ska vara. Hirdman förtydligar det med att det finns förväntningar på 
hur en kvinna ska vara på samma sätt som det finns förväntningar på hur en man ska vara. I 
takt med att samhället förändras och utvecklas ändras kontraktet och skrivs om. 
Genuskontraktet varierar beroende på vad personen i fråga har för kontrakt, alltså vad 
personen anser falla inom normen. Kontraktet ändras och skrivs om hela tiden men frågan är 
hur långt kontraktet kan sträcka sig i de båda riktningarna.  
 
Genuskontraktet synliggörs i vår studie genom att vi tänjer på kontraktets gränser då vi 
ifrågasätter normen. Kontraktet synliggörs även genom att visa det stereotypa innehållet i 
böckerna. Hirdman förklarar att det är vi som skapar normen och bidrar till att den följs. 
Böckerna kan således göra att nya normer lärs ut och följs men också att rådande normer 
förstärks. 
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METOD  
Nedan kommer en beskrivning av tillvägagångssätt genom studien, en redogörelse för urvalet 
som gjorts samt vilka frågor böckerna analyserats efter. Hänsynstaganden gällande validitet 
och reliabilitet återfinns även i detta avsnitt.  
 
Som tidigare nämnt är syftet med undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv analysera 
nyligen utgiven skönlitteratur för barn i åldrarna två till tre år. Vårt fokus ligger på stereotypa 
och normbrytande manliga och kvinnliga könsroller i barnböcker. Fem nyligen utgivna 
barnböcker valdes och analyserades med utgångspunkt i Nikolajeva (2017; 2000) där hon gett 
förslag till fortsatt forskning på frågor som kan användas i en analys av barnböcker utifrån ett 
genusperspektiv (2000, s. 173). Hon har även byggt upp ett motsatsschema där stereotypa 
ytterligheter av manliga och kvinnliga egenskaper ställs mot varandra (2017, s. 193). Båda 
dessa delar har vi använt i vår analys och beskrivs mer genomgående längre fram. Även 
Odenbring (2014; 2015) som beskrivs under tidigare forskning använde sig av Nikolajevas 
analysverktyg.  Analysen bygger även på vår teoretiska ram. Studien görs genom kvalitativ 
metod med kvantitativa inslag. I den kvalitativa metoden studerades bokens första anblick och 
vad den gav för intryck genom titel och bild. En annan aspekt som studerades var personernas 
utseende kopplat till kön kontra genus, samt vad karaktärerna gör kopplat till kön. Nair och 
Talif (2010) beskriver att barns kunskapssökande gällande kön är en viktig process i deras 
lärdom. De förklarar att det är ett sätt att förstå sin roll i samhället, därför studerades dessa 
punkter då böcker är en stor del av yngre barns vardag. De kvantitativa inslagen kommer i 
form av fem diagram som används för att ta reda på förekomsten av stereotypiskt och 
normbrytande innehåll i barnböckerna, men även för att ta reda på förekomsten av manliga 
och kvinnliga karaktärer i litteraturen vi valt.  

Urval 
Kulturrådet ger årligen ut en katalog över barn- och ungdomsböcker (Kulturrådet, 2018) där 
en bibliotekarie och litteraturpedagog rekommenderar böcker för yngre barn. Genom denna 
katalog erhölls en lista på 15 böcker i kategorin “Små barns bilderböcker”. Bland dessa valde 
vi böcker utgivna 2018 med både text och bild och med text enbart på svenska. Då erhölls 
fem titlar (se Figur 1). Nikolajeva (2017, s. 195) menar att i böcker för målgruppen bland lite 
äldre barn är det lättare att särskilja genus då personligheten av karaktärer målas fram i större 
utsträckning och sökandet efter identitet av läsaren förekommer i större utsträckning.  
 

Författare År Titel Förkortas  

Sundström, Josefine & Lindman, Mervi  2018 Boken om att gå på 
förskolan 

BF 

 Nilsson Thore, Maria  
2018 

Morgans morgon  MM 

Laestradius, Ann-Helén & Berglund, 
Jessika  

 
2018 

Pimpelfiske  PF 

Bengtsson, Per & Gustavsson, Per  
2018 

Knotan knappar  KK 
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Vegna, Sarah & Tolke, Astrid 2018 Vi odlar smultron VS 

Figur 1. Urval av barnböcker 
 
I Figur 1 visas urvalet som byggde på ovan nämnda kriterier. En kortfattad beskrivning av 

respektive bok följer. I resten av studien kommer dessa böcker, av läsbarhetsskäl, att refereras 
till med förkortningen som finns i kolumn 4 i Figur 1.  

Boken om att gå på förskolan 
I boken får vi följa en grupp barns vardag på förskolan. Dam-dam och hans kompisar gör 
sådant som görs på förskolor. De har samling, fruktstund, de målar, leker fritt, äter mat, vilar 
och leker ute. 

Morgans morgon 
I boken får vi följa med Morgan från det att han vaknar tills han ska gå till förskolan. Morgan 
tar sig igenom många olika klädbyten tills valet till slut faller på den pyjamas han hade på sig 
när han vaknade. Morgans pappa har en mindre framträdande roll i boken och syns aldrig i 
helfigur. Han väcker Morgan och låter honom välja kläder med direktiven att kortärmat är 
uteslutet. I övrigt har han rollen som den ansvarstagande pappan genom att skynda på Morgan 
så de inte kommer för sent. 

Pimpelfiske 
I boken får vi följa med Malte på en fisketur med sin mormor och morfar. De packar 
tillsammans det som behövs för fisketuren för att sedan ge sig iväg på isen med scooter. Väl 
framme borrar morfar ett hål där de sedan kan fiska. Malte får napp och mormor blir lättad 
över middagen. Men Malte känner empati för fisken så han släpper tillbaka den vilket 
resulterar i att mormor på nytt får bekymmer med middagen. Berättelsen avslutas med att de 
sitter och äter pizza vid matbordet. 

Knotan knappar 
I boken följer vi Knotan som är en kille som gillar att trycka på knappar. Han hittar alla 
möjliga knappar där det både blinkar och låter. Genom sin framfart ställer han till med en hel 
del oreda som Knotans pappa snällt får ta hand om. Pappan verkar acceptera det mesta 
Knotan gör. 

Vi odlar smultron 
I boken följer vi ett barn som tillsammans med vad som verkar vara hens pappor (där en av 
dem tilltalas pappa) odlar smultron. Tillsammans konstruerar de krukor som de fyller med 
jord för att sedan trycka ner fröna. De hänger krukorna i fönstret och väntar på att smultronen 
ska börja gro vilket de efter ett tag gör. 

Analys  
Vår analys skedde på varsitt håll där vi granskade bilderna och texten, varpå frågorna 
besvarades samtidigt som tillbakablickar i böckerna gjordes. Efter det skedde en 
sammanställning. Nikolajevas (2000) bok Bilderbokens pusselbitar, inspirerade till 
frågeställningar vi kunde använda i det inledande analysarbetet.  
 

• Första anblicken av boken, det vill säga både titel och bild (vad ger det för intryck?) 
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• Följer huvudpersonen rådande könsnormer eller förekommer avvikelser och i så fall 
hur?  

• Följer andra karaktärer rådande könsnormer eller förekommer avvikelser och i så fall 
hur?  

 
Frågeställningar som ställdes till böckerna genererade data som analyserades och kunde 
hänföras till tre kategorier. Indelningen av kategorierna gjordes efter Hirdmans (1988; 2003) 
genussystem där begreppen isärhållandets logik som ser mannen och kvinnan som varandras 
motsatser samt hierarkins logik som ser mannen som norm hade en betydande roll. 
Indelningen gjordes också efter Nikolajevas (2017, s.193) motsatsschema där hon beskriver 
typiska manliga och typiskt kvinnliga egenskaper (se Figur 2). Nikolajeva (2017 ss. 191-193) 
belyser att det som är av intresse att studera i barnlitteratur är hur många av barnbokens killar 
respektive tjejer som följer normen alternativt bryter mot den. Kategorierna föll ut i det 
stereotypa innehållet i barnböckerna som kan kännetecknas av isärhållandets logik genom att 
använda motsatsschemat. Det normbrytande innehållet i barnboken är således det som bryter 
mot isärhållandets logik och hierarkins logik (Hirdman 1988). Det normbrytande innehållet 
faller även in under det motsatta könets egenskaper, innehållet är även det som utmanar 
Hirdmans (1988; 2003) genuskontrakt genom att ifrågasätta och tänja på de gränser som styrs 
av normen. Det neutrala innehållet i barnboken är det som faller utanför ramen för 
analysverktyget. Hirdman beskriver att genuskontraktet är en ständig konstellation av normer 
där vi alla är med och bidrar. Nedan presenteras de tre kategorierna som sedan återfinns i 
resultatet. 

 
• Det stereotypa innehållet i barnboken 
• Det normbrytande innehållet i barnboken 
• Det neutrala innehållet i barnboken 

 
 

STEREOTYPA MANLIGA EGENSKAPER STEREOTYPA KVINNLIGA EGENSKAPER 

STARK VACKRA 

VÅLDSAMMA AGGRESSIONSHÄMMADE  

KÄNSLOKALL OCH HÅRD EMOTIONELLA, MILDA 

AGGRESSIVA LYDIGA 

TÄVLANDE SJÄLVUPPOFFRANDE 

ROVGIRIGA  OMTÄNKSAMMA, OMSORGSFULLA 

SKYDDANDE SÅRBARA 

SJÄLVSTÄNDIGA BEROENDE  

AKTIVA PASSIVA 

ANALYSERANDE SYNTETISERANDE  

TÄNKER KVANTITATIVT TÄNKER KVALITATIVT 

RATIONELLA INTUITIVA 

Figur 2. Motsatsschema efter Nikolajeva (2017, s. 193) 
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Nikolajeva (2017, s. 192) förklarar att eftersom kvinnliga och manliga egenskaper bygger på 
motsatser har hon konstruerat detta motsatsschema som Figur 2 visar. Hon beskriver också att 
det inte är könet i sig som är relevant för en genusanalys utan det socialt konstruerade genuset 
som är relevant för litterär analys (s. 193). Av denna ansats kan vi använda dessa egenskaper 
för att analysera och konstruera frågor till litteraturen för att analysera den. Eftersom vi också 
läst forskning (Filipovic 2018; Lynch 2016; McCabe mfl. 2011) som belyser att varje individ 
behöver sin förebild väljer vi att även fokusera på att analysera förekomsten av kvinnliga och 
manliga karaktärer. Vi analyserar också andra delar såsom vilka kön karaktärerna har i 
böckerna. Vi omformade rubriksättningen i motsatsschemat genom att lägga till stereotypa då 
den passade vår analys bättre.  
 
I Figur 3 visas ett utdrag i hur många gånger vi funnit stereotypa manliga egenskaper och 
stereotypa kvinnliga egenskaper utefter Figur 2. Det framgår även hur många gånger dessa 
egenskaper bryter mot schemat. När det är en stereotypisk egenskap används symbolen | och 
när en normbrytande egenskap återfinns markeras det med symbolen -. I en av titlarna 
återfinns symbolen + vilket står för att det inte går att urskilja om det är normbrytande eller 
stereotypa då karaktären är neutral. Schemat som helhet finns i Bilaga 1-5. 
 
ROVGIRIGA  OMTÄNKSAMMA, OMSORGSFULLA - + - + + 

SKYDDANDE SÅRBARA 

SJÄLVSTÄNDIGA + + BEROENDE 

AKTIVA | | + | | PASSIVA - 

Figur 3. Ett utdrag ur analysschemat för “Vi odlar smultron”. 
 
Bilaga 6-9  är till för att förtydliga vår syn på ett stereotypt samt normbrytande innehåll. Vi 
menar att bilaga 6 kan ses som ett normbrytande innehåll där Morgan bär kjol och riddarhjälm 
poserandes som en balettdansare. Bilaga 7 illustrerar enligt oss det mer stereotypa innehållet 
då morfadern och Malte roffar åt sig av den mat som finns på bordet medans mormodern 
sitter och tittar på. Bilaga 8 illustrerar morfar som aktiv och stark och Bilaga 9 illustrerar 
mormor som omsorgsfull och passiv medan morfar kan ses som stor och stark när han kör 
scootern. 

Reliabilitet och Validitet 
Vi började med att söka efter vetenskapliga artiklar med liknande syfte som vårt och vi fann 
åtta stycken. Med hjälp av artiklarna blir studien mer trovärdig då vi kan jämföra vår studie 
med tidigare forskning. Analyserna gjordes på varsitt håll för att sedan jämföra våra resultat 
och slutligen sammanställa dem för att få en så djupgående analys som möjligt. Genom de 
vetenskapliga artiklarna som lästes inspirerades vi av tillvägagångssätt för vår studie. Vi 
använde en kvalitativ metod för att få en mer djupgående analys, med kvantitativa inslag som 
kan skapa en tydlighet för oss och för läsaren. Den kvalitativa metoden utgår från våra 
tolkningar men så neutralt som vi kan för att skapa en rättvis bild av böckerna (Brinkkjær, 
Høyen 2013 s. 104; Christoffersen, Johannessen 2015, s. 22; Löfdahl 2014, s. 53; Roos 2014, 
s. 51). Vi använder Nikolajevas (2017) analysverktyg, ett verktyg som används i flera andra 
studier vilket skapar en högre tillförlitlighet. Eftersom vi analyserade böcker skrivna för yngre 
barn innebar det att det inte fanns den textmängd som skulle behövas för att leta efter 
beskrivande adjektiv till en enbart kvantitativ metod (se. tidigare forskning Nair&Talif 2010), 
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vilket gjorde att det behövde lämnas utrymme för egen tolkning. Här har läsaren chans att ta 
ställning till om de håller med eller inte.  
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METODDISKUSSION  
Syftet med studien var att utifrån ett genusperspektiv analysera nyligen utgiven skönlitteratur 
för barn i åldrarna två till tre år. Genom att använda Hirdmans (1988; 2003) begrepp 
genussystem och genuskontrakt samt Nikolajevas (2017, s. 193) motsatsschema och förslag 
till fortsatt forskning (Nikolajeva 2000, s. 173) har vi fått svar på vårt syfte. Vårt 
tillvägagångssätt är inspirerat av Odenbrings då hon också är inspirerad av Nikolajeva (2000, 
s. 173). Det som skiljer hennes urval från vårt är att hon studerat enskilda bokserier. Vi menar 
att förmodligen är det lättare att lära känna karaktärerna i en bokserie samtidigt som vi får mer 
att jämföra med i vår studie då olika böcker analyseras. 
 
När vi först kom i kontakt med Nikolajevas (2017, s. 193) motsatsschema bedömde vi att 
orden inte täckte upp det vi ville analysera. Vi hade svårigheter att få in de olika händelserna i 
motsatsschema då schemat speglar två ytterligheter. Vi började därför att söka efter 
synonymer till orden för att förstå dem i en bredare bemärkelse och på så sätt få in dem i 
sammanhanget. Vi har dock gjort en ändring i motsatsschemat då vi ändrade överskriften från 
manliga och kvinnliga egenskaper till stereotypa manliga egenskaper och stereotypa kvinnliga 
egenskaper för att förtydliga att det egenskaperna som framskrivs i schemat inte gäller alla 
män eller alla kvinnor.  
 
Studien är gjord genom att försöka vara så neutrala som möjligt. Med hjälp av Hirdman och 
Nikolajeva har vi eftersträvat att få bort våra egna fördomar. Det finns förmodligen en dos 
kvar av dessa vilket kan innebära att någon annan kan få andra resultat. Vi är medvetna om att 
vi i analysen av böckerna kan ha överanalyserat vissa händelser medan andra händelser kan 
ha gått oss förbi. Dock har vi stöd i liknande forskning med liknande resultat vilket stärker vår 
trovärdighet.  
 
Vi hade kunnat forma alla våra frågor så de var möjliga inom ramen för en kvantitativ metod. 
Samtidigt tycker vi inte att vi hade fått en så djupgående analys med endast det 
tillvägagångssättet. Den kvantitativa metoden kompletterar den kvalitativa djupgående 
analysen då den manliga överrepresentationen samt det stereotypa och normbrytande 
innehållet framställs på ett tydligare sätt.  
 
Under analysarbetet av vårt material kom vi fram till tre kategorier varav en symboliserar det 
neutrala innehållet. Nikolajeva (2017, s. 193) beskriver att det neutrala innehållet i böcker 
oftast ses som manligt då det är mannen som är norm. Vi vet inte om denna information har 
påverkat vår analys då vi läste detta innan vi gjorde den. Även Filipović (2018) hittade 
neutrala karaktärer i sin studie dock har vi inte fått samma resultat som henne då hon fann fler 
neutrala karaktärer än kvinnor illustrerade.  
 
En av böckerna som var föremål för analysen kommer från bokförlaget Olika1. Vi vet inte om 
vi analyserade den boken mer fördelaktigt då vi vet att förlaget aktivt arbetar för att utmana 
begränsande stereotyper, eller om vi analyserade den hårdare än de andra. I vissa avseenden 
kan analysen ha påverkats då vi båda tycker att huvudpersonen ser ut som en tjej. Detta 
nämner vi inte med tanke på att vi förstår att bokförlaget medvetet gör huvudpersonen neutral, 
då de inte nämner barnet vid namn eller illustrerar barnet på ett tydligt sätt som gör att det går 
att tyda som tjej eller kille. Den neutrala huvudpersonen gjorde att det inte går att få in i 
motsatsschemat som normbrytande eller stereotypt. Den var överlag svår att analysera då den 
innehöll mycket neutrala framställanden.  
                                                
1 Bokförlaget Olika är ett normkritiskt bokförlag som aktivt arbetar för att motverka stereotypa könsroller. 
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Motsatsschemat (Nikolajeva 2017, s. 193) presenterar en generaliserande bild av kvinnliga 
och manliga egenskaper, det är inte svart eller vitt vilket schemat kan få en att tro. Alla 
kvinnor har inte alla de kvinnliga stereotypiska egenskaperna precis som alla män inte har de 
manliga stereotypiska egenskaperna. 
 
En svårighet i att studera genus är att det som anses vara normen ses som manligt (Nikolajeva 
2017, s. 193; Hirdman 1988; 2003, s. 47). När det kvinnliga ska studeras i litteraturen är det 
därmed viktigt att ha med sig att handlingen i barnböcker ofta styrs av ett mönster som anses 
manligt. Det är svårare att urskilja det kvinnliga då det inte lika tydligt följer ett förlopp med 
början, mitt och slut som den manliga hjälten förknippas med (Nikolajeva 2017, s. 193). Detta 
har vi haft med oss under analysarbetet. 
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RESULTAT  
Nedan visas en figur av kategorierna vi fann vid analysen. Den förklarar under vilka 
kategorier de olika böckerna återfinns.  
 
Det stereotypa innehållet Det neutrala innehållet Det normbrytande innehållet 

• BF  
• MM      
• PF  
• KK  
• VS 

 

• PF 
 

• VS 

• BF 
• MM 
• PF 
• KK 
• VS 

Figur 4. De olika kategorierna där böckerna återfinns. 

Det stereotypa innehållet i barnböckerna 
BF framsida är framförallt blå. Fem barn illustreras i en ring, två av dem är tjejer med kjol, 
klänning och tofs. Liknande skillnader mellan tjejer och killar återkommer på andra karaktärer 
i boken. Även de kvinnliga förskollärarna förstärks med samma och liknande attribut som 
klänning, tofs och hårband. Färgerna tjejerna bär är turkos med prickar på och rosa. En kille 
halvligger, en står upp och en sitter vänd in mot ringen vilket kan uppfattas som utmanande 
som är en synonym till aggressiv. Tjejerna sitter stilla vända in mot ringen och uppfattas som 
lydiga. Killarna har byxor och tröja i färgerna blått, rött och orange. Dam-Dam är klädd i 
framförallt blått. Samma bild återkommer inne i boken. Omsorgspersonerna består av en 
mamma och en pappa där mamman har den mest framträdande rollen. Hon är klädd i rosa 
kappa och skor med klack. Hon har långt ljust hår. Hon ger också Dam-Dam en hejdå puss. 
Medan pappan hälsar genom att sträcka upp handen “Hej på dej Dam-Dam” när han hämtar 
för dagen. De kvinnliga förskollärarna i boken har långt hår, klänning och leggings i olika 
färger. Den manliga förskolläraren har kort ljust hår och är klädd i jeans och svart/vit randig 
tröja. Toalettsituationen visar två tjejer och tre killar. En av killarna sitter på toaletten 
samtidigt som en sitter potta och den tredje tar på sig blöjan själv. En av tjejerna tvättar 
händerna medan den andra tjejen får hjälp av vuxen med blöjan. Killarna framställs generellt 
som självständiga. Den manliga förskolläraren är inte med vid några omsorgssituationer utan 
endast vid samling. 
 
I MM verkar Morgan mest bry sig om komfort när han väljer kläder då han väljer bort kläder 
som sticks, är för nytvättade eller att en lapp skaver i nacken. Morgans pappa som sällan 
skådas är klädd i skjorta, slips och kavaj. Morgan är självständig då han klär på sig själv. Men 
när pappa lägger fram kläder är det traditionella killkläder som en stickad tröja i blått med rött 
mönster samt gröna mjukisbyxor och brunvitrandiga strumpor.   
 
I PF presenteras vid första uppslaget att barnet är en kille vid namn Malte. Han har en blå 
tröja på sig och frisyren ser ut som Skorpans i Bröderna Lejonhjärta. Bipersonerna består av 
en mormor och en morfar där mormodern bär röda kläder samt en vitspräcklig overall. Hon 
har en längre grå pageliknande frisyr med lugg. Morfadern har en blond rufsig frisyr och bär 
färger på kläderna som grön, svart och blå. Morfadern är den som kör scootern, han är också 
den som borrar hål för pimpelfisket. “Morfar har med sig en borr, en stor grön isborr. Han 
drar igång motorn och borrar genom den tjocka isen” Morfar uppvisar således de stereotypa 
egenskaperna stark och aktiv (se Bilaga 8-9). När Malte får fisk “Fisken är tung men Malte 
lyckas”. Mormor applåderar och säger “du är en riktig storfiskare”. Mormodern säger “vad 
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ska vi nu äta till middag” efter att Malte släppt tillbaka fisken, vilket kan ses som att 
mormodern är en omsorgsperson.  
 
Boken KK framsida hade färgen blå som bakgrundsfärg vilket fortsätter i princip i hela boken. 
På framsidan avspeglas även en kille i både bild och namn. Knotan har röd tröja och blå byxor 
på sig. Bipersonen består av en Pappa som omsorgsperson. Han har ett något hängigt uttryck 
och bär en vit t-shirt och blå byxor. Knotan framställs som nyfiken och aktiv då han fingrar på 
alla knappar som kommer i hans närhet. Han tappar pappans telefon i golvet så den går sönder 
“pang i golvet”.  
 
I VS är papporna aktiva när de i olika steg odlar smultron tillsammans med barnet.  
 
Figur 5 visar hur många gånger vi finner ett stereotypt innehåll i barnböckerna utefter 
Nikolajevas (2017, s. 193) motsatsschema som är en sammanslagning av Bilaga 1-5. Det 
återfinns en liknande där vi räknar det normbrytande innehållet längre ner (se Figur 6).  
 

 
Figur 5. Det stereotypa innehållet. 
 
Antal analyserade sidor i böckerna sträcker sig mellan 26-30 sidor. Det som går att utläsa av 
figur 5 är att BF visar ett stereotypt innehåll flest gånger det vill säga 26 gånger. I PF 
återfanns det 19 gånger. I KK återfinns det stereotypa innehållet 16 gånger. I MM och VS 
hittar vi stereotypa innehåll fem gånger (se Bilaga 1-5).  

Det neutrala innehållet i barnböckerna 
Framsidan av boken PF är mestadels blå med en rödklädd figur med gröna handskar på 
framsidan som fiskar.  
 
Framsidan av boken VS ger ett neutralt uttryck då barnet inte utstrålar något kön. Samtidigt 
som färgvalet i övrigt är neutralt med gult brunt och grönt. Vi får följa barnet genom hela 
boken utan att få reda på könet. Vid ett tillfälle kan barnet ses som självständig “Knyta 
snören. Lite svårt.” Vilket vi då tycker är både och. Därför blir det neutralt.  
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Det normbrytande innehållet i barnböckerna 
I BF är ytterkläderna på barnen inte lika stereotypa som kläderna som används inomhus. 
Dam-Dam blir vid ett tillfälle ledsen och gråter. Umma som är tjej är mer kladdig än sina 
kompisar vid målaraktiviteten. 
 
I boken MM framgår det direkt av framsidan att Morgan även använder kjol (se Bilaga 6). 
Vid en närmare analys av boken framgår det att Morgan inte har några begränsningar i sina 
klädval, då både en rosaprickig t-shirt, strumpbyxor men även byxor och tröjor i mer killiga 
färger som grön och blå återfinns i boken. På en annan bild ser vi Morgan ömsint kramandes 
om sin pyjamas som beskrivs som varm och mjuk vilket kan ses som en mild sida. Morgan 
verkar lydig då han frågar “Får jag välja något annat pappa?” Morgans pappa kommer in och 
klappar Morgan på kinden för att väcka honom vilket kan ses som en ömsint egenskap. Den 
enda omsorgsperson i boken är av manligt kön. Morgans pappa tänker kvalitativt då han anser 
att kortärmad tröja inte lämpar sig för vädret, samtidigt som det kan ses som en omsorgsfull 
sida då det kan tolkas som att han inte vill att Morgan ska frysa. 
 
I boken PF förekommer mormodern i handlingen genom att vägleda hur han ska rycka med 
spöet men visas inte på bild vid detta tillfälle. Malte hjälper till med matsäcken genom att bre 
alla smörgåsar. Mormor föreslår middag av den uppfiskade fisken men Malte genomsöker 
fisken han fått upp på skador och släpper sedan tillbaka den. 
 
I boken KK är det pappa som är omsorgsperson. Efter att Knotan har tagit sönder pappas 
telefon säger han “Å nej, skärmen sprack”. Han suckar även och säger “vilken röra” när han 
ser kaoset i tvättstugan efter att Knotan har varit där och knappat. Pappan blir aldrig tydligt 
arg på Knotan utan Knotan kan glatt springa vidare. Detta ser vi som aggressionshämmande.  
 
I boken VS finns två män som bipersoner, de verkar vara omsorgspersoner över barnet, den 
ena benämns vid ett tillfälle som Pappa och den andra mannen verkar bo tillsammans med 
dem. Han som benämns som pappa har en något mjukare framtoning med välkammad frisyr 
och farfarsskjorta medan den andra mannen bär bandtröja (t-shirts med signatur tryck) och en 
knut på huvudet. 
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I Figur 6 visas hur många gånger vi finner ett normbrytande innehåll i barnböckerna utefter 
Nikolajevas (2017, s. 193) motsatsschema. Figur 6 är en sammanslagning av Bilaga 1-5. 
 

 
 

Figur 6. Det normbrytande innehållet. 
 
Det som går att utläsa av Figur 6 är att det normbrytande innehållet generellt inte förekommer 
lika ofta som det stereotypa innehållet (se Figur 5). De böcker med stor andel stereotypa 
innehåll har även minst andel normbrytande innehåll. Den bok med flest normbrytande 
situationer är MM med sina nio gånger. Det är dock aldrig som antalet normbrytande innehåll 
kommer upp i den mängd som stereotypa innehåll gör. Men samtidig kan det finnas gränser 
för hur normbrytande en berättelse får vara för att innehållet ska vara intressant. Vidare har 
PF och BF mest andel stereotypt innehåll och det normbrytande innehållet påträffas endast ett 
fåtal gånger. I KK synliggörs ett normbrytande innehåll sju gånger och placeras i mitten i 
båda avseendena. VS har en jämn fördelning där det normbrytande innehållet genererar sex 
gånger och det stereotypiska innehållet fem gånger.  
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Figur 7. Män, kvinnor och neutrala karaktärer. 
 
I MM illustreras det manliga könet 21 gånger och det kvinnliga könet saknas. VS har en jämn 
balans mellan det manliga könet som illustreras 25 gånger och det neutrala som återfinns 27. I 
KK illustreras det manliga könet 48 gånger förutom en gång då en tant öppnar dörren. I PF 
återfinns 19 illustrationer av män medan åtta är kvinnor, det vill säga dubbelt så många män 
än kvinnor. I BF illustreras 56 män och 33 kvinnor samt en neutral karaktär som vi inte kunde 
tyda könet på. Detta sammanslaget visas i Figur 8 nedan.  
 
 

 
 
Figur 8. En sammanställning av män, kvinnor och neutrala karaktärer. 
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Figur 8 visar en sammanställning av alla böcker där männen förekommer i 169 illustrationer, 
kvinnor återfinns 42 gånger och de neutrala illustrationerna visas 28. Hirdman (1988; 2003, s. 
47) förklarar att hirerkins logik innebär att se mannen som norm vilket synliggörs i denna 
figur då männen avspeglas avsevärt fler gånger än kvinnan. 

Sammanfattning av resultat   
Syftet med undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv analysera nyligen utgiven 
skönlitteratur för barn i åldrarna två till tre år. Resultatet visar att böckerna generellt är mer 
stereotypa än normbrytande. Böckerna innehåller även fler manliga karaktärer än kvinnliga. I 
alla böcker finns både det normbrytande och det stereotypa men oftast med ett övertag åt det 
ena hållet. I VS framställs huvudpersonen som neutral och den är mer normbrytande än 
stereotyp. Även i PF framstår huvudpersonen som neutral fram till att boken öppnas. 
Resultatet visar även att i tre av de fem böckena är omsorgspersonen endast en pappa. Det 
visade sig även att män illustreras fyra gånger mer än kvinnor samt att kvinnor och neutrala 
personer illustreras ungefär lika många gånger och då illustreras neutrala personer endast i en 
bok.  
 

 
 

Figur 9. Det normbrytande och det stereotypa innehållet. 
 
Figur 9 visar en sammanslagning av de tidigare figurerna under stereotypa innehållet i 
böckerna och det normbrytande innehållet i böckerna. Den förklarar att i tre av fem 
barnböckerna har det stereotypa innehållet en betydligt större del än det normbrytande 
innehållet. I två av böckerna har det normbrytande innehållet en större plats dock inte med 
lika stort övertag som de övriga tre.  
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RESULTATDISKUSSION  
Övergripande resultat visar att i stora delar är den litteratur vi studerat stereotyp och inte 
särskilt normbrytande.  
 
I Nikolajevas (2017 s. 193) motsatsschema skrivs stark fram som en manlig egenskap, vilket 
då betyder att om en man beskrivs som stark är det en stereotypisk egenskap. I PF är det 
morfar som kör scootern, det är även han som borrar med isborren vilket framställer honom 
som stark. Även när Malte får napp så framställs han som stark när han får upp fisken. Det 
kan liknas med det som Nair och Talif (2010) fann i sin studie att adjektiven modig och stark 
endast tilldelas män.  
 
Tidigare studier av barnlitteratur visar hur kvinnans utseende ses som viktigt då det ofta 
omnämns och att kvinnan ges extra attribut för att kunna utläsa att hon är kvinna. Mannen 
däremot visar sig inte behöva något förstärkande attribut (Filipović 2018, Nair & Talif 2010). 
Även vår studie ger belägg för det då de flesta tjejerna förstärks med klänning och kjol. Men 
det finns även exempel på när innehållet är normbrytande där bland annat Morgan i MM inte 
har något emot att bära kjol. Det har även visat sig i studier att beskrivande adjektiv 
tillhörande utseendet tilldelas kvinnan då det ses som viktigt att beskriva kvinnan utifrån 
utseende (Nair&Talif 2010). Detta har vi inte undersökt däremot kan vi se som tidigare nämnt 
att tjejer oftast förstärks med kjol och klänning samt tofs och hårband.  
 
Det har i tidigare studier visat sig att när kvinnor förekommer i böckerna så är det generellt 
som primära omsorgspersoner (Filopović 2018; Odenbring 2014; 2015). I vår studie kunde vi 
endast se kvinnan som primär omsorgsperson i BF och PF. I BF illustrerades hon som en 
empatisk och omsorgsfull mamma med fysisk kontakt i form av pussar och kramar till barnet. 
Pappan i samma bok framstod som mer passiv i sin omsorg till barnet då hans bemötande 
bestod av en vink. I PF var det tydligt att mormodern hade ansvar för maten då hon vid två 
tillfällen visade oro för vad som skulle serveras till middag. Filopović (2018) förklarar att 
även hon fann denna stereotypa kvinnliga egenskapen i sin studie då hon förklarade att 
kvinnan generellt sett hade ansvar för hemmet. I övriga böcker var det främst pappor som 
syntes som omsorgspersoner men även där var det olika sätt att framställa dem på. I MM var 
pappan något ömsint i sitt sätt att väcka Morgan samtidigt som han var relativt frånvarande i 
boken. I KK framställdes pappan som en osäker omsorgsperson som inte satte några gränser, 
hans sysslor var att städa upp efter Knotans upptåg utan någon markering. Enligt Nikolajevas 
(2017) motsatsschema framskrivs aggressionshämmande som ett kvinnligt drag vilket då kan 
få Knotans pappa att ses som normbrytande. I VS är det två manliga omsorgspersoner vilket 
gör innehållet mer normbrytande. Samtidigt visar tabellen att det fanns en jämvikt i 
normbrytande och stereotypa innehåll. Detta har att göra med att huvudpersonen var neutral 
och inte kunde föreskrivas i tabellen. Boken kommer från bokförlaget Olika som aktivt 
utmanar traditionella könsroller vilket också påverkar resultatet i relation till de andra 
böckerna som inte är skrivna utifrån dessa premisser.  
 
VS ger ett neutralt intryck både med ett könlöst barn och genom färgvalen. I boken framstår 
huvudkaraktären som neutral då vi aldrig får reda på vilket kön eller namn karaktären har. 
Som tidigare nämnt så tror vi detta är ett medvetet val av författaren. Även framsidan av PF 
illustrerar en naturmiljö där färgen blå hade övertaget. Blå ser vi vanligtvis som en maskulin 
färg men i naturmiljö vill vi placera den i det neutrala. Även Filopović (2018) påpekar att 
färger som grönt, blått, gult och brunt i en naturmiljö är neutrala. Ett annat resultat i hennes 
studie var att neutrala karaktärer påträffades fler gånger än de kvinnliga vilket vi inte fick 
fram i vår studie. Neutrala karaktärer återfanns endast i VS bortsett från en gång i BF. 
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Sammanlagt illustrerades det neutrala 28 gånger och det kvinnliga könet 42 gånger. Enligt 
Nikolajeva (2017, s. 193) ses oftast neutrala karaktärer som män vilket vi inte gjorde. 
Odenbring (2015) fann att huvudpersonens kön inte var nämnvärt då det endast framgick vid 
ett tillfälle och då en bra bit in i boken. I samma studie synliggör Odenbring (2015) den 
stereotypa homosexuella mannen samt den normbrytande homosexuella mannen. Liknande 
resultat fick vi när vi analyserade det homosexuella paret i VS. Det framgick i form av att den 
ena mannen avspeglas något mjukare än den andra mannen. Det hjälper läsaren till en 
nyanserad bild av en homosexuell person samtidigt som det kan förstås som ett försök till en 
motpol där den ene ska agera “kvinna” och den andre ska agera “man”. 
 
I boken PF framkommer en situation när mormodern är med i handlingen när texten läses, 
dock visas hon inte på bild. I varje situation som morfadern omnämns visas han även på bild. 
Som McCabe med flera (2011) förklarar så kan det få läsaren att tro att kvinnan inte är lika 
viktig som mannen vilket vi instämmer med. Hirdman (1988; 2003, s. 47) förklarar att 
mannen ses som norm i vårt samhälle, vilket förstärks genom vår studie och tidigare 
forskning. 
 
Ett annat fokus i vår studie var att studera hur många gånger ett normbrytande innehåll samt 
stereotypa innehåll återfinns i böckerna. Figur 9 som är en sammanställning av Figur 5 och 6 
visar att det stereotypa innehållet framkommer betydligt fler gånger än det normbrytande 
innehållet det vill säga 71 gånger till skillnad från 28 gånger.  
 
Hirdman (1988; 2003, s. 47) förklarar att eftersom mannen överordnar kvinnan kan mannen 
ses som norm. Tidigare studier (Filopović 2018; Lynch 2016; McCabe m.fl 2011, Nair&Talif 
2010) visar just denna överrepresentation bland män. I vår studie där fem böcker ingår kan vi 
luta oss emot tidigare forskning och därför beskriva att vi fått ett liknande resultat. Figur 7 och 
8 i vår studie visar just på denna överrepresentation där karaktärer av manligt kön 
synliggjordes fyra gånger fler än kvinnor det vill säga 169 kontra 42 gånger för kvinnor. 
McCabe med flera (2011) nämner även att denna överrepresentation bland män varit så under 
hela 1900 talet.  
 
Sammanfattningsvis är urvalet av böckerna i studien skrivna 2018. Hade ett annat år valts 
hade resultatet kunnat bli något annat. Samtidigt har tidigare forskning liknande resultat. 
Fördelar med vår studie är att den är aktuell då böckerna är nyskrivna samt att genusfrågan 
börjar växa sig större i vårt samhälle. En annan fördel är att vi analyserat böckerna efter ett 
färdigt schema då det är en beprövad metod som har använts tidigare. Det kan också vara en 
nackdel då det kan begränsa oss i en viss riktning. Det vill säga att det kan finnas sådant som 
anses vara stereotypiskt eller normbrytande som inte får plats inom ramen för motsatsschemat 
och analysverktyget.  
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DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Det visar sig fortfarande förekomma en hel del stereotypa innehåll i barnböcker. Sättet att 
beskriva mannen och kvinnan på har varit väldigt snävt. Hirdman (1988) förklarar att 
obalansen mellan män och kvinnor i samhället påverkas endast av oss själva. Det innebär att 
en del i att bredda synen på kvinnan och mannen i det stereotypa sett att vara kan göras 
genom en medvetenhet från oss själva. Då menar vi att inte se på individer utefter kön utan 
istället fokusera på individen. Böcker kan göra att barn ifrågasätter den rådande normen, men 
böcker kan även underbygga stereotypa könsroller. Vi menar likt Odenbring (2015) att det är 
viktigt att problematisera och föra en diskussion kring innehållet i litteraturen. Att kritiskt 
granska innehållet i barnlitteratur som vi läser för barnen på förskolan är ett steg i denna 
process. Det innebär att förskolläraren har ett stort ansvar att ta i val av litteratur men de 
måste också rätta sig efter vilka böcker bokförlagen väljer att publicera. Nair och Talif (2010) 
förklarar efter att ha granskat adjektiv i barnböcker att det är viktigt att för att förstå de 
hemliga markörerna, måste de ta sig förbi de öppna markörerna. Vi menar att vi blivit mer 
medvetna kring det stereotypa samt normbrytande innehållet i böcker, genom att dyka djupare 
i innehållet och sätta på oss genusglasögonen. Det framkommer så mycket mer genom att 
analysera på ett djupare plan.  
 
Vi har tagit del av många resultat som visar att kvinnor är underrepresenterade i barnlitteratur 
vilket vi tidigare inte sett. Även Eidevald (2009) såg i sin studie att förskollärarna var 
omedvetna över hur de bemötte tjejer och killar, vilket han poängterar kan medföra att det 
maskulina får en högre status. Därför ser vi denna studie som en hjälp till att synliggöra denna 
obalans mellan mannen och kvinnan som Hirdman (1988) påtalar att vi själva påverkar. 

Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är att ta kontakt med verksamma förskollärare för att även 
låta dem studera böckerna med de frågor som vi har ställt. Det hade kunnat få ett mer 
trovärdigt resultat då insamlandet av material varit mer omfattande. Det hade även gjort att 
pedagoger i förskolan blivit insatta i ämnet vilket varit positivt för verksamheten. Efter vi 
gjort denna studie har vi fått ett nytt sätt att se på barnlitteratur. Med hjälp av Hirdman (1988; 
2003) har vi även fått upp ögonen för att mannen ses som norm vilket vi tidigare inte sett i 
lika stor utsträckning. Likt Filipović (2018) ser vi det som viktigt att pedagoger väljer ett brett 
innehåll av litteratur för att barn ska få så många förebilder som möjligt. Filipović studie med 
flera gjorde oss mer medvetna och vi hoppas att vår studie kan bidra till en ökad medvetenhet 
samt intresse för genus i barnlitteratur. Något vi började fundera på under studiens gång var 
att det inte finns särskilt mycket litteratur där barn med funktionsvariationer framställs, det 
kan vara något att forska vidare om. 
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BILAGOR 
 
TRADITIONELLT MANLIGA EGENSKAPER TRADITIONELLT KVINNLIGA EGENSKAPER 

STARK | VACKRA   

VÅLDSAMMA |  AGGRESSIONSHÄMMADE  

KÄNSLOKALL OCH HÅRD | EMOTIONELLA, MILD | 

AGGRESSIVA | LYDIGA 

TÄVLANDE | | SJÄLVUPPOFFRANDE 

ROVGIRIGA | OMTÄNKSAMMA, OMSORGSFULLA  | | - 

SKYDDANDE  SÅRBARA - 

SJÄLVSTÄNDIGA | | | | | | | | | | | BEROENDE | 

AKTIVA | | - PASSIVA |  

ANALYSERANDE SYNTETISERANDE  

TÄNKER KVANTITATIVT TÄNKER KVALITATIVT | 

RATIONELLA INTUITIVA 

Bilaga 1. Boken om att gå på förskolan 
 

TRADITIONELLT MANLIGA EGENSKAPER TRADITIONELLT KVINNLIGA EGENSKAPER 

STARK VACKRA - 

VÅLDSAMMA AGGRESSIONSHÄMMADE  

KÄNSLOKALL OCH HÅRD EMOTIONELLA, MILDA - - 

AGGRESSIVA LYDIGA - 

TÄVLANDE SJÄLVUPPOFFRANDE 

ROVGIRIGA  OMTÄNKSAMMA, OMSORGSFULLA - 

SKYDDANDE SÅRBARA 

SJÄLVSTÄNDIGA | | BEROENDE 

AKTIVA PASSIVA 

ANALYSERANDE | | | SYNTETISERANDE  

TÄNKER KVANTITATIVT TÄNKER KVALITATIVT - - - - 

RATIONELLA INTUITIVA 

Bilaga 2. Morgans morgon 
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TRADITIONELLT MANLIGA EGENSKAPER TRADITIONELLT KVINNLIGA EGENSKAPER 

STARK | | | VACKRA   

VÅLDSAMMA AGGRESSIONSHÄMMADE | 

KÄNSLOKALL OCH HÅRD EMOTIONELLA, MILD  

AGGRESSIVA LYDIGA 

TÄVLANDE SJÄLVUPPOFFRANDE 

ROVGIRIGA OMTÄNKSAMMA, OMSORGSFULLA | | | - -  

SKYDDANDE | SÅRBARA  

SJÄLVSTÄNDIGA | BEROENDE 

AKTIVA | | - | | PASSIVA | | | | 

ANALYSERANDE SYNTETISERANDE  

TÄNKER KVANTITATIVT TÄNKER KVALITATIVT| | 

RATIONELLA INTUITIVA 

Bilaga 3. Pimpelfiske 
 

TRADITIONELLT MANLIGA EGENSKAPER TRADITIONELLT KVINNLIGA EGENSKAPER 

STARK VACKRA 

VÅLDSAMMA| | AGGRESSIONSHÄMMADE - - - 

KÄNSLOKALL OCH HÅRD EMOTIONELLA, MILDA 

AGGRESSIVA  LYDIGA 

TÄVLANDE SJÄLVUPPOFFRANDE - 

ROVGIRIGA | OMTÄNKSAMMA, OMSORGSFULLA - - 

SKYDDANDE | SÅRBARA - 

SJÄLVSTÄNDIGA BEROENDE 

AKTIVA | | | | | | | PASSIVA 

ANALYSERANDE SYNTETISERANDE  

TÄNKER KVANTITATIVT | | | | | TÄNKER KVALITATIVT 

RATIONELLA INTUITIVA 

Bilaga 4. Knotan knappar 
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TRADITIONELLT MANLIGA EGENSKAPER TRADITIONELLT KVINNLIGA EGENSKAPER 

STARK VACKRA + 

VÅLDSAMMA AGGRESSIONSHÄMMADE - - 

KÄNSLOKALL OCH HÅRD EMOTIONELLA, MILDA 

AGGRESSIVA LYDIGA + 

TÄVLANDE SJÄLVUPPOFFRANDE 

ROVGIRIGA  OMTÄNKSAMMA, OMSORGSFULLA - + - + + 

SKYDDANDE SÅRBARA 

SJÄLVSTÄNDIGA | + + BEROENDE 

AKTIVA | | + | | PASSIVA - 

ANALYSERANDE SYNTETISERANDE  

TÄNKER KVANTITATIVT TÄNKER KVALITATIVT + - 

RATIONELLA INTUITIVA 

Bilaga 5. Vi odlar smultron 
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2 

Bilaga 6. Bilden är från: Morgans morgon  Skriven och illustrerad av: Maria Nilsson 
Thore         
 

                                                
2 Vi mailade till bokförlagen Bonnier Carlsen och Piratförlaget för att få godkänt på att 
använda illustrationer i vår studie. Vi har fått svar från Piratförlaget om att det gick bra 
förutsatt att vi presenterar bilden tillsammans med författare och illustratör. I övrigt finns inga 
etiska ställningstaganden att ta hänsyn till i denna studie då metoden går ut på att analysera 
barnböcker genom oss själva. 
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Bilaga 7.  

 
Bilaga 8.                                            Bilaga 9.  
Bilderna är från: Pimpelfiske. Skriven av Ann-Helén Laestadius illustrerad av Jessika 
Berglund 
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