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Abstract 

Syftet med detta arbete är att genom genusgranskning av ett antal svenska barnböcker under 

en tioårsperiod, undersöka hur karaktärerna och relationer har framställs. Kan man se ett 

mönster när det gäller genus i bilderböckerna för barn och på så sätt förstå, vad dessa böcker 

förmedlar, angående kön och genus? Kan en förändring över tid ses, hur kan denna i sådana 

fall förklaras? I enlighet med syftet valdes tre olika bokserier vars innehåll djupanalyserades 

med fokus på genus. Valet av böcker var baserat på uppgifter från bibliotekets efterfrågan 

samt uppgifter från förskoleavdelningarna på en mellansvensk förskola. 

I större delen av den äldre valda litteraturen var huvudpersonerna pojkar och män. De kvinnor 

som förekom var beskrivna som underordnade. Den valda litteraturen skildrar i huvudsak 

traditionella mönster av könsroller, främst bland män, men också bland pojkar. Men resultatet 

antydde också att några av de senaste bokserierna visade på ett nytänkande och inte strikt 

följde konservativa könsmönster. Förklaringen till detta resultat kan tyda på en ökad allmän 

genus medvetenhet i det svenska samhället och ett större utbud bland böckerna.  

 

Nyckelord: Genus, Förskola, Barnlitteratur, Kön, Normer. 
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Förord. 
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Vidare vill jag tacka min underbara familj och vänner för ert tålamod och stöd under mitt 
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Flicka pojke, pojke flicka – spelar roll! 
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Bland leksaker, kläder, lekar och vänner, vill jag välja precis som jag känner. 

Jag vill kunna leka och göra vad jag vill, inte vad någon annan tycker eller säger till. 

Så om ni vill veta vad jag är för nått` är det min hemlighet förstått. (Wilke, 2011, s. 26) 
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1. Inledning 

Som förskollärare med stort genusintresse är jag mån om att mina barn, på förskolor i dagens 

Sverige ska få växa upp med samma möjligheter. Under dessa år som jag jobbat på förskola 

har de absolut bästa stunderna på dagen varit den så kallade läsvilan, en stund oftast efter 

lunchen när barnen samlats i olika grupper och en personal läser bilderböcker. Känslan av att 

få ett gäng barn intresserade och lyhörda av en saga är obeskrivlig.  

På förskolan har jag funderat många gånger, varför det inte finns så många starka och 

framträdande tjejer i barnens litteratur. Även om barnboksmarknaden ändrats, och vi börjar se 

lite mera av starka flickor i huvudrollerna nu, så finns det fortfarande många böcker då endast 

pojkar är representerade. Som personal i förskolan har man ett uppdrag att uppfylla i form av 

läroplanen för förskolan. I förskolans läroplans första kapitel, förskolans värdegrund står det:  

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

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

kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. 

Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla, 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” 

(Skolverket, 1998, s. 5) 

Detta innebär att vi som jobbar inom förskolan måste vara goda förebilder och ha ett tydligt 

förhållningssätt till att kunna se genusmönster och roller, vara noggranna och uppmärksamma 

på vilka värderingar angående genus som vi överför till barn, som ingår i vårt uppdrag som 

förskollärare. Detsamma gäller det material vi erbjuder och tillexempel hur vår litteratur 

granskas och används. Så mitt intresse växte för detta ämne om genus och litteraur i förskolan 

och jag blev intresserad att få veta mer, viljan att söka fakta i området blev stort och att se om 

det skulle visa sig ge något resultat i slut ändan av detta examensarbete. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

2. Bakgrund 

2.1 Om genus och begrepp 

När det gäller genusroller är det viktigt att förhålla sig till ett antal teoriers begrepp som jag nu 

vill presentera. Begreppen inom könsforskningen har ändrats med åren. Under 1950-talet 

utvecklades begreppet könsroll, som fortfarande används i dagligt tal. Rollbegreppets angav 

ett kön var något som var inlärt, och som alltså var föränderligt. Det var inte bara natur, utan 

också kultur. Begreppet gender, i översättning här genus, började användas inom den 

anglosaxiska kvinnoforskningen på 1970-talet. Det har i sig stora likheter med könsroll, då det 

anger att kön är resultatet av uppfostran, idéer och föreställningar. Men i genus ingår också en 

viktig maktdimension, som markerar dominans och underordningsmönster mellan könen. 

Under senare delen av 1980-talet och på 1990-talet har begreppet genus varit flitigt använt i 

debatter och forskning inom området. Begreppet markerar den sociala relationen i kön. Det 

tydliggör att relationen mellan könen, liksom flickor och pojkars beteenden, egenskaper, 

sysslor etc., inte är biologiskt givna utan socialt och historiskt konstruerade. Viktigt är att 

markera att det rör sig om processer och inte några givna fakta. Skolan, läraren, pedagogen är 

här alla betydelsefulla aktörer i formaterandet av genus (Tallberg Broman, 2002). 

Genushistorikern Yvonne Hirdman hävdar att kvinnoforskare stal ordet från lingvistiken, 

under sent 1970-och tidigt 1980-tal. Poängen med att låna detta ord var att det behövdes ett 

ord för att återigen betona det, att bakom de fasta formerna ”kvinnor” och” män” döljer sig 

prägling, fostran, tvång och underordning. Genus handlar både om det vi ser och om det vi 

inte ser: om människor och kön, om man och kvinna och om alla de föreställningar, myter och 

mönster som bildas kring detta par (Hirdman, 2001).    

  

2.2 Genus- det sociala könet 

Genus, etnicitet, sexualitet, funktionshinder, ålder och social bakgrund har betydelse för hur 

vi människor förhåller oss gentemot varandra. Det faktum att vi är av ett visst kön formar ett 

grundläggande av vår personlighet. Under uppväxten utvecklar vi både en könsidentitet och 

en personlig könsroll, vilka till sitt innehåller delvis sammanfaller, med och påverkas av den 

generella och stereotypa köns- eller genusrollen. De idéer och normer som ingår i dessa roller 

lär vi oss tidigt i livet. Redan i barndomen får vi ganska klara uppfattningar om vad könsroller 

innehåller och vilka förväntningar som ställs på vuxna och barn, pojkar och flickor, kvinnor 

och män. Barn lär sig tidigt i livet slutsatser som genusbetingade ”likheter” och 

”olikheter”(Waldemarsson, 2007). 

Genus inbegriper alltså hur människor formas och formar sig till man och kvinna och hur det 

avspeglar sig i samhället. Det krävs kunskap och reflektion för att se vilka omedvetna normer, 

krav och förväntningar som vi har på flickor och pojkar och hur de påverkar barnen. En 

genusmedvetenhet ger, enligt Granholms studier, personal ger större möjligheter att få 

förskolans barn att få utveckla hela sin personlighet som unika individer oavsett kön. Frågor 

som då blir aktuella är t.ex. Hur ser vi individen utan att först se kön? Hur tänker vi kring 
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flickor och pojkar och hur de gör? Hur väljer vi att bemöta flickor och pojkar? Hur gör vi när 

vi skapar kön i den pedagogiska miljön? Hur gör vi för att undvika ett könsstereotypt 

tänkande? Hur kan vi se och visa för barnen att man kan vara flicka och pojke på många olika 

sätt?( Granholm, 2007). 

Hellmans studier visar att grupper med bara flickor i, ofta leder att man som flicka lär sig att 

prata tystare, röra sig med snävare kroppsrörelser och att inte ta för stor plats i rummet. 

Vidare nämns hur gruppen pojkar motsvarandevis oftast fostras in i att prata med hög röst, att 

röra kroppen kraftfullt och använda ett stort rörelsemönster i rummet. Barnen i Hellmans 

studie mötte dagligen en mängd olika förväntningar om hur de borde vara som pojke eller 

flicka. De olika sätten barnen använder sig av för att förhandla kön (frisyr, rörelser, röst, 

kläders passform och färg) är ett exempel på dessa upprepningar av normer som markerar 

skillnad mellan flickor och pojkars kroppar, Hellman, 2010 

2.3 Genusordning, genuskontrakt och genusperspektiv. 

Enligt Hirdman (2001) formar genusordningen eller genussystemet vårt psykiska liv, influerar 

våra drömmar, våra förhoppningar och begär. Vad som ses som kvinnligt respektive manligt 

är både kulturellt och historiskt betingat. Det omskapas ständigt och förhandlas i sociala 

relationer. Varje samhälle bygger på en genusordning, ett mer eller mindre tydligt mönster 

mellan kvinnligt och manligt, mellan sysslor och beteenden som kopplas till kvinnor 

respektive män. Det manliga är som framgått vanligen överordnat det kvinnliga och värderas 

högre. Ett genusperspektiv kan också användas vid studiet av hur flickor och pojkar, män och 

kvinnor gestaltas i litteraturen Kåreland, 2005. Att anlägga genusperspektiv kan handla om att 

försöka se hur föreställningar om kön, manligt och kvinnligt, möjliggör eller begränsar 

flickors och pojkars, kvinnors och mäns utveckling, bland annat därigenom att det sätt på 

vilken man blir bemött och behandlad av omgivningen är klart könsberoende.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att genom genusgranskning av 12 stycken svenska barnböcker 

under en tioårsperiod, undersöka hur karaktärerna och relationer har framställts. Vad den här 

studien visar på vad forskare och författare anser vara jämnförbart med, vilka olika 

genusmönster kan urskiljas i böckerna eller vilka könsstereotyper förmedlas i den litteratur 

barnen läser? Har det skett en större genusmedvetenhet i dess innehåll, allt eftersom genus 

börjar bli mera synligt och upplyst i det svenska samhället nu?  

Hur beskrivs rollfigurerna ur ett genusperspektiv? 

Vilka framstår som svaga eller starka och vilka har huvudrollerna? 

Hur ser relationerna ut i vänskaps- och familjeskildringarna och hur skiljer sig samhällets 

yrkesroller? 

Kan ett mönster ses när det gäller genus i bilderböckerna för barn och förstås, på så sätt vad 

dessa böcker förmedlar, angående kön och genus? 

Kan en förändring under tid ses? Och hur kan denna i sådana fall förklaras? 

Finns det tydliga ”färgkoder” som t.ex. rosa på flickor och blått på pojkar eller finns det ens 

markerade tjej- killfärger? 
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4. Några anteckningar av tidigare forskning. 

4.1 Allmän forskning om genus. 

Alla forskningsfält befinner sig i rörelse. En ständig utveckling sker genom att forskarna inom 

fältet diskuterar begrepp, teorier och nya resultat. Hirdmans menar att om genussystemet har 

fått stor spridning, men den har också kritiserats för att vara alltför statisk. Vidare hävdar 

Hirdman att könsnormerna och könsmönstren har förändras med tiden. Men Hirdmans 

genussystem framstår som fixerat en gång för alla, har kritikerna hävdat. En synpunkt har 

varit att talet om ett system osynliggör hur vi förhandlar och agerar gränsöverskridande. Men 

andra sätt att teoretisera kring kön och människors aktiva handlingar, har kunnat synliggörts 

mera nu än tidigare. Kön och genus diskuteras numera allt mer i termer av någonting som” 

görs”. Att göra genus är att förhålla sig till dominanta könsnormer. De normer som innebär att 

kvinnor ska bete sig på visst sätt och män på andra, upprätthålls genom att vi ger uttryck för 

dem. Genus ”görs” på olika sätt och därför används pluralformerna, man talar om 

feminininiteter och maskuliniteter.( Hedlin, 2010)  

4.2 Forskning om genus och förskola 

Flera studier inom området pedagogik, förskola och kön, har belyst hur könsnormer upprepas 

och förhandlas mellan pojkar och flickor varierar i olika situationer. Detta har setts som viktig 

och nödvändig forskning i syfte att förbättra jämställdheten. Syftet med Hellmans studier var 

att undersöka normer kring ”pojkaktighet” och ”flickighet” i en förskola. Fokus lades på hur 

normer skapas, upprepas och omförhandlas av flickor, pojkar och lärare i barnens rutiner. En 

viktig punkt i denna studie var att barn utgör flera positioner, varav några synliggörs och 

kategoriseras av barn och vuxna som flickaktighet eller pojkaktighet. Då normer om styrka 

och storlek betonades knöts positionen ”stor och stark” till pojkar och män och inte till flickor 

och kvinnor. (Hellman, 2010) 

Enligt Annika Månssons avhandling rörande de yngsta barnen saknas ofta genusperspektiv. 

Ett syfte med studien var därför att undersöka interaktionen mellan barnen (1-3 år gamla) och 

förskolepersonalen på småbarnsavdelningarna vid tre förskolor i ett genus- och kontextuellt 

perspektiv. Ett annat syfte var att undersöka pedagogernas föreställningar om barn och genus. 

Ett tredje syfte var att analysera pedagogernas utsagor om barnen relaterade till förskolans 

styrdokument under de senaste trettio åren. Resultatet visade att genus var kontextbundet och 

att skiftande kontext gav olika slag av genusbunden interaktion. Situationerna med mest 

pedagogisk ledning, samlingsstunderna, dominerades av pojkarna, vilka även fick mest 

utvidgade svar från pedagogerna. Situationerna med mindre pedagogledning, framför allt 

måltiderna, karakteriserades av dialoger mellan barn och pedagoger. Flickorna fick större och 

mera utförliga svar från pedagogerna i samma utsträckning som pojkarna under dessa 

situationer. Månsson, 2000 
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4.3 Forskning om genus och barnlitteratur 

Det har förts åtskilliga diskussioner om hur flickor och pojkar påverkas av de bilder av 

kvinnligt och manligt som de möter i barnböckerna. I en artikel om ”Gender stereotypes in 

Childrens Books” diskuteras frågan av Sharyl Bender Peterson och Mary Alyce Lach. De 

menar att böckernas utformning med avseende på kön och genus kan ha avsevärd betydelse 

för barnens uppfattning och förståelse av världen. (Bender-Peterson, and Lach - Alyce, 1990) 

I en artikel av (Änggård, 2005) har diskuterats om yngre barns, egna berättelser ur ett 

genusperspektiv. Barnen fick själva välja teman vad boken skulle handla om. Två pojkar som 

hette Erik och Fredrik valde att skriva om tema troll. I svenska sagor är troll oftast elaka och 

farliga, men trollet i deras bok handlade om ett trevligt troll som räddade en myra. Det 

Änggård lade märke till i sin undersökning var att pojkar valde gärna teman med hjältar som 

är involverade i kamp t.ex. drakar, jaga tjuvar eller två som räddar någon. Medan flickorna 

gärna valde att skriva om barbie eller prinsessor som möter furstar som de ville leva med i sin 

vardag. Det är troligt att barn producerar sina egna berättelser i dialog med sekundära gener 

som traditionella sagor, film- och tv- program för barn. Sedan hade forskaren valt ut två av de 

böckerna, som barnen hade skrivit, som var mest könsspecifika och haft diskussioner med 

barnen utifrån dem om just kön. De diskuterade kring temat i pojkarnas berättelser, där 

manlighet beskrivs i termer av krigare, riddare, vandrare eller superhjältar. Medan flickornas 

berättelser beskrivs i huvudsak kvinnlighet form av hemmafruar, romantik, prinsessor, vardag 

och Barbies. 

Valet av tematiska innehåll verkar vara ett viktigt sätt att positionera sig som en flicka eller 

som en pojke. När flickorna lät prinsessorna spela aktiva roller, förlängde de och omformade 

traditionella sagor där prinsessorna är passiva och väntar på att prinsen ska komma och rädda 

dem. De prinsessorna är kvinnliga föremålen för identifiering av flickor, på det sättet för att få 

mer handlingsfrihet och makt. Och när pojkarna låter sina hjältar be om förlåtelse, kan det 

tolkas som ett sätt att skriva hjältesagan och ta udden av ett skrämmande teman. Barnen lär 

sig på detta sätt att använda berättelserna på ett kreativt sätt och omformning att passa sina 

egna syften. (Änggård, 2005) 

Barnböcker liksom annan litteratur uttrycker kulturella värderingar och tydliggör sociala 

mönster och förmedlar där med även samhällets syn på vad som är feminint och maskulint. 

Lena Kåreland har i en genusanalys av Barbro Lindgrens böcker om Benny och Eva 

Erikssons böcker om Malla visat att det traditionella synsättet även gäller moderna 

barnböcker. Malla har samma behov av vuxnas tröst, som de flesta andra flickorna i gruppen 

och stort bekräftelsebehov och rör sig inom ett begränsat område. Benny agerar självständigt, 

litar på sin egen förmåga och rör sig inom ett större område. Malla beskrivs som hjälpreda 

medan Benny utmålas som rebell. Att analysera sagoböcker, barnteve eller andra 

medieprodukter, har visat att huvudpersonen i barnteveprogram och sagoböcker oftast är en 

pojke eller en man. ( Kåreland, 2005).  
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”Genom att förskolan ska sträva efter att traditionella könsmönster, är 

det viktigt att oberoende av kön, ge barnen rika möjligheter till att 

utveckla sina intressen och anlag. Sträva efter att göra varje barn 

medvetet om att alla människor har lika värde oberoende av kön, 

social eller etnisk bakgrund”. (Kåreland, Modig och Stark, 2005, s. 

59) 

En viktig fråga är i vilken utsträckning barnen själva får vara med och välja bok. Hur kan 

deras val tolkas i ett genusperspektiv? Ibland är det lättare att såsom läroplanen föreskriver 

tillgodose elevernas möjlighet att utveckla både sina egna intressen och sin läsförmåga om de 

själva får välja sin läsning utifrån det utbud som erbjuds. Ett medvetet sätt att välja litteratur 

med hänsyn till genus fann Kåreland hos pedagogerna i den jämställdhetsorienterade 

förskolan som ingick i hennes studie. Där gjordes sagorna ibland om. Man ändrade till 

exempel huvudpersonernas namn så att manliga figurer fick kvinnonamn och 

tvärtom.(Kåreland, 2005 ) 

Karin Nyqvist menar i en intervju att, i vuxenböcker däremot saknar barnen ofta en egen röst. 

Det ideala barnet är självständiga och starkt. Den bilden förmedlas i många av våra mest 

folkkära barnböcker, inte minst i Astrid Lindgrens med Pippi Långstrump i spetsen. Nykvist 

menar att bilden vi får av barn i litteraturen påverkar hur vi behandlar våra barn och omvänt 

påverkar ju också vår syn på barn litteraturen. Det var det som gjorde detta projekt så 

spännande, säger litteraturvetaren på Språk och litteratur centrum vid Lunds universitet. Hon 

håller just nu på att sammanställa sina forskningsresultat om barnens roll i litteraturen. Där 

hon valt tre av våra mest lästa barnboksförfattare: Astrid Lindgren, Pija Lindenbaum och 

Barbro Lindgren. Bilden av det självständiga och tuffa barnet som går sin egen väg framträder 

tydligt. 

Om barnet inte är starkt redan från början genom går det ofta en förvandling från blygt till 

tufft.  Nykvist berättar att det även finns barnboksförfattare som ger en annan bild av barnet 

som till exempel Pija Lindenbaums skrivit en bok som heter Siv sover vilse. Den handlar om 

Siv som tycker det är läskigt att sova över hos en kompis. Efteråt tycker hon det känns bra, 

men bestämmer sig för att hon inte vill göra det igen. Hon genomgår alltså ingen klassisk 

förvandling från ”svag” till ”stark”. Snarare handlar det om att hon lär känna sig själv och 

bygger sin integritet vilket är ett annorlunda sätt att vara stark på. Nykvist kan se någon ny 

trend inom barnlitteraturen, genom ganska lång tid nu har det varit vanligt med böcker som 

utmanar stereotyper till exempel barn med samkönade föräldrar eller killar som tycker om att 

leka med ”tjejleksaker” och vice versa. Nytt kanske är att det i böckerna för yngre barn finns 

en lätt absurd ton. Med det menar hon att det inte behöver vara en berättelse med en röd tråd 

eller en sensmoral på slutet som vi kanske annars är van vid. (Hansson, 2013) 

Det saknas ofta ett genusperspektiv rörande de yngre barnen enligt Månsson, och Nykvist 

beskriver att barnen ofta saknar en egen röst i vuxen böckerna, men att bilden vi får av barn i 

litteraturen, påverkar hur vi behandlar våra barn och omvänt påverkar ju också vår syn på 

barnlitteraturen. Dessa fakta har gjort mig väldigt nyfiken på att göra en undersökning, i 

ämnet om barnlitteratur ur ett genusperspektiv. 
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5. Metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod, av textgranskning och av bildgranskning. 

Där har jag gjort en analys och använt mig av djupläsning. Med andra ord denna metoden 

betyder att jag forskat och studerat (mänsklighetens förflutna)litteratur texterna i böckerna 

genom att granska och analyserat de äldre texterna och syftet med det är att kunna tolka 

texterna, genom att läst dem väldigt noga(djupläsning). För att få struktur på arbetet har jag 

använt mig av Ekenbergs verktyg(frågor jag fick av vår uppdragspedagog) hur man genus 

granskar barnlitteratur. Helena E har utarbetat ett arbete med frågor som man kan använda sig 

av när man genus granskar barnlitteratur och hon delgav mig dessa på en planeringsdag. 

*Hur många böcker har en flicka/en pojke i huvudrollen på er avdelning? 

*Välj ut några böcker att titta närmare på: 

*Vilken har huvudrollen? 

*Hur framställs den? 

*Hur många flickor/pojkar finns i boken? 

*Vilka roller har de?  

Funderade även på att välja en intervju metod, men valde bort det sedan, när jag insåg att 

denna metod kommer att förmedla mitt resultat som jag förmodar uppnå. Men om jag valt den 

andra metoden, så hade jag ställt frågor av typen: Vad menar du med det? Kan du berätta 

mer? För i de mer ostrukturerade intervjuerna, är intervjuaren medveten om vilka 

ämnesområden som ska täckas in, men ställer frågorna i den ordningen situationen inbjuder 

till. Där utnyttjas samspelet mellan den som frågar och den som tillfrågas till att få så fylligt 

information som möjligt. (Stuka´t, 2011) 

Det visar sig också finnas en lucka i forskningen inom detta ämne om genus och 

förskolelitteratur, enligt Lena Kåreland (2005), så det gjorde denna undersökning ännu mera 

intressant att följa. 

5.1 Urval 

 Eftersom jag läser till förskollärare med inriktning för barn i förskolan, undersöker jag böcker 

som vänder sig till barn i förskoleåldern, som jag möter i min framtida yrkesprofession. För 

att ytterligare begränsa mig valde jag att fokusera på att genusgranska denna 

barnbokslitteratur för två olika åldrars grupper, i förskoleåldern, (småbarnsgrupper och 

storbarnsgrupper) då syftet med mitt examensarbete är att granska dessa ur ett 

genusperspektiv, samt hur de kan påverka läsaren. Sålunda beslöt jag att utgå från sådana 

böcker som barn tycker om, som läses mest i förskolor. För att få reda på vilka böcker som 
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lånades mest vände jag mig till en bibliotekarie sedan till personalen på en förskola i samma 

område.  

5.2 Kort presentation av de undersökta böckerna 

När jag har valt att göra en analys och genusgranska dessa 12 barnböcker som läses mest på 

en mellansvensk förskola, så med min förförståelse hoppas jag kunna få se om det stämmer 

med min teori att det har blivit en större genusmedvetenhet i det svenska samhället nu på 

2000-talet jämfört med längre bakåt i tiden på 1900-talet. 

Knacka på av Anna-Clara Tidholm 1992 

Är en färgglad bilderbok för de allra yngsta. Den handlar om att knacka på olika dörrar och 

lilla Kalle slår på trumman och trillar kull. Någon inne: Sju kaniner, äter morot äter blad. 

Någon inne? Fyra apor kastar kudde, Apkalas. Någon inne? Lilla Gubben vattnar blommor 

Matar katt. Någon inne? Fem små nallar borstar tänder sover säng. 

Hitta på av Anna-Clara Tidholm 1993 

En bilderbok för de allra yngsta. Ute regnar, himmelblå. Vara inne, hela dan. Vad gör man 

inomhus en regnig dag? Dockan, apan bollen och de andra leksakerna får vara med och Hitta 

på! 

Varför då? Av Anna-Clara Tidholm 1994 

Hunden skäller, varför då? Varför flyger fågeln? Varför regnar regnet? Varför det och Varför 

då? En bilderbok för de allra yngsta. 

Ut och gå av Anna-Clara Tidholm 1993 

Byxor, jacka, stövlar på. Alla kläder ut och gå! Vad hittar vi vid vägens slut? Ut och gå är en 

färgglad bilderbok för de allra yngsta. 

Gittan och gråvargarna av Pija Lindenbaum 2000 

När Gittan tappar bort sitt dagis hittar hon gråvargarna. Gittan är den roligaste lekkamraten 

gråvargarna haft. Ingen leker så roliga lekar och ingen sjunger så ledsna sånger som Gittan. 

Gittan och fårskallarna av Pija Lindenbaum 2001 
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Gittan smiter från hotellet för där är det tråkigt. På en ö hittar hon fem hungriga och svettiga 

små får. Gittan svalkar fåren och lär dem simma till den stora stranden. Där man kan hitta 

mycket mat. 

Gittan och älgbrorsorna av Pija Lindenbaum 2003 

Gittan vill ha ett syskon. En dag träffar hon på några älgar som får bli hennes brorsor. Älgarna 

tycker att det är” KANON”.   

Lill-Zlatan och morbror raring av Pija Lindenbaum 2006 

Ella är hos mormor, morbror Tommy kallar henne för Lill-Zlatan. Steve kommer från 

Trelleborg, han kan stanna där tycker jag.  

Gittan gömmer bort sig av Pija Lindenbaum 2011 

Om man råkar göra fel och får skäll, vad gör man då? När Hjördis barnflickan ropar: Vad har 

du gjort! Fryser Gittan till is. Hon vill bara försvinna. 

Kurt och Kio vill ha koja av Lisen Adbåge 2009 

De vill ha en koja, de fixar belysning, de fixar pinnar, de hittar ett paraply, En bil-koja hittar 

de, en kiosk-koja och en låd-koja. 

Kurt och Kio vill ha djur av Lisen Adbåge 2010 

Nästan alla grannar har djur. De vill också ha djur. De hittar en spindel som bits, de köper en 

papegoja, de skaffar en orm, en hummer och vinner ett gosedjur. 

Kurt och Kio vill ha kul av Lisen Adbåge 2012 

De har tråkigt. De åker skateboard, de hälsar på i bageriet, de blåser drake, de tittar på en 

gubbe som planterar, de går på danskurs, de kollar på en golfare, på en basketmatch, går på 

konstutställning, är med på ett spriglopp och kollar på fågelskådning. 

 

 

 



 

 

15 

 

6. Resultat 

6.1 Hur många flickor/pojkar har huvudroller och hur framställs de? 

I Knacka på finns två karaktärer en pojke och en gubbe. I boken är det djur som apor, nallar 

och kaniner som är representerade som rollfigurerna. Det finns inga flickor representerade 

endast killar. I denna text och inte heller i illustrationerna finns det några flickor med. I boken 

Hitta på återfinns, Dolly- dockan som representerats av en tygdocka som representerar en tjej 

som, hoppar på klossar. Sen är det en nalle med en blå väst på sig som bakar, dukar och kokar 

the. Sen åker dockan, nallen och hunden tåg. En apa dyker också upp och så bygger de fyra ett 

torn. Flickan förekommer flest gånger så henne upplever jag som huvudrollsinnehavare. 

Djuren som är med är till synes könsneutrala. 

I boken Varför då? finns det många olika djur representerade som bland annat, en fågel, hund, 

katt, nallar, ankor, får, och kanin, men alla tycks könsneutrala. Sen kommer ”Gubben” som 

cyklar, och hejar på fotboll och han skriker mål. På bilden där ”Gubben” hejar på fotboll finns 

åtta killar på fotbollsplanen och en står bredvid och två vuxna män kollar på. Sen kommer 

pojken som gråter för pojken vill att ballongen ska komma ned. Mamma dukar och nallen och 

flickan vid bordet måste äta. Så flest manliga karaktärer är representerade i denna bok. I 

boken Ut och gå. finns det tre ”Gubbar” som gräver. Av barnen på den bilden är det 4 killar 

och 2 tjejer och dessutom förekommer en glassgubbe. På bilden där det är många bilar, så är 

det många personer i bilarna, men väldigt svårt att se kön, för det är så lite av huvudena som 

sticker upp. Sammanfattning: Så återigen flest manliga karaktärer. Om man summerar dessa 

fyra böcker så var det bara boken Hitta på som var den bok där det var en flicka som var mest 

representerad.  

Adbåges serie för barn i åldrarna 3-4 år i boken Kurt och Kio vill ha koja finns en kille Kurt 

med i huvudrollen som är med på varje sida, grannarna är både en tjej och en kille. Kio får 

man gissa själv vilket kön den har. En polisman, en glassgubbe, en tant och en Mamma och 

en son. I boken Kurt och Kio vill ha djur så är det de två kompisarna som det handlar om, sen 

träffar de en kioskgubbe, en försäljare som är man, en vaktmästare som är man och en flicka, 

en fisktant, en tvhandlare som är man, cirkusdirektör man och en tjej som är lottförsäljerska. I 

boken Kurt och Kio vill ha kul handlar det om de två kompisarna Kurt och Kio (Kio s kön är 

inte uttalat), i boken finns dessutom två tjejer som de träffar, en bagare som är man, en man 

och kvinna som golfar, sen är det ganska blandat med tjejer och killar på basketmatchen och i 

springloppet. Sammanfattning: I denna serie av Adbåge är att det fortfarande flest manliga 

karaktärer i serien, en polisman, glassgubbe, kioskgubbe, manlig försäljare, cirkusdirektör, 

bagare, en vaktmästare. Saknade kvinnliga karaktärer och förebilder där. Men det som avviker 

är att Kio inte har något uttalat kön, utan att man får använda fantasin själv där. Det är bara 

den sista boken, som är har mest blandade kön i den från 2012 av Adbåge.  

Lindenbaums serie för barn, den riktas till åldrarna 5-6 år. I boken Gittan och Gråvargarna är 

det en kvinnlig och en manlig förskolepersonal med. En tant med en hund och förutom Gittan 

huvudpersonen som är tjej, så är det flest kvinnliga karaktärer som avspeglas i denna bok. I 

boken Gittan och fårskallarna är det en bild med vuxna som ligger runt hotellpoolen och där 

är det fem kvinnor och fyra män på bilden. Sedan träffar de en farbror som plaskar i poolen. 
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Sen är det blandade kön på hotellresturangen och på sista bilden är det Gittans bästis Nils och 

hon själv är med på en bild. Så väldigt blandade kön i denna bok. I boken Gittan gömmer bort 

sej är det med en mamma/dagbarnvårdare med mycket tatueringar på armarna en ”rockig”- 

”dagbarnvårdare ”helt enkelt. Två tjejkompisar till Gittan och två bebisar som är lite svåra att 

se kön på. Samt en pappa.  

I Gittan och älgbrorsorna så är det en bästa kompis Nils med och hans syskon och grannbarn 

med, men lite svårt att urskilja kön när de har vintermössor och vinterkläder på sig. Sedan är 

det Gittan och hennes tre älgbrorsor med på nästan varje bild i resterande av boken. De 

framställs som väldigt maskulina bröder som stökar och bråkar, medan Gittan är förstås 

huvudpersonen, den som dominerar. Lill-Zlatan och morbror raring handlar först och främst 

om huvudrollsinnehavaren Ella som är en fotbollstokig tjej som annars går på dagis, 

(förskola) men är hos mormor ibland och träffar de andra tre morbröderna där. Ella är med på 

alla bilderna och mormor är med mycket i början av boken. Framställs som en mormor som 

passar upp på sina tre söner som bor hemma (fast de borde inte det, för de arbetar på kontor 

alla tre) och klär dem i lika kläder, (de är ev. trillingar tolkar jag det som). De som framställs 

inte lika mycket som Ella (huvudpersonen), är Morbror Tommy och hans ”vän” Steve. 

Tommy framställs väldigt med färggranna kläder och till yrket frisör.  ”Sammanfattning av 

Lindenbaums serie: Här är att det förutom väldigt blandade kön, nästan fler kvinnliga än 

manliga representerade. Hela serien framstår som mera könsneutralt. Utom i fjärde boken om 

Lill-Zlatan, här finns både tjejer och killar i huvudrollen.  

I den här sektionen kommer karaktärerna att presenteras var för sig och sedan vilka roller de 

har och hur de framställs. Vilka huvudpersoner är starka respektive svaga? Vilka yrken kan 

förekomma i de valda barnböckerna. I boken Knacka på är det flera som har huvudrollen, lilla 

Kalle ett litet barn, som slår på trumman och Kalle trillar också kull, fem små nallar är med på 

nästa bild, fyra apor är representerade på en bild, en liten katt som har en biroll. Dessutom 

presenteras sju kaniner som äter morot och äter blad. Aporna, som är fyra stycken, kastar 

kuddar och har ap-kalas. Lilla gubben en lite äldre man som vattnar blommor och matar katt. 

Fem små nallar, borstar tänder och sover säng. De manliga karaktärerna är mest 

förekommande, men inte så starkt framställda. I boken Hitta på är huvudpersonen Dolly 

dockan, en tygdocka som rör sig och hoppar på klossar, fikar, åker tåg, bygger torn och sover. 

Det finns en hund, en nalle och en apa som hon är med, men de har biroller. Dolly gör saker 

som inte är så stereotypa för just tjejer. I boken Varför då? (är en pekbok)där det är en gubbe 

som har huvudkaraktären, han cyklar, han hejar på fotboll och skriker när de gör mål på 

fotbollsmatchen. Pojken har en biroll, han gråter och vill att ballongen ska komma ner. 

Mamman dukar Varför då? Inte fråga, måste äta!(en tjej på bilden som sitter vid bordet där 

mamman dukat) Sammanfattning: I större delen av den äldre valda litteraturen(Tidholms 

serie, pekböcker) är huvudpersonerna pojkar och män. De kvinnor som förekommer kan 

beskrivas som underordnade. Utom Dolly Dockan som anses mera självständig i boken Hitta 

på. Att det är bara är tre män som arbetar med att gräva i sina maskiner och en gubbe som 

säljer glass och flest killar som är representerade på glassbilden är ju återigen ett tecken på att 

männen är överrepresenterade. Den valda litteraturen skildrar i huvudsak traditionella-

mönster av könsroller, främst bland män men också bland pojkar. 

Till skillnad från Adbåges serie, I boken om Kurt och Kio vill ha koja är grann- kompisarna 

ganska elaka och malliga. – Kolla vad vi har då!(En koja) Den manliga Polisen känns 
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auktoritär med sin arga blick och ett hyttande finger, sen ger Kurt och Kio igen till 

grannbarnen som ser ut att komma från högre samhällsklass än Kurt och Kio. Då är det rätt 

okej, för Kurt och Kio att visa på, att fast än att man är född med lite lägre samhällsklass och 

man är uppvuxen på lite olika ställen, i samhället och kanske inte är född med lika 

förutsättningar, så betyder det inte att man kan vara sämre för det. Utan i stället tvärtom att de 

blir väldigt kreativa och får kämpa fram ett eget material till sin koja på ballkongen. Man blir 

eventuellt inte lyckligare för att man är t.ex. född med rika föräldrar och blir bortskämd med 

ev. materiella ting. 

I boken Kurt och Kio vill ha ett djur där är det väldigt blandat med olika karaktärer men den 

manliga vaktmästaren har en mer auktoritär framtoning, det som är rätt genomtänkt med 

boken är, att det inte bara är att skaffa djur, hur som helst, utan att det ligger rätt mycket jobb 

bakom. I boken Kurt och Kio vill ha kul kommer två tjejer som kör skateboard, vilket känns 

genom tänkt från författarens sida, att visa på att tjejer också kan köra skateboard. Vidare 

karaktärer är en bagare som blir arg, en tjej som flyger drake. En gubbe som vattnar blommor 

och sår frön. De två golfarna en man och en kvinna framställs relativt sura båda två. På 

basket- planen är det blandat kön, både tjejer och killar. Lika så på konstutställningen är det 

blandade kön. Även på det springlopp som visas i boken. Det är Kurt och Kio som har 

huvudrollen i alla tre böckerna, de framställs av författaren som två kompisar, som är kreativa 

och uppfinningsrika. De vill ha kul, de vill bygga koja och de vill ha djur och för att få till 

dessa önskemål, går de på en hel del nitar, men de lär sig rätt mycket under resans gång också 

vilket visar på utveckling. 

Sammanfattning av Lindenbaums serie: I Gittan och gråvargarna är det Gittan som har 

huvudrollen, hon blir lite retad av kompisarna från dagis -Hon vågar ingenting! Gittan går hon 

vilse i skogen. Där träffar hon på gråvargarna, författaren vinklar handlingen som att Gittan 

framställs rätt ensam och att hon träffar vargar som hon kan leka med. Men eftersom vargar i 

verkligheten inte är känd för att vara direkt snälla, så verkar ju Gittan otroligt modig som törs 

tämja dessa vilda djur. Även i Gittan och fårskallarna har Gittan huvudrollen och är den 

boken lite lika vinklad, som i förra boken med att hon kommer bort och leker med ett gäng får 

denna gång. Lite snällare djur visserligen. Där känns det även här som att Gittan är ganska 

ensam som barn på hotellet och drömmer sig bort till fåren i stället för att klara utlandsresan 

utan kompisar.  I Gittan gömmer bort sig, handlar det återigen om Gittan, men denna gång är 

hon lite olydig i stället, Gittan ruskar spjälsängen så småbarnen vaknar, släpper ut dem och 

tappar en bäbis i golvet. Då springer Gittan därifrån så fort hon bara kan, Gittan vill bara 

försvinna. Gittan gömmer sig i garderoben. Gittan börjar även här leka med djur men inte lika 

tydligt vilken sort. Men det ordnar upp sig till slut. I Gittan och älgbrorsorna är det Gittan som 

har huvudrollen tillsammans med hennes tre ”älgbrorsor” som framställs som väldigt 

pojkaktiga och gör mest sådant som killar gillar att göra enligt normen, leker med lego, kasta 

saker, ritar slarvigt och har inget tålamod, är allmänt stökiga och bråkiga. Boken om Lill-

Zlatan och morbror raring framställs Ella som en pojkaktig tjej som gillar att lira fotboll och 

hänga med sina morbröder fyra stycken, men främst ”Morbror - raring” Tommy som sticker 

ut lite extra, reser mycket, gillar sushi. Det visar sig också, att han har obestämd 

sexuelläggning, men det är inget de säger till Ella utan det förstår vi vuxna som kan ”läsa 

mellan raderna” och tolka bilderna. 
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6.2 Familj- vänskapsrelationer och genus  

I den nedanstående analysen har det funnits svårigheter att se vilka vänskapsrelationer och 

familjerelationer i karaktärerna som framställs, det har inte alltid framgått så tydligt i vissa 

pekböcker och varit så få text- rader i de böckerna, så ibland har jag fått gjort en egen 

tolkning. Lika så med att kolla hur genus har framställs och djurens framställning, är inte 

heller lätt att tolka i alla sammanhang.  I knacka på: Familjerelationer när det gäller kaninerna, 

vänskapsrelationer när aporna leker kuddkrig/kalas. I boken Lilla gubben och katten 

förekommer människa-djur relation, samt familjerelation där fem nallar borstar tänder och 

sover säng. I Hitta på har Nallen och dockan en vänskapsrelation. Dockan, nallen och hunden 

har också vänskapsrelation när de åker tåg tillsammans på resa i hela världen. Lika så när de 

tillsammans med apan, bygger klossar och klättrar tillsammans. I Boken Varför då? tolkar jag 

det som en familjerelation. Där Mamman och flickan dukar bordet.  

I Ut och gå skildras vänskapsrelationer i form av hundkompisarna som leker tillsammans, 

vänskapsrelationen med nallarna som åker båt tillsammans och familjerelationer när 

ankfamiljen simmar på sjön. I köperglassbilden ser man två som håller handen, där får man 

gissa själv vilken relation de har. I bilarna är det säkert många olika relationer men där är det 

så svårt att urskilja vilka kön de olika personerna har. I nästan alla av Tidholms utvalda 

barnlitteratur består karaktärerna, som synes både av barn och vuxna av djur med mänskliga 

egenskaper de kan agera som de vore människor.  

I Kurt och Kio vill ha koja finns det vänskapsrelationer mellan Kurt och Kio och grannar i 

form av ”kompisarna” på gården, familj mor och son. Husse eller matte till hunden. En ensam 

uteliggare visar på olika samhällsklasser. I Kurt och Kio vill ha djur finns det 

vänskapsrelationer. En Husse eller en Matte till de olika djuren. Grannar och 

familjerelationer. I Kurt och Kio vill ha kul, är det många olika slags relationer som jag kan 

se, som bl.a. vänskapsrelationer, basketkompisrelationer, parrelationer och familjerelationer, 

golfkompisar, träningskompisar, konst intresserade vänner. I Gittan och gråvargarna finns det 

kompisrelationer, Kollegor. förskolegruppskompisar, Husse eller matte till hunden.  Gittans 

bästa kompis Nils är också med på en bild. I Gittan och fårskallarna är det parrelationer 

mamma och pappa och hotellgästerna. Familjerelationer mamma, pappa och stora syster. 

Vänskapsrelationer. Nils som är Gittans bästis. I Gittan gömmer sej, finns det 

familjerelationer mamma och en pappa, syskon. Kompisrelationer från granntjejen Hjördis. I 

Gittan och älgbrorsorna är det mest vänskapsrelationer, grannar och låtsassyskon. Lill-Zlatan 

och Morbror raring finns det familjerelationer mest, vänskapsrelationer och kärleksrelationer 

mellan två män. 
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6.3 Yrkesroller och genus 

Barn som läser möts enligt (Kåreland 2009) av traditionella och stereotypa könsmönster, där 

män till största delen är de, som tjänar pengar och kvinnorna är de som arbetar i hemmet. Hur 

ser det då ut i mitt material? Vilka olika yrkesroller är representerade och vilket kön har de?  I 

mitt material finns en polis med uniform, som är man. En kioskförsäljare som kallas, 

kioskgubbe. Vaktmästaren i en av Adbåges serier är av manligt kön, fiskförsäljare- är en man, 

butiksförsäljaren är av manligt kön, cirkusdirektören är en kille, Bagaren är en man, En 

kvinnlig lottoförsäljare, trädgårdsmästaren är av manligt kön, En fotbollsdomare som är man, 

En manlig fågelskådare, personalen på” dagis” var en manlig och en kvinnlig förskollärare, 

dagbarnvårdaren var av kvinnligt kön och har en rätt så hård attityd på ytan, med tatueringar 

och piercings,( inte lika stereotyp som när jag gick hos dagmamma på 80-talet.) En färgstark 

frisör, som älskar att resa och gillar sushi, trillingar som arbetar på kontor och bor hemma hos 

mor och gillar mammas fläskpannkaka. 

6.4 Färger och genus 

Redan vid fyraårsålder är barn rörande överens om att rosa är en flickfärg och att blått är en 

pojkfärg. De barn som är klädda i marinblått, brunt, svart, grått eller grönt är sannolikt pojkar 

medan barn som har rosa, lila, rött och gult är flickor. Henke, 2009 Vi får se om det stämmer 

här nedan, att man så tydligt kan urskilja färger, på pojkar respektive flickor i dessa böcker för 

yngre barn. Knacka på har lille Kalle inga kläder på sig. De sju kaninerna är svårt att se kön 

på om det är tjejkaniner eller pojkkaniner. Aporna har inga kläder på sig, så de är 

könsneutrala. Lilla gubben har blå tröja på sig och blåa byxor och en röd väst och bruna skor. 

Nalleföräldrarna där har pappa nalle en blå pyjamas och mammanalle har ett rött nattlinne. 

I Boken som heter Varför då? är det en tjej på framsidan som har röd kjol och grön tröja, hon 

har ljust långt hår, vita knästrumpor och röda skor. Gubben som cyklar har blå skjorta, grå 

byxor, ljusbruna skor och grå ”gubbkeps”, men en röd cykel. På fotbollsplanen har ett lag 

röda matchkläder och ett lag har blå. Men det syns tydligt på de snaggadefrisyrerna och på 

kroppsspråket på planen att det är två kill- lag som möts. Pojken som gråter har blå tröja och 

röda byxor. Mamman som dukar har grön kjol, röd och gul randig tröja och röda skor. Flickan 

har samma kläder när hon äter som på framsidan av boken. 

I Hitta på boken är det Dolly-dockan som har blå klänning med vita prickar och röda skor och 

flätor. Nallen har en blå väst. Apan och hunden är könsneutrala men har inga kläder på sig. Ut 

och gå är det kläder på första bilden, blåa byxor, röd jacka och gröna stövlar. ”Gubbarna” som 

kör gubbmaskinerna har olika färg på sina tröjor, en har gul, en har blå och den sista har en 

röd. Men på frisyrerna ser man att de är män. Glassgubben har blå tröja. Flickorna på bilden 

har klänning och de andra barnen tolkar jag som killar för de har blått och grönt på sig och 

pojkfrisyrer. I bilarna är det svårt att se kön på människorna för det syns så lite av dem. Kurt 

och Kio vill ha koja bär grannbarnen könsneutrala kläder, pojken har rödrandig tröja och 

flickan har en brun tröja och blåa byxor. Den manliga polisen har blå polisuniform. 

Uteliggaren bär en blå tröja, bruna smutsiga byxor och en gråmössa. Kurt och Kio själva har 

samma kläder som de har i alla tre böckerna som jag granskat. Grå hängselbyxor, svart tröja, 

gultröja, gröna byxor och en har röd mössa den andra har en brun korvmössa. 
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Kurt och Kio vill ha djur har en tant en röd kjol och lila hår. Kioskgubben har linne men ett 

förkläde på sig i blått. Försäljaren har munkjacka, svarta hängselbyxor och röd skjorta. Tjejen 

med mjukisdjuret har röd klänning och lila strumpbyxor. Fiskförsäljaren har blå kläder, grönt 

förkläde lite svårt att se om det är en man eller kvinna. Tevehandlaren har en brun polotröja 

på sig. Cirkusdirektören har röd frackjacka och vita byxor en fluga som är blå och ett blått 

band på sin höga hatt. Tjejen vid chokladhjulet har grön tröja och men kvinnliga former. Kurt 

och Kio vill ha kul är tjejerna på skateboard klädda i shorts och t-shirt med (tjejfärger) men de 

kan lika gärna vara köpta på en kill- avdelning. Bagaren har bagaruniform. 

Trädgårdsmästaren har grön tröja, svarta byxor och röda stövlar. Han bär gul hatt och ett grått 

förkläde. På dansen har alla kvinnor klänning eller kjol medan männen bär byxor och skjorta. 

Om Gittan och gråvargarna har Gittan en rödtröja och blåbyxor. Förskolepersonalen har 

frisyrer som avslöjar vilket kön de har. Manliga personalen har pojkkort frisyr och get- skägg. 

Den kvinnliga har rött lockigt hår och rött läppstift. Förskole-kompisarna har frisyrer som 

avslöjar vilket kön de har, t.ex. har pojkarna kortklippta snaggfrisyrer medan tjejerna har långt 

hår, hästsvans eller pippilotter. Gittan och fårskallarna har kvinnorna vid hotellpoolen bikini 

eller baddräkt på sig, medan männen har badbyxor eller badshorts. Mamman har röd bikini 

medans pappa har gröna badbyxor. Gittan själv har blå tröja med ett rosa hjärta på, röda 

strumpor och blå jeans. På resturangen har kvinnorna klänning och männen bär skjorta och 

byxor.  

I Gittan gömmer bort sig har hon en blårutig skjorta på sig och blåa byxor, röda skor och blå 

strumpor. Hjördis, hennes tjejkompis, har röd klänning och röda byxor och röda glasögon. 

Tvillingarna har gröna sparkdräkter på sig, det är svårt att se kön på dem och det står bara 

dagbarnen i texten. Dagmamman har svarta byxor, ett lila och ett grått linne på sig. Pappan 

har grön tröja och bruna byxor. Gittan och älgbrorsorna har Gittan en grön pyjamas på sig, 

Nils har brun/svart overall och täckmössa på sig. Gittan har röda täckkläder och vit lurvig 

vintermössa. Kvinnan i hissen har brunkappa och hatt på sig. Nils syskon och grannbarn har 

vinterkläder och mössor på sig, så det är svårt att urskilja vilket kön de har. 

I Lill-Zlatan och morbror raring har Ella på sig sina fotbollskläder (gul tröja och röda 

shorts)på nästan varje bild, utom på badhuset där har hon en gul baddräkt. Morbror Tommy 

framställs med väldigt färggranna kläder om man jämför med bröderna hans som har lika 

kläder på sig (trillingar) och oklara färger. Dessutom som frisör till yrket, får Ellas hår i olika 

färger varje dag om hon vill. Däremot Steve framställs inte så färgglad utan väldigt beige i sitt 

kläd val.  Summering: Förekommer mer könsstereotypa färger och lite mera traditionellt i den 

något äldre bok serier av Tidholm, medans det i Adbåges serier förekommer mera 

könsneutrala färger och framkommer som hon tänkt till lite där i sitt eget genus tänk, hur hon 

vill att karaktärerna ska framställas inför barnen och vuxna som läser hennes böcker. I 

Lindenbaums serien är det över lag väldigt könsneutralt, när det gäller genus och färgerna och 

frisyrerna på de medverkande. 
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7. Kvalitativ analys och diskussion 

Jag kommer nu att ta upp frågeställningarna i tur ordning och diskutera resultatet och jämföra 

med tidigare forskning.( En kvalitativ analys innebär att analyseras textkritiskt och att skapa 

fördjupad förståelse för attityder, idéer, formuleringar och kartlägger vad som görs och sägs.) 

Vilka olika genusmönster kan urskiljas i böckerna eller vilka könsstereotyper förmedlas i den 

litteratur barnen läser?  

Har det skett en större genusmedvetenhet i dess innehåll, allt eftersom genus börjar bli mera 

synligt och upplyst i det svenska samhället nu?  

Hur beskrivs rollfigurerna ur ett genusperspektiv? 

Vilka framstår som svaga eller starka? 

Vem eller vilka har huvudrollen? 

Hur ser relationerna ut i vänskaps- och familjeskildringarna? Hur skiljer sig samhällets 

yrkesroller? 

Kan ett mönster ses när det gäller genus i bilderböckerna för barn och förstås, på så sätt vad 

dessa böcker förmedlar, angående kön och genus? 

Kan en förändring under tid ses? Och hur kan denna i sådana fall förklaras? 

Finns det tydliga ”färgkoder” som t.ex. rosa på flickor och blått på pojkar eller finns det ens 

markerade tjej- kill färger.? 

Det jag kan se är att i böckerna Hitta på och Lilla vägen Ut och gå, är att de framställda för 

stereotypa, när det gäller kvinnligt och manligt. Så det stämmer ju överens enligt (Hirdman, 

2001)teorier, fast jag hade gärna inbillat mig att det skulle varit ännu mera tydligt. Det finns 

en liten antydan i boken Varför då? att till och med Tidholm hade en ifråga sättning redan på 

den tiden. Men däremot i böckerna om Kurt och Kio: är det genomtänkt att Kio ej har något 

specifikt uttalat kön, utan man får själv låta fantasin bestämma detta. De böckerna upplever 

jag som mera genus neutrala. Det visar på, att det inte var fullt lika traditionellt som jag trodde 

från början. 

Sedan har vi ”Gittan” böckerna: där Gittan själv som har huvudrollen framstår som en stark 

och modig tjej som Pippi Långstrump. Det jag kan sakna där är att Gittans bästa kompis hade 

framställts som en kille, som är hennes följeslagare och som är känslig och modig och 

tvärtom enligt normen våga visa sina känslor öppet, fast att han tillhör det manliga könet. Man 

märker att det sker en förändring med tiden, med att könsrollerna börjar suddas ut mer och 

mer i Lindenbaums serier. 
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I Gittan och älgbrorsorna är älgbrorsorna maskulint framställda, att de gör mest” killsaker” 

som förväntas att pojkar gillar att göra. Lill-Zlatan och morbror raring visar på att icke 

heterosexuella personer, kan fixa att ta hand om barn och att det gäller bara, att ge barnen tid 

att acceptera deras läggning.  

Nedan följer de olika mönster jag funnit i böckerna. Och en diskussion av resultaten i 

frågeställningarnas ordning. Ser sådant som framställs vara kvinnligt respektive manligt och 

hur det enligt traditonen ”bör” vara. Kvinnan som dukar i boken. Varför då?(är det ett ifråga 

sättande av Tidholm här?) Kan man se är starkt kopplad till hemmet är klädd i kjol och dukar 

åt flickan. Gubben som cyklar och heja på fotboll och skriker mål i Varför då? Pojkarna i 

granskningen är i de flesta fall utåtagerande och står för aktiviteterna. Medan kvinnorna/ 

flickorna haft en mera passiv roll och står inte lika mycket för aktiviteterna. Tjejfotboll saknas 

i Tidholms serie, däremot i Lindenbaums serie framkom blandade lag med både tjejer och 

killar i basket matchen. 

Den karaktären som skiljer sig från de traditionella könsrollerna är lilla gubben i boken som 

både vattnar blommor och matar katt. I boken Hitta på har vi Dolly dockan som representerar 

det kvinnliga könet och som åker tåg, hoppar på klossar, bygger torn och är en aktiv tjej som 

inte gör så typiskt traditionella saker som anses vara typiskt kvinnligt enligt normen. För i 

boken Varför då? där mamman dukar och i boken ut och gå där gubbarna gräver kan man se 

tydligt att de kvinnliga karaktärerna är de som utför det obetalda arbetet i hemmet medan de 

flesta manliga karaktärerna har betalda yrken.  

De förekommande traditionella mansyrkena innehas av män och tvärtom. Detta stämmer 

överens med (Hirdmans) syn på det traditionella genus kontraktet där kvinnans plats är i 

hemmet medan mannen är den som anses som försörjare. (Hirdman, 2001, ss. 84-85) Medan i 

Abåges serie när vi läste om ”trillingarna”(Ellas tre morbröder som klär sig lika) som är 

hemma hos mamma (Ellas mormor) och äter och mamman går på fotboll med dem, så fast de 

jobbar på kontor alla tre, är det mamman som pysslar om dem. Upplever man att de inte har 

”klippt navelsträngen” än trots egen försörjning. Tolkar det som mamman skämmer bort dem 

och att de ev. bor hemma än. 

 Förskolan utgör en mötesplats gemensam för barn från alla grupper i 

samhället. Här sammanstrålar flickor och pojkar från olika kulturer 

och nationaliteter och med olika sociala erfarenheter. ”Här får många 

kanske sina första estetiska upplevelser genom att till exempel lyssna 

på sagor, titta i bliderböcker eller vara åskådare till dramatiseringar av 

olika berättelser. Högläsning har en lång traditon i förskolans 

verksamhet. Det finns inte några kursplaner i litteratur i förskolan. På 

många förskolor erbjuds litteratur i annan form som sagopåsar/lådor, 

flanografsagor, docksagor, handdockor, teatersagor, pinnfigurer, 

tredimensionella sagor”. (Kåreland, Modig och Stark, 2005, s. 82) 

 I Gittan och gråvargarna serien är det Gittan är huvud rollen en tjej, som är kreativ och idérik 

där hon drömmer sig bort till en plats hon önskade hon var på. Det är en mångfacetterad och 

crazy bok som är färgstark och kraftfull. Får lite ”Pippi långstrumpkänsla” när man läser om 
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Gittan, en stark tjej som har otrolig fantasi, tar henne på helt fantastiska ställen där hon 

åstadkommer helt osannolika saker. Gittan är frånbörjan en tillbakadragen tjej med många 

rädslor. När Gittan har lekt med gråvargarna i skogen, vågar hon plötsligt klättra upp på 

”dagistaket” och förvandlas till en orädd och självständig tjej. 

Vidare har vi serien om Kurt och Kio som handlar om två kompisar som kommer från lite 

lägre samhällsklass men som är otroligt aktiva och sprudlande de vill en massa saker och de 

ser till att det mesta är möjligt, bara man vågar testa sig fram och ibland lär de av sina 

misstag. Forskarna som är få i området men de, ser ändå en tydlig utveckling bland 

barnboksförfattarna på 2000-talet, jämfört med förr i tiden när Tidholms serie kom på 1990-

talet, att det är mera öppenhet kring genus frågor nu och speciellt i Lindenbaums serier, där 

det traditionella suddas ut mer och mer. 

Det som slår mig i denna serie av Lindenbaum, är att författaren, har fått med relativt mycket 

från samhället med uteliggare, de bor i lägenhet och får kämpa för att hitta saker till sin koja, 

medan grannbarnen har helt andra förutsättningar för att bygga sin koja.(bor på ”villa” sidan) 

I boken Lill-Zlatan och morbror raring syns det, att Ella framställs som en tjej som gillar 

fotboll, inte så stereotypt, att morbror raring, hans kärleksrelation med Steve antyds en icke 

hetro familjekonsultation, en normativ, det är helt normalt att vara av annan sexuell-läggning 

än hetro som är vanligast. 

Kan en förändring under tid ses? Och hur kan denna i sådana fall förklaras? 

Som resultaten visar kan jag se att det sker en långsam förändring med tiden, mot mera 

jämställdhet, när det gäller könsroller som förklaring ser jag att det har skett en tidsmässing 

utveckling. Där syftar jag på att genus har slagit igenom brett på bred front. Det visar på att 

läroplanen haft tydlig genomslagskraft från 1998 och framåt, när den accepterades i hemmen. 

Även från politiskt håll ser det ut, att även regeringen jobbar med genus och jämställdhet, fler 

kvinnliga ministrar med bl.a. annan bakgrund än svensk. Finns det även en kommersiell 

motverkan tyvärr när det gäller leksaker, filmer och kläder. Där vi från Sverige, bland annat 

importerar leksaker från t.ex. Kina där de kanske inte alls ligger lika i framkant när det gäller 

genus.  När de på förskolan där de åtta barnen gjort sina egna böcker, småbarns berättelser, i 

ord och bild reflekterades tillsammans med barn, i Änggårds undersökning, att återberätta 

dessa berättelser, ger barnen bra möjligheter, att utforska genuspositioner på ett lekfullt sätt, 

att vissa barn på förskolan analyserades, som ett sätt att göra kön.  

”Enligt Nykvist studie anser hon att under ganska lång tid, har det varit vanligt med 

böcker som utmanar stereotyper, till exempel barn med samkönade föräldrar eller 

killar som tycker om att leka med ”tjejsaker” och vice versa. Att det nu finns mera 

utbud för oss vuxna på förskolorna och föräldrar som går och lånar med sina barn på 

biblioteket. Vi behöver inte själva göra om vissa karaktärer utan att det finns fler 

författare nu som tänkt till. Hon tycker mycket om barndomsskildringar av Eyvind 

Johansson, Moa och Harry Martinsson. De målar upp en komplex bild av barnet och 

barndomen som inte alltid är så idyllisk och enkel.”(Hansson, 2013 ) 

Vidare har undersökningen visat att genus är något vi skapar, vi har ganska stor makt att 

skapa genus, något jag tänkte på redan när mina barn var små, min son fick gå omkring med 
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rosa kläder för mamman var medveten. Vidare har det visat sig att i dag kan man, styra 

genustänket väldigt mycket som personal, i dag har vi ett stort utbud med genus böcker som 

inte fanns för bara några år sedan, det har kommit barnlitteratur med genus och hen i som en 

explosion nu. Men jag vill höja ett varningens finger för när barnen har läst dessa politiskt 

korrekta böcker och sedan går ut i samhället, t.ex. till köpcentrumen och ser de stora reklam 

pelare ute i samhället, de är inte tillrättalagda, vilken konflikt kommer de att befinna sig i då? 

Det är inte lätt uppgift i dag, att vara politiskt korrekt, eftersom världen ser ut som den gör, 

det blir dubbla budskap till barnen, och då gäller det, att man kan vara trygg i sin yrkesroll, för 

trygg personal ger trygga barn. Jag vill hävda att det går lättare, att leva i det här samhället, 

om man förstår avig sidan med det, att vi lever i ett kommersiellt samhälle, som vill sälja in 

saker som är helt diametralt,(tvärtemot) gentemot de vi lär ut på skolor, bibliotek och 

förskolor. Vi säger att alla är lika värda, man får vara kort, lång, tjock, smal, färgad fattig rik 

men det spelar ingen roll. Verkligheten ser annorlunda ut. Det handlar om att vi kan skapa 

trygghet, i barnen själva, så kan man klara vardagen på ett annat sätt. 

En slutsats man kan dra i detta avsnitt, är det förekommer inte någonstans, i undersökningens 

utvalda litteratur, i Tidholms serie samkönade kärleksrelationer, inte heller framkommer 

några, vänskapsrelationer mellan kvinnor. Syftet med denna studie var att ta reda på hur 

huvudrollerna i ett urval av barnböcker framställts i förhållande till genus, vilka roller flickor 

och pojkar spelar i handlingen. Det jag upptäckt var just att det förekom fler manliga än 

kvinnliga förebilder som jag befarat innan. Eftersom böckerna är relativt gamla. Men det jag 

trodde inte var lika synligt, med könsnormerna, var att det kanske inte visades lika tydligt i 

böcker till så pass små barn. I avhandlingen studier rörde de yngsta barnen i ett 

genusperspektiv, så visade det sig att samlingsstunderna dominerad av pojkarna, vilket fick 

även mera uttömda svar från pedagogerna, medan tvärtom vid måltiderna då fick flickorna 

mera uttömda svar från pedagogerna. 

Där kan det vara bra att kunna genus säkra samlingarna, där pedagogerna innan har kollat 

igenom, de sånger och ramsor som vi använder, har karaktärer från båda könen. Att man kan 

se skillnad på t.ex. rörelsemönster på de olika könen, t.ex. att i flera böcker spelar pojkar 

fotboll och tjejerna köper glass. Färger syns tydlig skillnad, speciellt i de äldre upplagorna av 

Tidholms böcker när kvinnan som dukade hade ”kvinnlig” kjol och blått på pojkarna som 

spelar fotboll, vilket stämmer överens med Hellmans studier. Samhället behöver också dra sitt 

strå till stacken när det gäller genus, det kan vara frustrerande när man går in i svenska 

klädaffärer på barnavdelningarna, som har så tydliga klädkoder för om man är tjej eller kille. 

Lika så med leksaks affär där det är rosa Hello Kitty sparkcyklar till tjejer och coola blå med 

Spindelmannen tryck på till killarna förekommer.  

I böckerna om Gittan och gråvargarna och den serien av Lindenbaum från 2000 talet, så 

märks så har det blivit mera könsneutralt med t.ex. både manlig och kvinnlig 

förskolepersonal. Den dagbarnvårdare som finns är rockig framställd med mycket tatueringar 

och icke traditionell. I Gittan och älgbrorsorna framställs de tre bröderna väldigt maskulint 

framställda, i sitt sätt att vara, riktiga ”killiga” killar! Både i avhandlingen om 

Barbieprinssessor, dinosauriedrakar och sagoboksprojketet handlar det om vad är mest 

könsspecifikt. Detta ämne är en tankeställare, och lästips för pedagoger och lärare är boken 

Modiga Prinsessor och ömsinta killar av Birgitta Olofsson. Hon belyser det här med 

genusteorier och könsmönster.  Omsätter praktisk pedagogik så att båda könen blir vinnare. 
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Enligt Bender Peterson och Alyce Lach teorier har böckernas utformning stor betydelse för 

barnens uppfattning och förståelse för världen. Vilket gör att barnböcker förmedlar kulturella 

värderingar och tydliggör sociala mönster, förmedlar vad som är feminint och maskulint. Det 

som är en lite fara enligt litteraturvetaren Staffan Thorson forskning, att det läses färre och 

färre böcker i förskolorna, för tiden är för knapp, i dessa allt för stora barngupper, är lite 

oroväckande, med tanken har framkommit i styrdokumentet, att vi behöver jobba mer med 

språkutvecklingen, på svenska förskolor enligt läroplanen och enligt vår ”bibel” (Lpfö2010) 

och vår organisation inom kommunen påtalas även detta. Det är en svår ekvation för 

personalen att få ihop. 

Vidare skriver Kåreland enligt sociologen Nancy Chodorow och pedagogerna Harriet 

Bjerrum Nilsen och Monica Rudberg, vilka samtliga utgår från ett utvecklingspsykologiskt 

synsätt, kännetecknas pojkar och mäns psyke av autonomi och flickors och kvinnors av 

intimitet och nära relationer. Precis som Kåreland och Lind-Munter påpekar att 

könstillhörigheten är en viktig del i barnets identitetsutveckling och att förskolan spelar en 

viktig roll i den processen. Då är det inte endast litteraturläsningen som är en betydelsefull 

inriktning utan hela barnets vistelsetid på förskolan. (Kåreland, Modig och Stark, 2005, ss. 

10-114)  

I Kurt och kio böckerna från Adbåges serie har man tänkt, lite till och att t.ex. karaktären Kio 

har inget uttalat kön, utan där får barnen själva använda sin fantasi och tänka ut själva vad de 

tycker den karaktären är för kön. De bl.a. har med tuffa tjejer som kör skatebord och gubbe 

som sköter blommor med förkläde på och mera blandade kön och även mångkulturellt. 
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8. Metoddiskussion  

När jag valde att använda mig av denna kvalitativa metod, till mitt examensarbete, så visste 

jag även att det fanns alternativ i form av andra kvalitativa metoder. En sådan hade t.ex. 

kunnat vara enkäter eller intervjuer med förskolepersonal eller en bibliotekarie. Detta hade 

också säkert kunnat ge bra resultat. Men trots svårigheterna med text-tolkning tycker jag min 

metod fungerat.  
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9. Fortsatt forskning 

 

Det är nu dags att analysera och diskutera undersökningens resultat i förhållande till tidigare 

forskning. Syftet med denna studie var att ta reda på hur huvudrollerna i ett urval av 

barnböcker framställts i förhållande till genus, vilka roller flickor och pojkar spelar i 

handlingen om någon förändring kan iakttas under den gällande tidsperioden och hur en sådan 

då skulle kunna förklaras. Naturligtvis är jag medveten om att undersökningen är lite 

begränsad, generaliserande slutsatser är svåra att göra. Svårigheter med tolkning av text och 

bild som jag stött på, speciellt när det gäller de allra yngsta barnens böcker. Några försiktiga 

slutsatser och mönster kan jag ändå komma fram till genom granskningen av litteraturen med 

hjälp av Ekenbergs verktyg. 

 

Hirdman och Hellman har visat på samhällets allmänna genuskontrakt och manlig dominans. 

Flera allmänna barn- och genusforskare utgår som redovisats från ett utvecklingspsykologiskt 

synsätt, kännetecknas pojkar och mäns psyke av självständighet och flickors och kvinnors, 

intimitet och nära relationer. De som utifrån genusperspektiv har betonat att barnböcker 

förmedlar kulturella värderingar och också tydliggör sociala mönster gällande vad som är 

feminint och maskulint. Dessa teser kan delvis bekräftas i min undersökning, speciellt när, det 

gäller den äldre litteraturen. Min undersökning visar var just att det förekom fler manliga än 

kvinnliga förebild, som jag inte kunnat gissa innan. Men det som visade sig sedan i resultatet 

var lika tydligt, i böcker till så pass små barn. Hade man inte kunnat ana innan. Manlig 

dominans och kvinnlig underordning när det gäller karaktärer och huvudrollsinnehavare är 

tydligast i Adbåges och Tidholms serier. Pojkarna i granskningen är i de flesta fall 

utåtagerande och står för aktiviteterna. Medans kvinnorna/ flickorna haft en mera passiv roll. 

Det är kvinnan klädd i kjol som dukar bordet. Och gubben som går på fotboll och tittar på 

pojkar som spelar. 

  

Jag kan ana att de kvinnliga karaktärerna är de som utför det obetalda arbetet i hemmet. 

Medan de flesta manliga karaktärerna har betalda yrken. De förekommande traditionella 

mansyrkena innehas fortfarande av män. De områden där kvinnor arbetar är sällan 

synliggjorda. Detta stämmer överens med synen på det traditionella genuskontraktet där 

kvinnans plats är i hemmet medan mannen är den som anses som försörjare. En slutsats är den 

att, det förekommer inte någonstans, i t ex Adbåge och Tidholms Serie, samkönade 

kärleksrelationer, inte heller framkommer några vänskapsrelationer, mellan kvinnor. Så de 

barn som läser dessa böcker möts av traditionella och stereotypa könsmönster. När det gäller 

Hellmans teser och genusförhållanden när det gäller färger, klädsel, rörelsemönster och 

frisyrer, var det svårare att dra några bestämda slutsatser. Några rosafärgade manspersoner 

syntes icke till men, icke heller några rosafärgade Barbieprinsessor! 

 

I nämnda serier ses fotboll vara manligt kodat medans golf och löpning skildras könsneutralt. 

Men det är inte helt entydigt. Här förekommer vissa tendenser till ifrågasättanden av roller. 

När det gäller nämnda bordsdukandet dyker ordet Varför plötsligt upp, vilket kan ses som ett 

ifrågasättande. Den karaktären som skiljer sig från de traditionella könsrollerna är lilla gubben 

i boken Knacka på som både vattnar blommor och matar katt.  Medans i Tidholms bok Hitta 

på har vi också Dolly- dockan som representerar det kvinnliga könet och hon åker tåg, hoppar 

på klossar, bygger torn och är en aktiv tjej som inte gör så typiskt traditionella saker som 
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ansesvara kvinnligt enligt normen. Sedan har vi Adbåges serie om Kurt och Kio som handlar 

om två kompisar som kommer från lite lägre samhällsklass men som är så otroligt aktiva och 

sprudlande de vill en massa saker och de ser till att det mesta är möjligt, bara man vågar testa 

sig fram och ibland lär de av sina misstag. Det som slår mig i denna serie är att författaren, har 

fått med relativt mycket från samhället med uteliggare och olika samhällsklasser som fattiga 

och rika. Huvudpersonerna bor i lägenhet och får kämpa för att hitta saker till sin koja, medan 

grannbarnen har helt andra förutsättningar försatt bygga sin koja. Förutom klassperspektivet 

så utmanar också karaktären Kio framställs som är könsneutral. 

 

Det stora undantaget står emellertid Lindenbaums serie för. Men den vänder sig i huvudsak 

något äldre barn, vilket kan ha betydelse. Här hittar vi fler sammansatta karaktärer med 

sammansatta roller än i de tidigare beskrivna serierna. I Gittanserien är det Gittan som är 

huvudrollen, en tjej som är kreativ och idérik och omgivande roller i form av människor och 

djur är mångfacetterade. Jag får lite ”Pippi långstrumpkänsla” när det gäller Gittan, en stark 

tjej som har otrolig fantasi som tar henne på helt fantastiska ställen där Gittan åstadkommer 

helt osannolika saker. Gittan är från början en tillbakadragen tjej med många rädslor. Men när 

Gittan har lekt med gråvargarna i skogen vågar hon, plötsligt klättra upp på ”dagistaket” och 

förvandlas till en orädd och självständig tjej. Gittan är också den mogna och styrande medan 

älgbrorsorna får representera traditionellt pojkaktig oansvarslöshet. Lindenbaum skapar också 

speciellt i boken om Lill-Zlatan nya roller och familjekonstellationer. 

 

Här utmanas heteronormen och leks med karaktärer, några överdrivs lite väl, andra vänds på, i 

tydligt provocerande eller ifrågasättande syfte. Alla oavsett kön och ålder, kan vara ”rebeller” 

och ha nära relationer. Det syns både manlig och kvinnligförskolepersonal, där spelar även 

flickor fotboll. Det är tydligt att det är människans fria val att framträda som hon vill som 

framhålls och det traditionella och stereotypa som utmanas. Jag har kunnat se båda 

traditionella roller och viss utmaning av dessa i den litteratur jag granskat. Hur ska man då 

förklara både tradition och förändring? Det kan jag bara hänvisatill, att Sverige av idag 

fortfarande har kvar starka drag, av ett traditionellt mansdominerat samhälle samtidigt med 

ett, åtminstone på ytan, allmänt accepterande av genusperspektiv Och jämställdhetsideal i 

samhället. Viljeyttringen till det sistnämnda finns klart nedtecknad i förskolans läroplan vilket 

bör ha betydelse. Den litteratur jag granskat avspeglar detta, av betydelse är även den större 

utgivningen av böcker som visar på alternativ. Det är för närvarande fyra förlag som i Sverige 

ger ut s.k. genusmedvetna böcker, Olika och Vilda samt Vombat och Sagolikt Bokförlag.  

Men nu har vi bara diskuterat svenskutveckling. Barnen på förskolan möter förstås böcker 

från andra länder med helt annan officiell genussyn och det möter också likafullt äldre 

barnböcker med sin tids ideal. 

 

Inte endast litteraturläsningen som har en betydelsefull inriktning, utan hela barnets vistelsetid 

på förskolan enligt t ex Månsson (2000) Jag vet att lösningen finns i att utbilda, alla som 

arbetar med barn på förskolor och ska ha en grund i genuskunskap.  Tycker att det stämmer 

överens, med min undran i metoden, om läroplanen har gjort oss mera medvetna, jag tror 

också, att det har med samhällets utveckling att göra, att vi är mera genusmedvetna nu. Mera 

upplysta och mera pålästa, det krävs ju mer av oss som jobbar i förskolan nu, än tidigare. Det 

har till stor del bidragit till att vi som arbetar med barn och ungdomar, måste hålla oss 

uppdaterade och viljan att kunna höja vår yrkeskompetens upplever jag som så stark inom 

yrket. När vi på förskolorna förmedlar att det är helt okej att använda rosa som kille och blå 
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som tjej och sedan är helt tvärtom i affärerna, signalerar något helt annat.  Är det nog dags att 

försöka påverka media och reklam tillverkarna i genus nu. Mera oroväckande, vad som 

kommer att hända med skönlitteraturen och läsarna/lyssnarna, då barngrupperna bara växer 

och växer, allt fler barn från olika kulturer ska lyssna på allt färre läsares högläsning, enligt 

litteraturvetaren Staffan Thorson (2010). 

 

Det är en utmaning att, vara politiskt korrekt, eftersom världen ser olika ut, det blir dubbla 

budskap till barnen, med att media inte har lika syn eller kunskap om genus, som vi som 

arbetar med barnen på förskolor och skolor, och då måste man vara trygg i sin yrkesroll, för 

trygg personal ger trygga barn. Jag vill hävda att man kan leva i det här samhället om man 

förstår avigsidan med det, att vi lever i ett kommersiellt samhälle, som vill sälja in saker som 

är helt tvärtemot, gentemot det vi lär ut på skolor, bibliotek och förskolor. Vi säger att alla är 

lika värda, man får vara kort, lång, tjock, smal, färgad, fattig rik, det spelar ingen roll. Men 

verkligheten ser annorlunda ut. Det handlar om att vi kan skapa trygghet i barn så kan man 

klara vardagen på ett annat sätt.  

”Homosexualitet och könsneutrala gestalter tar större plats i barnbokslitteraturen. Nu 

är det slut på bullerby-idealen i barnböckerna. I stället får hen och homosexuella 

gestalter större plats.-Barnlitteraturen speglar den debatt som finna i samhället idag, 

enligt Kristin Hallberg Intervju i Aftonbladet 16 Maj 2013, universitetsadjunkt i 

barnlitteratur.” ”Barnlitteratur speglar verkligheten och den debatt som finns i 

samhället i dag. Det som händer i verkligheten kommer in i böckerna. Författarna 

skriver om det som barnen behöver, för att i första hand lära sig saker, även om det 

är inbäddat i roliga berättelser, -det kan ibland ställa till bekymmer när personer inte 

har något uttalat kön”  

(Allert, 2013 ) 

Ordet hen är för mig ett rätt så nytt ord och väcker min nyfikenhet och jag vill lära mig mer 

om det. Rätt så många verkar inte gilla ordet hen, att använda som uttryck, men i skrift verkar 

det gå bättre. Om jag skulle välja att fortsätta forska, om ordet hen, och hur människor är för 

och emot det, vad för slags genomslags kraft har det, för oss i samhället i framtiden. Det finns 

speciella lånekort men hen nu, på biblioteken, där man kan väja att beställa ett lånekort, utan 

att behöva berätta vilket kön man tillhör.  

Vår undersökning om litteratur i förskolan fyller en lucka i forskningen. Enligt 

Kåreland(2005)finns det få undersökningar som med utgångspunkt från genus behandlar 

litteraturen i förskolan. (Kåreland, Modig och Stark, 2005, ss. 53-54) Därför har jag gjort 

denna undersökning för att fylla denna lucka lite bättre, så att det ska finnas lite fler 

undersökningar i ämnet, om genus och litteratur i förskolan. Hoppas kunna förmedla mera 

kunskap och lärdom genom mitt bidrag i detta examensarbete, till personal och studenter 

inom b.la läraryrket. En bok som jag kan varmt rekommendera till förskolepersonal att jobba 

med är boken Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för 2, om genusfällor och genuskrux i 

vardagen. Speciellt står det så tydligt i vårt styrdokument den reviderade läroplanen 2010, om 

vi ska arbeta med genus i våra uppdrag, som förskollärare på förskolorna i Sverige. Barnen 

möts inte bara av svensk litteratur i förskolorna utan även nu med hjälp av mycket social 

medier finns det större tillgänglighet till andra kulturers barnböcker som t.ex. amerikansk 
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litteratur där det fortfarande lever kvar i ännu mera stereotypa könsroller och inte alls ligger 

lika långt framme som vi i Sverige när det gäller genus.  
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10. Boktips och lånekort 

Kiwi och monstret av Jesper Lundqvist och Bettina Johansson förlaget heter olika. Första 

barnboken där hen dyker upp. 

Veke och den röda baddräkten av Charlotta Lannebo.  Vildsvinet Veke vägrar sluta använda 

sin baddräkt trots att de andra vildsvinen i floden kräver det. 

Himmel över Hassela av Viveka Sjögren En av karaktärerna blir kär i någon av motsatt kön 

som är homosexuell. 

Pärlor till Pappa av Sassa Buregren. Sonja är en liten björn som längtar efter sin pappa som 

sitter i fängelset. 

*Otis tröstar av Åsa Medel-Hartvig. 

*Känn med hen av Anette Ståhlberg. 

*Vad gillar du att göra? Av Pemela von Sabljar 

 *Varför gråter pappan? Av Kristina Murray-Brodin.  

*Spelar roll sa virvel av Carina Wilke  

Det finns enligt Bibliotekarien, nya lånekort nu, med det tredje könet (hen). 
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