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Abstract: The purpose of this Master ś thesis is to investigate if gender 

stereotypes are mediated to children between 0-3 years 
through books suitable for their age. This thesis concerns 
books that are available in public libraries. 

 
The content will be analysed by using a combination of 
methods, both content analysis of all the books in our study 
and a qualitative analysis of a smaller number of these 
books. 
 
With inspiration from both Robert Connell and Yvonne 
Hirdman and their theories of gender and gender stereotypes, 
this material was read and we wanted to examine if books 
for very young children might establish 
stereotypes.                       
 
Our analysis showed that many known stereotypes are 
common in these books. For example there are more books 
with boys in leading parts than girls. Boys are allowed to be 
wilder than girls and they can play more dangerous games; 
girls are supposed to stay inside and peacefully play with 
dolls.   
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1 Inledning 
 
Under kursen Barn och medier, som vi har läst på Högskolan i Borås, väcktes vårt 
intresse för småbarn och deras litteraturutbud. Det som fått vårt slutgiltiga uppsatsämne 
att växa fram var en historia, som vår handledare berättade för oss. Det hon beskrev var 
vad som hände när hon skulle köpa två nya böcker till sin lilla dotter. I kön till kassan 
kom hon att tänka på en undersökning som hon nyligen tagit del av, en undersökning 
vars resultat sa att föräldrar oftast väljer böcker till sina pojkar där handlingen utspelar 
sig utomhus och till flickor väljer man böcker vars handling utspelar sig inomhus. Vår 
handledare var själv inget undantag, handlingen i de båda böckerna som hon valt 
speciellt med tanke på sin dotter, utspelade sig inomhus. Givetvis gick hon tillbaka och 
valde två andra böcker. Detta har fått oss att fundera på genusproblematiken och allt vad 
det innebär.  
 
Vårt samhälle idag är på många sätt fortfarande ett segregerat samhälle. Historiskt sett 
har vi haft ett patriarkalt samhälle där mannen haft makten medan kvinnan haft rollen 
som hemmets och barnens vårdare. Även om de rollerna förändrats en hel del lever vi 
fortfarande i en värld där det dagliga livet präglas av de traditionella könsrollerna. Vi 
vuxna påverkas ständigt i vår vardag av samhällets värderingar, via bland annat 
tidningar, böcker och reklam där kvinnor och män porträtteras på olika sätt. Det är till 
exempel framför allt kvinnor, som förekommer i blöj- och tvättmedelsreklamer medan 
män främst figurerar i reklamer som handlar om tekniska föremål. Givetvis påverkas 
också barnen av detta medieutbud, både det som riktas direkt till dem och det som riktas 
till vuxna (Bardh, 2002, s.3-4, 23ff.). Enligt den tyska psykologen Ursula Scheu är det 
många forskares åsikt att genusmedvetenhet inte är något man föds med utan något som 
vuxna, och i vidare mening samhället, tvingar på barnen (Scheu, 1979, s.50ff.). Genom 
att vuxna uppmuntrar och ger beröm för de beteenden som anses passande för barnets 
kön, lär barnet sig hur de ska uppföra sig och handla för att på bästa sätt passa in i de 
rollförväntningar som omgivningen har (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991, s.11). 
Denna åsikt delar också Ingemar Gens, författare till Från vagga till identitet.  Han 
menar att nästan alla vuxna i mötet med ett barn reagerar enligt ett visst mönster 
beroende på om det är en pojke eller flicka, och att det är genom detta mönster barnet 
lär sig hur det ska agera för att få mest uppskattning (Gens, 2002, s.9ff.).   
 
Det är en reell verklighet för oss som individer att vårt samhälle är uppdelat och att 
kvinnor och män värderas olika. Eftersom biblioteket är en del av samhället är det också 
påverkat av de rådande samhällsnormerna. Biblioteket påverkas av samhället och har 
dessutom en påverkande roll på sina användare. På biblioteksföreningens hemsida står 
det i rekommendationerna för barn- och ungdomsbiblioteksverksamheten att 
”Biblioteket ska bidra till att stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling, 
liksom deras utveckling till aktiva, demokratiska samhällsmedborgare”. Det står även 
att ”Biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i lokalsamhället” 
(www.biblioteksforeningen.org). Ett åliggande som kanske inte uttalat berör 
bibliotekets genusansvar men som vi anser i allra högsta grad innefattar detta. Att 
biblioteket ska stärka barns personlighetsutveckling och deras utveckling till 
demokratiska samhällsmedborgare anser vi även innefattar ett genusmedvetande. Ett 
genusmedvetande som genom vår yrkesroll som bibliotekarie, kanske främst kommer 
att beröra hur genus framställs i böckernas värld. 
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Att se litteraturen som en återspegling av verkligheten är en vedertagen åsikt inom det 
litteraturvetenskapliga forskningsfältet (Nikolajeva, 1998, s.23). Men frågan är när vårt 
traditionsbundna könsrollstänkande börjar synas i litteraturen, är det redan i 
småbarnsböckerna? Kan det vara så att redan böcker för riktigt små barn tenderar att 
bidra till att upprätthålla genusstereotyper? Det är ingen hemlighet att det länge har 
saknats handlingskraftiga och energiska flickor i barnböcker. Enligt Ulla Rhedin, fil.dr i 
litteraturvetenskap och bilderboksforskare, föredrar förlagen pojkar som huvudpersoner, 
därför att böckerna säljer bättre. Det är kanske också så att det är roligare att skriva om 
pojkar. Det har Barbro Lindgren, författare till både Max och Vilda Bebin, själv skrivit i 
en svarsartikel till Bengt Nilssons debatt i DN 1988. Hon menade att det är mycket 
roligare att skriva böcker med pojkar i huvudrollen. Lindgren hoppades bara på att det 
fanns andra författare som var mer ansvarsfulla än hon var själv och skrev om flickor 
för det gjorde inte hon (Lindgren, 1988).  
 
Till flickor köps ofta böcker med pojkar i huvudrollerna, medan mammor till pojkar så 
gott som aldrig väljer böcker om flickor till sina pojkar (Rhedin, 2003). Rhedin skriver 
också att det är vad man inom feministiskt litteraturspråk kan kalla ”dubbelt öga”. 
Kvinnor läser gärna böcker om både kvinnor och män medan män nästan enbart läser 
om andra män. Flickor får på detta sätt redan i bilderboksstadiet en sorts blick för hur 
manligt och kvinnligt fungerar i vårt samhälle. Enligt teorin att få pojkar läser om 
flickor, får pojkarna genom böckernas värld bara ett perspektiv (Rhedin, 2003).  
 
Vi har upptäckt att fokus i de flesta undersökningar gällande barnlitteratur främst rör 
böcker för barn över tre år. De böcker som barnen först kommer i kontakt med, och som 
spelar en viktig roll för fortsatt bokintresse, nämns oftast inte, eller bara i förbifarten. Vi 
anser att det är viktigt att även innehållet i böcker för riktigt små barn uppmärksammas 
ur ett genusperspektiv. Eftersom biblioteket är en förmedlare av böcker till små barn 
och genom sitt val av böcker för denna målgrupp, medverkar till att sprida vidare de 
traditionella genusstereotyperna, bör denna litteratur vara av lika stort intresse som 
vilken annan genre som biblioteket erbjuder sina låntagare.  
 
Genusproblematikens aktualitet speglas i att forskningsfältet och allmänheten nu 
engageras, bland annat för kombinationen barn och genus. Till exempel så drivs ett 
forskningsprojekt sedan 2002 i Uppsala på Institutionen för Lärarutbildning och 
litteraturvetenskap och projektet heter ”Genusperspektiv på barn och ungdomslitteratur i 
skolan” (Kåreland, 2003, s.18). Dessutom diskuterades normer och värderingar i 
barnlitteraturen på ett seminarium på 2004 års bokmässa i Göteborg. Enligt Jonas 
Thente, kulturskribent på Dagens Nyheter, var alla var eniga om att det skulle finnas 
plats för arga småflickor i litteraturen, men att verkligheten inte såg ut så än. Ett 
exempel på detta är att BTJ:s recensenter gav böckerna om den busiga kattflickan 
Snurran dåliga recensioner för att hon inte straffades för sitt beteende. Detta medförde 
att bibliotekens bokinköp av denna bok blev magra (Thente, 2004). Kajsa Svaleryd, 
pedagog och författare, visade Snurranböckerna för förskolebarn. Innan de läst boken 
var alla överens om att Snurran var en kattflicka, men efter att ha hört berättelsen om 
den busiga kattflickan, ändrade barnen uppfattning. De trodde nu att katten var en pojke. 
Vidare berättar Svaleryd att den förskola hon jobbar på försökt att ge både flickor och 
pojkar möjligheter att utforska andra färdigheter än vanligt, till exempel teknik och 
bollsporter. När man ville göra liknade saker för pojkar och få dem att prova massage, 
samtal och dans uttalade föräldrarna tydlig rädsla för homosexualitet. Detta tycker 
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Svaleryd pekar på vikten av att visa barnen alternativ till de fasta rollerna även i 
barnböckerna (Thente, 2004). 
 
Vi är nya på det här området, men tycker oss ha upptäckt att det finns en kunskapsbrist 
om hur genus speglas i småbarnslitteraturen, inom bibliotek- och 
informationsvetenskapen. Vi anser att om man som bibliotekarie vill arbeta ur ett 
genusperspektiv och motverka genusstereotyper i barnlitteratur och samhälle, så är ett 
första steg att veta om och hur en del av de småbarnsböcker som finns på ett 
folkbibliotek sprider genusstereotypa uppfattningar. Det finns många sätt att närma sig 
böcker på, och vi vill påpeka att det är utifrån vår egen situation, som vuxna kvinnor 
utan egna barn som vi beskriver böckerna. 
 
Vi anser att vår uppsats är viktig för att uppmärksamma och belysa småbarnslitteratur ur 
ett genusperspektiv och att ha detta genusperspektiv i åtanke i arbetet som bibliotekarie.  
 
En önskan från vår sida är alltså att med denna uppsats diskutera genusproblematiken 
för bibliotekspersonal. Detta gäller speciellt vid bokinköpssituationer, sagostunder samt 
vid bokrekommendationer till föräldrar, för det är genom detta arbete som vi anser att 
biblioteket kan påverka traditionella könsmönster. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Under sextio- och sjuttiotalet fick könsrollsdebatten alltmer gensvar i samhället. 1962 
skrev professor Rita Liljeström en artikel i tidningen Hertha (nr 1, 1962). Artikeln hette 
”Det ska böjas i tid…” och drog igång en diskussion om barnböckers innehåll. Böcker 
som tydligt riktades till antingen flickor eller pojkar kritiserades. Liljeström menade i 
sin artikel att genom böckerna riktades flickornas uppmärksamhet tidigt mot hemmet, 
medan pojkarnas uppmärksamhet riktades mot äventyret. Flickan vann sin position 
genom utseendet och kärleken men pojken strävade efter yrket och bragden. 1963 kom 
Tankar om barnlitteraturen av barnboksförfattaren Lennart Hellsing ut. Boken har blivit 
omtryckt i flera upplagor, nu senast 1999, och har använts som kurslitteratur. Hellsing 
menade att om förlagen slutade med att använda en tydlig omslagsbild som framhäver 
skillnaden mellan pojk- och flickböcker skulle kanske fler böcker läsas av båda könen 
(Hellsing, 1999, s.94-95). 
 
I slutet av 1969 offentliggjordes en ny skolplan som sa att skolan skulle arbeta mer 
aktivt för att motverka könsskillnaderna. Även om det i teorin blev utjämnat så ansåg 
vissa grupper att det gick för långsamt (Toijer-Nilsson, 1978, s.84). I slutet av 70-talet 
skrev Ying Toijer-Nilsson, numera fil.dr. i litteraturvetenskap, sin bok ”Berättelser för 
fria barn – Könsroller i barnboken”. Hon anför där att det är människor som ska formas, 
inte män och kvinnor (Toijer-Nilsson, 1978, s.8). Hon menar att det inte är tvunget att 
alla kvinnor skulle bli bilmekaniker och alla män hemmapappor, men att det måste 
finnas alternativ. Böcker ska spegla samhället, för det är genom böcker som barn får 
kunskap om sin omvärld. 
 
Debatten innebar också att Bibliotekstjänsts lektörer och recensenter alltmer 
uppmärksammade könsrollerna i böckerna. Detta gjorde i sin tur att författarna blev 
försiktigare och böcker med gamla könsmönster tappade i popularitet (Toijer-Nilsson, 
1978, s.86). Gunilla Bergström gav ut sin första bok om Alfons Åberg 1972, och hon 
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har sagt att hon blev påverkad av barnboksdebatten. Hon skrev därför om Alfons som 
bor med sin pappa utan en närvarande mamma (Toijer-Nilsson, 1978, s.108). 
Barnboksdebatten var som livligast på 1970-talet men avstannade inte helt under 1980-
talet. I början 1990-talet skrev Maj Asplund Karlsson, fil.dr i litteraturvetenskap, i sin 
bok Från Max till Mio att de böcker som läses i förskolorna var i stort sett desamma 
som under 70- och 80-talet och har inte ändrats mycket sedan dess. Det lästes böcker 
om Totte (Gunilla Wolde), Ludde (Ulf Löfgren), Max (Lindgren-Eriksson) och Kanin 
(Lena Andersson). Hon framhöll att den nyare barnboksutgivningen haft svårt att tränga 
sig in bland de populäraste böckerna. Hon säger vidare att det kan bero på tidsbrist, man 
tar de böcker som verkar välbekanta och de väljs av slentrian. En annan orsak kan vara 
av ekonomisk natur. Både bibliotek och förskolor har drabbats av nedskärningar och 
kan inte köpa in lika mycket böcker som förut (Asplund Carlsson, 1993). 
 

1.2 Syfte  
 
Vi vill undersöka om typiska genusstereotyper förmedlas till småbarn genom 
folkbibliotekets utbud av böcker för denna åldersgrupp. För att nå detta syfte avser vi att 
undersöka innehållet i ett urval av småbarnsböcker.  
 

1.3 Frågeställningar 
 
Vår huvudsakliga frågeställning är: 
 
Förmedlas typiska genusstereotyper i ett urval småbarnsböcker vid folkbibliotek? 
 
För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt att ta ett antal analysfrågor till vår 
hjälp. Dessa frågor har inspirerats av främst Robert Connell och Maria Nikolajeva: 
 
Kvantitativa analysfrågor: 
 

- Hur många av böckerna har en pojke alternativt en manlig figur i huvudrollen? 
 
- Vilka klädfärger dominerar i böcker med pojkar respektive flickor i 

huvudrollen?  
 
- I vilken miljö utspelar sig handlingen i böcker med pojkar respektive flickor i 

huvudrollen?  
 

Kvalitativa analysfrågor: 
 

 
- Om huvudpersonen är ett djur eller föremål, finns det några tecken i texten eller 

bilden som får oss att uppfatta objektet/djuret eller föremålet som en pojke eller 
flicka?  

 
- Är huvudpersonens kön avgörande för den eventuella handlingen, enligt de 

genusstereotypa uppfattningar som råder idag? 
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- Visar huvudkaraktärerna några egenskaper som skiljer sig från den allmänna 

uppfattningen om genusstereotypt beteende? 
 

1.4 Definitioner 
 
Småbarnslitteratur 
 
Det har gjorts många försök att gruppera litteratur för barn. Bland annat gjorde den 
danska pedagogen Torben Gregersen ett av de tidigare försöken till en bilderboks-
kategorisering. Gregersens kategorisering har varit mycket använd och är omnämnd i 
många undersökningar. Om man utgår från Gregersens beskrivning av pekbok - en bok 
helt utan text - finns idag nästan inga nya pekböcker att tillgå. De flesta böcker som nu 
ges ut för de yngsta barnen har stödjande text (Gregersen, 1969, s.221).  
 
Vi väljer därför att använda oss av termen småbarnslitteratur, då vi i denna uppsats vill 
ha ett vidare begrepp än pekbok. Det är en term som innefattar hela spektrat av böcker 
för småbarn, och med småbarn menar vi barn mellan 0-3 år. Det vi i denna uppsats 
definierar som småbarnslitteratur är de böcker man vanligtvis finner i bibliotekets tråg 
och hyllor avsedda för de minsta barnen. 
 
Stereotyp 
 
En stereotyp är en generell uppfattning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör 
en viss grupp. Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig om en individ eller 
grupp utan att närmare pröva om den är korrekt. En stereotyp påverkar inte bara 
uppfattningen om hur någon/något är utan också hur vederbörande bör vara. Stereotyper 
bidrar ofta till att hålla kvar fördomar och negativa attityder (www.ne.se [2005-11-13]). 
 
Genus 
 
Genus definierar vi som det sociala könet. I vå r uppsats har vi därför valt att använda 
begreppet genus för att understryka att vi anser att relationen mellan könen, mäns och 
kvinnors beteende och vad som anses vara manligt och kvinnligt inte är biologiskt givet 
utan till största delen socialt och kulturellt konstruerat. 
 
Genusstereotyper 
 
Vad vi i denna uppsats menar med genusstereotyp är de schablonmässiga föreställningar 
som finns om hur en man respektive kvinna bör vara. De utmärkande egenskaper som 
de flesta i vårt västerländska samhälle anser vara typiska för en man eller kvinna. Ett 
exempel kan vara att för att vara kvinnlig bör man klä sig på ett visst sätt, eller att vissa 
yrken enbart kan utövas av det ena könet. 
 
Könsroll 
 
Vi använder begreppet könsroll som en sammanfattande term för de socialt och 
kulturellt betingade skillnader mellan könen som exempelvis avser värderingar, 
föreställningar om kvinnor och mäns beteenden, och makt. Könsrollen är också 
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förknippad med ideologiska föreställningar om hur förhållandena mellan könen bör 
vara.  
 
Det förekommer att vi även använder oss av begreppet könsroll i samma betydelse som 
genusstereotyp.  
 
Genuskontrakt 
 
Genuskontrakt är ömsesidiga och konkreta föreställningar om hur kvinnor och män ska 
förhålla sig till varandra.  
 

1.5 Litteratursökning 
 
Eftersom vi tidigare skrivit ett mindre arbete om yngre barn och deras litteratur var vi 
insatta i en del av det material som fanns att tillgå på området. Dock var vi medvetna 
om att det krävdes mycket mer än så som underlag för en magisteruppsats, och när vi 
efter en tids skrivande insåg att vi ville ändra fokus i uppsatsen, startade hela 
sökningsprocessen om igen.   
 
Vi gick ungefär likartat tillväga båda gångerna i vårt sökande efter lämplig litteratur. 
Bibliotekets kataloger var vår första ingång, så sökningar i exempelvis Högskolans i 
Borås bibliotekskatalog Voyager var frekventa. Men även Libris, LISA, Artikelsök, 
Lovisa (Lunds Universitets bibliotekskatalog) och Library Lit. & Information science 
samt Nordiskt BDI- index har använts. Sökorden vi använde oss av var bland annat: 
pekbok, barn OCH genus, barn OCH könsroller och småbarnsböcker. Anledningen till 
att vi inte valde ”bilderböcker” som ett sökord var att bilderböcker riktar sig till en 
annan åldersgrupp än den vi valt att undersöka. Våra engelska sökord var exempelvis: 
’children’, ‘infants AND gender’, ‘infants AND pshycology’, ‘toddlers AND 
picturebooks’. När vi hittade en relevant träff tog vi hjälp av de i katalogen satta 
ämnesorden, och kom på så sätt vidare i vår litteratursökning. Litteraturlistorna i de 
böcker vi fann relevanta var till stor hjälp i processen, och även en del äldre 
magisteruppsatser var informativa. En bok som var oss till stor hjälp under vår första 
inriktning, men som sedan nästan visade sig vara irrelevant var Marantz The art of 
picture books, A selective reference guide, där vi fick många tips och ingångar till 
vidare studier. Orsaken till att vi nämner den här är att den är en av de få böcker vi 
funnit som tar upp litteratur som behandlar bilderböcker för små barn. 
 

1.6 Disposition  
 
I kapitel två, ’Barn och genus - en bakgrundsteckning’, börjar vi med en kort 
redogörelse om hur barn upptäcker genus och hur omgivningen påverkar barnet. 
Därefter redogör vi i kapitel 3 för den litteratur som vi anser vara viktig för vår uppsats. 
Vi har även gjort ett medvetet val i kapitel 4, ’Genusteori’, där vi först har en kort 
historisk genomgång av genusvetenskapens framväxt för att därefter redogöra för två 
erkända genusforskare. Detta för att vi vill ge läsarna en bakgrund innan vi går in och är 
mer specifika i applicerandet av genusbegreppet på vårt material. Kapitlet innehåller 
också exempel på hur genus identifieras i barnböcker. Vi har va lt att lägga vårt 



 11 

metodavsnitt som kapitel 5. Detta kändes naturligt eftersom vi i arbetet med uppsatsen 
först gick igenom all bakgrundslitteratur innan vi bestämde oss för vilken metod vi 
skulle använda för att bearbeta materialet. I kapitel 6, som vi kallar ’Redovisning av 
empiriskt material’, presenteras de småbarnsböcker vi gjort en kvalitativ läsning av. Vi 
vill genom denna redovisning öka förståelsen och även intresset för vad vi sedan tar upp 
och resonerar kring i kapitel 7, ’Resultat och analys’. Vi har valt att slå samman resultat 
och analysavsnitten eftersom vi eftersträvar en helhet, och anser det mera logiskt att 
göra på detta sätt än att redovisa avsnitten var för sig. I kapitel 7 använder vi våra 
analysfrågor som en strukturerande ram för att skapa en överblick över resultatet. Vi 
delar upp resultat och analysavsnittet i en kvantitativ och en kvalitativ del. Detta val 
gjordes för att den kvantitativa avsnittet till största del består av diagram och tabeller 
med förklarande text och den kvalitativa delen mestadels har resonerande text. Kapitel 8 
innehåller diskussion och slutsats, innan slutligen sammanfattningen presenteras i 
kapitel 9. 
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2 Barn och genus – en bakgrundsteckning 
 
När ett barn föds är den första frågan till barnmorskan: ”Är det en pojke eller flicka?” 
Vårt genus är den första etikett som sätts på oss redan när man är någon minut gammal. 
Genast påbörjas formandet till pojke eller flicka enligt de normer, värderingar och 
rollförväntningar som finns i samhället (Rithander, 1997, s.8, och Gens, 2002, s.10). 
Det finns ett behov av att strukturera och ordna det tvetydiga som ligger djupt i det 
mänskliga tänkandet. När man vet det biologiska könet, vet man också hur man ska 
bemöta barnet (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991, s.29). Genom detta genus uppfostras 
man till olika sociala varelser med olika uppgifter och roller (Svaleryd, 2003, s.25). 
Varje kultur har sin uppsättning av attribut som kläder, egenskaper, rörelsemönster och 
intressen som är knutna till det biologiska könet. (Svaleryd, 2003, s.5ff.). Elisabeth 
Öhrn, professor i pedagogik vid Högskolan i Borås, tycker sig ha sett en förändring hos 
mindre barn. Hon skriver i sin bok, Könsmönster i förändring, att i undersökningar 
gjorda på förskolor under 1990-talet har man sett en mindre självklar bild av hur pojkar 
och flickor agerar. Flickorna har tagit mer plats och bryter mot traditionella mönster i 
leken. Det menar Öhrn tyder på en mer självständig självbild och att flickorna har andra 
förväntningar på livet än tidigare (Öhrn, 2002).  
 
Barn ser att vissa beteenden, språk, intressen, färger och leksaker knyts till de två 
könsroller som finns. Utifrån de reaktioner de ser i omvärlden, försöker de förstå vilken 
position som är deras beroende på om de är pojkar eller flickor (Svaleryd, 2003, s.25). 
För barnet är könsidentiteten en grundläggande del i barnets identitetsutveckling. Men 
den formas inte bara i hemmet, idag har förskolan, skolan och kompisar stor betydelse 
menar Gunilla Haldén professor i pedagogik vid Linköpings Universitet (Halldén, 2001, 
s.38 ff.). Jorun Gulbrandsen, författare och pedagog, frågade tio-åringar vad de ville bli 
när de blev stora. Flickorna svarade: stå i affär och sälja parfym och kläder eller jobba 
på förskola, skola eller sjukhus. Men några svarade polis och andra typiska mansyrken. 
När de fick frågan på vad de skulle ha blivit om de varit pojkar, var listan mycket längre 
och med större variation. De ville bli chaufförer, brandmän, brevbärare, dykare, 
tandläkare och ingenjörer. Samma fenomen uppstod när hon frågade pojkarna. Som 
pojke var variationen på yrken att välja mellan stor, men som flicka var yrkesvalen 
begränsade till serviceyrken av olika slag (Gulbrandsen, 1994, s.63-64). 
 

2.1 Barnets psykiska könsrollsidentitet 
 
Psykologen Margret Mahler ansåg att barnet börjar bli medvetet om att det finns två kön 
redan vid 20-21 månaders ålder. (Mahler, 1975). Bjerrum-Nielsen och Rudberg anser 
dock att vid den åldern har barnen ingen aning om vilket av könen som värderas högst i 
samhället och vilka biologiska skillnader som ligger till grund för att pojkar och flickor 
är två olika kön, men barnet kan få ett vagt begrepp om den grundläggande 
könsskillnaden vid denna ålder (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991, s 77).  
 
Om pojken får negativ kritik på kvinnliga drag i sitt uppförande kan hans motvilja mot 
tjejiga saker och lekar ses i detta. Detta beteende kan vara den psykologiska grunden till 
att det är svårare för pojkar att vara flickaktiga än för flickor att vara pojkaktiga. Men 
även omgivningens idéer om vad som är accepterat spelar in. Omvärlden reagerar mer 
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negativt på flickiga pojkar än på pojkflickor (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991, 
s.102ff, och Gens, 2002, s.61). Redan från tre års ålder är barnen medvetna om den 
individ de ska vara för att vara en del av omgivningen. För flickor är deras identitet lika 
med likhet och identifikation, och för pojkar betyder deras identitet att de är olika och 
autonoma, i förhållandet till modern. Detta kommer i fortsättningen av deras utveckling 
att vara viktigt. Flickor odlar intimitet med andra medan pojkar blir mer självständiga 
(Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991, s.107).  
 
När barn försöker ta till sig och lista ut vad som hör till vilket genus, verkar det i de 
flesta fall vara så att barn anser att maskulinitet är detsamma som att vara så lite feminin 
så möjligt och vice versa. För att försöka motverka detta kan man försöka få barnen att 
göra motsatta saker mot vad de brukar - förmå pojkar att vara i dockvrån och flickor att 
agera mer självsäkert. Barnen uppfattar ofta dessa försök som lätt förvirrande. Davies 
menar att det kommer att bli svårt men att man ska försöka få barn att förstå att det ena 
inte utesluter det andra. Man kan vara framåt men ändå ha andra positioner beroende på 
situationen (Davies, 2003, s.108).  
 

2.2 Omgivningens påverkan på barns genusuppfattning 
 
Även de som mest hängivet försöker ändra genusuppfattningen genom uppfostran 
kommer nog att misslyckas. De stereotypa egenskaper som man vill ändra på, 
kvinnligheten (skörhet, fixering vid utseende och familjeliv) och manligheten 
(våldsamhet, aggressiviteten, okänsligheten) är de saker som barnen lättast tar till sig. 
Det är dessa egenskaperna som gör det lätt för barnen att markera skillnaderna mellan 
manligt och kvinnligt (Davies, 2003, s.9). Identifikation och imitation är viktigt för 
barnen när de ska reda ut begreppen. Det är lättare om barnet tycker om och känner 
personen det identifierar sig med, men det är inte nödvändigt. För pojkar kan förebilden 
vara män som de möter i media, som Batman och Stålmannen. Pojkar väljer oftast 
manliga modeller och flickor kvinnliga, men trots detta har man i undersökningar sett 
att barnen brukar identifiera sig med den modell som har mest makt, oavsett vilket kön 
personen har. Makten är viktigare än könet (Rithander, 1997, s.11). 
 
Att barn redan vid två och ett halvt års ålder har en uppfattning om att flickor gillar att 
leka med dockor och hjälpa mamma, och att pojkar tycker att om att bygga saker och 
hjälpa pappa menar forskarna Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen, vid pedagogiska 
forskningsinstitutet vid Oslo Universitet, är tydligt (Evenshaug & Hallen, 2001, s.286). 
Vid tre års ålder börjar barn, med viss hjälp från vuxna i sin omgivning, bli medvetna 
om att det finns kvinnor och män respektive flickor och pojkar. De börjar bli mer 
uppmärksamma på de fysiska skillnaderna mellan könen och de kan placera sig själva i 
någon av dessa kategorier (Bardh, 2002, s.49). De vet mer eller mindre vad som anses 
vara manligt och kvinnligt och kan med ökande säkerhet använda sig av tilltal såsom 
han och hon. Småbarn befinner sig i en pågående process där de lär sig vad 
könstillhörighet innebär, och de brukar förknippa kön med ett visst utseende eller 
beteende. Till exempel att det bara är pappor som har skägg, eller att det är mammor 
som tvättar, om det ser ut så i barnets familj vill säga. Barnen anser också att manliga 
yrken för det mesta är viktigare än de kvinnliga säger Birgitta Fagrell, lektor vid 
Idrottshögskolan i Stockholm (Fagrell, 2000). Barnens beteende kan vara ett tecken på 
Connells antagande om att genus är produkt av inlärning och alltså kan ändras (Connell, 
1995, s.47).  
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Alla barn är mycket mottagliga för subtilt uttalade och outtalade signaler, krav, normer, 
förväntningar, regler och villkor de möter. Forskaren Bronwyn Davies menar att barn på 
detta sätt lär sig sitt ”rätta” kön, det vill säga hur de måste vara för att accepteras av 
omgivningen (Davies, 2003). Vuxna kan utöva press på barnen att bete sig på ett 
genusadekvat sätt genom de förväntningar och de sätt de bemöter barnen på, menar 
pedagogikforskare Birgitta Odelfors, i sin bok Förskolan ur ett könsperspektiv  
(Odelfors, 1998, s.16). Omgivningens syn på mognaden hos pojkar och flickor är också 
olika. När en flicka är bråkig och vägrar klä på sig är hon barnslig och liten, men om en 
pojke gör detsamma börjar han bli ”stor” eftersom han visar självständighet. För flickor 
är det att vara ”stor” när man är duktig och är lik sin mamma, medan det för en pojke är 
att vara ”stor” när man är olik sin mamma (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991, s.109). 
Flickor som är lugna, tysta och hjälpsamma är duktiga medan pojkar som gör detsamma 
antingen får överdrivet med beröm eller skickas ut för att spela fotboll istället (Svaleryd, 
2003, s.17).   
 

2.3 Klädernas och attributens symbolik 
 
Bronwyn Davies upptäckte vid sina undersökningar vilken laddad roll kläderna har för 
barnen. Hon märkte att barnen använde kläderna för att kunna bete sig på ett sådant sätt 
som självklart associerades till manliga respektive kvinnliga symboler och kläder. En 
pojke, som i vanliga fall var i ledarställning, hade klätt ut sig i kjol. Han blev då 
nedbrottad av en mindre pojke, därför att kjolen gav den mindre killen övertag. Efter en 
stund blev pojken med kjolen upprörd över sin svaghet och tog av sig plagget.  Därmed 
kastar han också av sig sin svaghet och ger igen - och nu är det den andra killen som är i 
underläge. Davies träffade också en flicka som hette Joanne i samband med sina under-
sökningar på olika förskolor. Joanne gick ofta runt i träningsställ eftersom det var mer 
praktiskt för henne i leken, men hon påpekade flera gånger för Davies att hon hade 
klänningar hemma och satte demonstrativt upp håret i tofs eftersom hon flera gånger 
blivit tagen för pojke (Davies, 2003, s.29). 
 
Medierna runt omkring oss gör föreställningarna om manligt och kvinnligt mycket 
levande. Reklamen som både barn och vuxna ser varje dag är fulla av stereotyper. 
Flickor framställs rosa och gulliga medan pojkar är mörka och farliga. Svaleryd nämner 
att genom att gå in i en leksaksbutik eller klädesbutik, kan man se vilka skiljelinjer det 
finns mellan vad pojkar och flickor förväntas göra. Sakerna och kläderna är tydligt 
färgkodade och ger olika signaler. Pojkarnas leksaker är mörka och vill inspirera till 
rörelse, konstruktion och vilda lekar, medan flickornas leksaker är pastellfärgade, de är 
redan färdigkonstruerade och är ofta saker till hemmet (Svaleryd, 2003, s.73-74).  
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3 Tidigare forskning och annan litteratur  
 

3.1 Litteraturgenomgång 
 
Historien om flickor och pojkar: Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv, är en bok skriven av Harriet Bjerrum Nielsen, professor i genusforskning 
och Monica Rudberg, professor i pedagogik. Båda är knutna till Oslo Universitet. De 
vill med boken formulera en teori om barns utveckling ur ett genusperspektiv. Boken 
var intressant för oss eftersom den beskrev hur och när barn blir medvetna om sina 
respektive könsroller.  Detta var intressant då det visar på att barn redan i tidig ålder 
påverkas av omgivningen i skapandet och uppfattningen av genus. 
 
I sin bok Frogs, snails and feminist tales, som i svensk översättning heter Hur flickor 
och pojkar gör kön, skriver Bronwyn Davies om sina undersökningar på australiensiska 
förskolor under 1980-talet. Den publicerades för första gången 1989, men trycks 
fortfarande i nya upplagor och är minst lika aktuell nu som då. Davies gick ut på 
förskolor eftersom traditionell utvecklingspsykologi menar att det är under denna tid i 
livet som det sociala könet formas. Davies närmade sig barnen bland annat genom att 
läsa feministiska sagor för dem. Efteråt intervjuade hon barnen och diskuterade de 
könsroller som sagorna visade.  Det vi anser vara det viktigaste med denna 
undersökning är att Davies med sin bok ger exempel på situationer där barn brottas med 
komplexiteten i genusfrågor och hur yttre attribut kan förändra och påverka barn i deras 
interaktion med varandra. Davies försöker hjälpa de vuxna som med sitt pedagogiska 
arbete och bemötande av barn vill ge barnen möjlighet att känna glädje och stolthet för 
alla sidor av sig själv, även om de sidorna speglar annat än de normer som är rådande. 
 
Beverly Lyon Clark och Margaret R. Higonnet har i Girls, boys, books, toys – gender in 
children´s literature and culture, sammanställt 18 essäer av 22 forskare. Texterna 
behandlar komplexiteten inom barns kulturella sfär, där den övergripande gemensamma 
nämnaren är frågan om hur genussymbolism både konstrueras och motarbetas inom 
litteraturen. 
 
Den text ur Girls, boys, books, toys – gender in children´s literature and culture som 
haft mest relevans för oss är The liberal bias in feminist social science research on 
children´s books av Roger Clark, Heidi Kulkin och Liam Clancy. Här redogörs att 1972 
publicerades en artikel av bland annat Leonore Weitzman, i American Journal of 
Sociology, som fördömde genusbeskrivningen i prisbelönade bilderböcker för barn. 
Enligt Clark, Kulkin och Clancy har denna artikel haft en oerhörd betydelse för den 
fortsatta feministiska forskningen men har även hjälpt till att öka medvetenheten hos 
bokförlag, lärare och föräldrar. Författarna medger att det kan verka vågat att tillskriva 
en artikel som publicerades på tidigt 1970-tal denna betydelse, men faktum kvarstår att 
det fortfarande idag inom den amerikanska feministiska forskningen refereras till denna 
artikel som skrevs för mer än 30 år sedan. Leonore Weitzman och hennes kolleger, 
Deborah Eifler, Elizabeth Hokad och Catherine Ross granskade förhållandet mellan 
kvinnlig och manlig visibilitet i böckerna och redogjorde för hur de kvinnliga respektive 
manliga gestalterna var beskrivna i desamma.  
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Lena Kåreland är projektledare för en undersökning som kallas ”Genusperspektiv på 
barn och ungdomslitteratur i skolan” och bedrivs på Institutionen för lärarutbildning och 
litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Projektet startade i januari 2002 och har 
avslutats under våren 2005. Här undersöks barnlitteratur som används i skolorna och 
könsrollerna i böckerna granskas. Kåreland har sett att pojkarna framställs som 
utåtriktade och aktiva medan flickorna är passiva och tillbakadragna. Kåreland säger att 
många författare skapar barnboksfigurer med vissa könsroller utan att reflektera, men 
menar samtidigt att det skulle vara farligt om man tvingade författare att skriva mer 
jämlikt. Hon säger att en författares skaparkraft kommer inifrån och kan inte påverkas 
(Kåreland, Genusforskning i barn- och ungdomslitteraturen, 2005). Undersökningen var 
betydelsefull för oss eftersom den tar upp hur genus framställs i barnböcker.  
 
Beauty, brains and brawn, the construction of gender in children´s literature, är en 
samling av texter som ur ett genusperspektiv resonerar kring barnlitteratur och genus. 
Boken är redigerad av Susan Lehr, som är professor i litteratur på Skidmore College i 
USA. Texterna är skrivna av olika forskare och pedagoger och behandlar ett brett 
perspektiv, de skildrar till exempel hur aktuell forskning ställer sig till hur könsroller 
porträtteras i olika barnboksgenrer, både de som riktas till äldre barn och till de riktigt 
små barnen. Texten som vi fann väsentlig för vår uppsats var Picture books for 
preschool children: Exploring gender issues with three and four year olds av Barbara 
Chatton. Barbara Chatton, professor på University of Wyoming, skriver om hur och när 
små barn kommer till insikt om sin könstillhörighet, och hur böcker och vuxna påverkar 
barns uppfattning om vad som är möjligt och vad som inte är det för pojkar respektive 
flickor. Hon beskriver också hur bilden av pojkar, flickor, vuxna och djur framställs i 
barnböcker. Den är intressant för vår undersökning eftersom Chatton också undersökt 
hur figurer i barnböcker framställs och hur läsaren påverkas.  
 
Maria Nikolajeva, som vi tidigare nämnt, är aktad inom den svenska 
barnlitteraturforskningen. I Barnbokens byggklossar och Bilderbokens pusselbitar har 
Nikolajeva gjort något ganska unikt, hon har forskat om barnlitteraturens mindre 
populära delar. I en tid då det med hennes egna ord ”finns försvinnande lite teoretisk 
litteratur om litterära karaktärer över huvud taget, ännu mindre om 
persongestaltningen i barnlitteratur och inga teoretiska studier om persongestaltningen 
i bilderboken” har Nikolajeva försökt att åtgärda just detta (Nikolajeva, 2000, s.173). I 
Bilderbokens pusselbitar, tar hon upp bilderbokens alla versioner. Från bilderböcker för 
de allra minsta till dem som riktar sig till större barn. Nikolajeva erbjuder praktiska 
redskap för att förstå och analysera bilderböcker. Hon diskuterar bilderboken som ett 
estetiskt föremål och går sedan igenom olika aspekter, såsom bilderbokens 
miljöskildring, personskildring och berättarperspektivet. 
 
Kajsa Svaleryd har med sin bok Genuspedagogik skrivit en bok som hon vill ska 
användas som ett verktyg för att ge läsaren idéer om hur man ska tänka mer 
genusmedvetet i sitt pedagogiska arbete. Hon har arbetat som förskollärare och sedan 
som konsult och handledare på både förskola och skola. Svaleryd har upptäckt att det 
som hon trodde var jämställdhet i undervisningen, i själva verket var det motsatta. 
Genusstereotypa beteenden smyger sig in även i undervisningen. Hon ger också 
exempel på hur dessa myter kan gestalta sig och hur alla kan bli påverkade av vår 
omgivning, och genom saker som vi kanske inte tänker på. Den reklam vi blir 
översköljda med visar schablonmässiga genusstereotyper varje dag. I klädreklam för 
barn är pojkar vilda och busiga medan flickorna mer är i bakgrunden och poserar.  
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Sammanfattande kommentar 
 
I ovanstående avsnitt har vi kort presenterat den litteratur som förutom Robert Connell 
och Yvonne Hirdman skapar bakgrunden till våra teoretiska resonemang, vilka ligger 
till grund för vår vidare undersökning. Vi ville ha ett avsnitt där vi på ett tydligt sätt 
presenterar de källor som utgör vår bakgrund. 
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4 Genusteori 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om genusstereotyper förmedlas till småbarn 
genom folkbibliotekets utbud av böcker för denna åldersgrupp. På grundval av detta vill 
vi ge en orientering i forskning om vad genus och genusstrukturer är och vad det är som 
upprätthåller dessa. Vi vill påpeka att vi i våra tidigare studier inte varit i kontakt med 
genusforskning vilket gör att detta är vårt första försök på området. Vi vill inte påstå att 
det vi tar upp är allomfattande eller det mest relevanta. Vi har valt ut forskare som vi 
förstått är väletablerade och hoppas därmed kunna ge en ändamålsenlig bild av 
genusforskning. Eftersom vi är helt nya på området kan det vara svårt för oss att avgöra 
vilka rön som är vedertagna inom genusforskningen. Därför har vi valt att snarare 
fokusera på de etablerade forskarna än de senaste rönen. Med detta teoretiska avsnitt om 
genus vill vi ge ett bredare och djupare perspektiv på genussystemet – det som ligger till 
grund för relationen mellan könen och som varierar mellan olika samhällen och olika 
tider. 
 
Genom att först ge en kort historik och sedan redogöra för Yvonne Hirdmans och 
Robert W Connells forskning hoppas vi ge en allmän bakgrund till genusforskningen, 
vilken är mycket komplex. Sedan vill vi bryta ner teorierna till en mer konkret nivå och 
riktar därför in oss på barn och genus, men ämnar kontinuerligt göra kopplingar tillbaka 
till Hirdman och Connell. 
 

4.1 Bakgrund  
 
Idén om en manlig respektive kvinnlig könsroll går tillbaka så långt som till det sena 
1800-talet då det uppstod en debatt om könsskillnader. Samhällets motstånd mot 
kvinnlig frigörelse stöddes av vetenskapliga sanningar om dessa könsskillnader, 
exempelvis var den kvinnliga skörheten en anledning till att kvinnor inte accepterades 
på universitet. Men man måste ha i åtanke att detta säkert inte gällde inom alla 
samhällsklasser, då man som kvinna i arbetarklassen varken hade tid och råd att vara 
bräcklig eller att studera. Debatten var startskottet på en forskning och debatt om 
könsskillnader som fortfarande pågår idag, trots att resultaten enligt socialpsykolog 
Robert Connell inte har förändrats. ”Könsskillnader inom i stort sett alla mätbara 
områden, är antagligen väldigt små eller existerar inte alls” (Connell, 1999, s.38). 
Connell menar också att vi idag är kulturellt betingade att tro på och överdriva 
betydelsen av biologiska könsskillnader (ibid). Skillnaderna mellan män och kvinnor 
och vad som anses vara ”typiskt” kvinnligt och manligt, är istället socialt och kulturellt 
betingat och i högsta grad föränderligt, menar de flesta genusforskare. På 1700-talet 
ansågs det till exempel vara manligt att visa känslor, och under medeltiden var 
bryggerinäringen ofta en kvinnlig verksamhet (Nationella sekretariatet för 
genusforskning, 2004).  
 
Industrialismens genombrott på 1900-talet innebar att allt fler kvinnor började arbeta 
utanför hemmet. Den framväxande demokratiska idén, som förutsatte att människor 
skulle behandlas lika oavsett ras, samhällsställning och kön, medförde att nya rättigheter 
successivt tillkämpades. Den framväxande kvinnorörelsen kämpade till sig rösträtt och 
allt fler rättmätiga platser på medborgarområden. På 1930-talet blev det en större 
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acceptans för kvinnor att både studera och arbeta utanför hemmet. Men om det var bra 
eller inte att kvinnorna kom ut i förvärvsarbete rådde det fortfarande delade meningar 
om. Meningarna gick isär mellan kvinnor och män, gifta och ogifta, yrkesarbetande och 
hemmafruar om det lämpliga i att även kvinnor med barn arbetade. Det traditionella 
genuskontraktet med frun vid spisen och mannen på fabriken bibehölls därigenom ända 
in på 1950-talet. 1960-talet innebar fortsatt utjämning, både mellan klass och mellan 
kön. Förskolor byggdes och kvinnor uppmuntrades att ta även typiskt manliga 
arbetsuppgifter, men ansvaret för hem och barn kvarstod. På 1970-talet hade 
klasskillnaderna minskat ytterligare, men genusproblematiken kvarstod fortfarande. Och 
trots att vi idag har kommit ytterligare en bit mot jämställdhet, är genusskillnader ett 
faktum (Lärarförbundet, 2004). 
 
Begreppet könsroll är idag så vedertaget att man kan förvånas över hur pass nytt 
begreppet faktiskt är. Enligt Connell var det först på 1930-talet som ordet roll började 
användas som en förklaring till socialt beteende, och vid 1950-talet var det en etablerad 
term inom bland annat samhällsvetenskapen. Åsikten att rollfördelningen inom 
samhället var en nödvändighet som bidrog till ett stabilt samhälle var vanlig fram till 
1970-talet, men då förkastades denna åsikt.  
 
”Man föds inte till kvinna, man blir det” - Simone de Beauvoirs bevingade ord från 
1949 - skulle kunna ha inlett den moderna diskussionen om kön som tillskapad social 
konstruktion (Beauvoir, 1986, s.162). Kvinnoforskningen som forskningsområde 
började utvecklas i Sverige under 1970-talet. Till en början användes begreppet 
kvinnoforskning dels för att det saknades kvinnliga forskare men också för att de även 
ignorerades som forskningsobjekt skriver de båda professorerna Elisabeth Sundin och 
Boel Berner (Sundin & Berner, 1996). Birgitta Hovelius, som är professor i Lund, 
menar att man inom många områden byggde forskningsresultaten endast på mäns 
erfarenheter och förhållanden. Som exempel kan nämnas den medicinska forskningen, 
som endast studerade det manliga forskningsobjektet. Ändå användes resultaten av 
studierna som underlag och rekommendationer för båda könen (Hovelius 1996, s.26). 
Detta säger även Susanne Rithander, som menar att vad som varit normalt för pojkar 
och män även har blivit norm för flickor och kvinnor (Rithander, 1997, s.10). 
 
Inom traditionell forskning anses sociala skillnader mellan könen ofta slentrianmässigt 
höra till biologin. Synsättet kallas biologisk determinism och innebär i detta 
sammanhang att sociala (makt-) skillnader mellan könen anses styras av och vara en 
naturlig avspegling av biologiska skillnader. När kvinnor så började användas som 
forskningsobjekt visade det sig att den forskningsmetod som användes inte var 
tillräcklig för att kunna förklara eller förändra ojämlikheten mellan könen. Med tiden 
ändrades inriktningen på forskningen genom att begreppet kön inte längre sågs som 
något enkelt och uppenbart. Att vara man eller kvinna, eller vad som ansågs som 
manligt och kvinnligt var inte något statiskt, utan istället upptäckte forskarna att detta 
kunde variera beroende på tid, plats och klass (Sundin & Berner, 1996).  
 

4.2 Hirdmans genussystem 
 
Yvonne Hirdman är en av förgrundsgestalterna inom svensk genusforskning. Hon 
disputerade 1974 med avhandlingen Sveriges kommunistiska parti 1939-1945 men har 
därefter ägnat sig åt kvinno- och genusfrågor. 1988 lanserade hon begreppen genus och 
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genussystem i Sverige, och detta fick stor betydelse för forskningen om hur manligt och 
kvinnligt skapas. Yvonne Hirdman efterträdde Gunhild Kyle som professor i 
kvinnohistoria vid Göteborgs universitet, och hon är nu professor vid 
Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid Stockholms universitet. I boken 
Genus - om det stabilas föränderliga former samlar hon över femton års reflekterande 
kring begreppet "genus" och den feministiska teori som förknippas med det. Frågor som 
diskuteras i boken är bland annat hur genus tidigare har skapats och hur det skapas idag, 
att mannen är norm i samhället och vilken roll kvinnors samverkan spelar i detta. 
  
Under 70-talet introducerades begreppet genus, för att beteckna skillnaden på det 
biologiska könet kontra det socialt skapade. Genus är en beteckning på att könen är 
socialt och kulturellt skapade. Problemet med att kunna särskilja kön- och genusbegrepp 
gjorde att forskningsinriktningen kom att kallas för genusforskning i fortsättningen 
(Sundin & Berner, 1996). På 1980-talet hade könsrollsbegreppet enligt Hirdman förlorat 
kraft och många feministiska forskare använde begreppet könsroll på ett sätt som ligger 
genustänkandet nära. Det vill säga att genus handlar om både män och kvinnor och 
sociala processer (Hirdman, 2004, s.12). 
 
Yvonne Hirdman (2004, s.13ff.) anser bland annat att poängen med det nya 
genusbegreppet var: 
 

1. En större betoning av maktrelationer mellan kön – över och 
underordningsproblematiken. 

 
2. Att vi kom ifrån risken med ett enkelt könsrollsbegrepp – att man ständigt 

frågade sig: men vad är det som djupast sett spelar roll, könet eller rollen? 
 

3. Att ett begrepp som könsroll upprättade och vidmakthöll denna ”Berlinmur” 
mellan natur och kultur, d v s mellan det fysiologiska könet och de kollektiva 
egenskaper som tillskrivits kvinnor och män. 

 
4. Det ville fånga in själva processen att forma människor till sina ”genus”, manlig 

eller kvinnlig. 
 

5. Ett neutralt ord för att underlätta integrering. 
 
Samspelet mellan kvinnor och män som ”gör genus” utgör det Yvonne Hirdman kallar 
genussystemet. Detta system är grunden för den sociala, ekonomiska och politiska 
ordningen i samhället. Begreppet understryker det grundläggande teoretiska antagande 
att det är vi och vårt samhälle som formar och håller isär kvinnor och män, och inte 
kvinnors och mäns biologiska förutsättningar, eller individuella ”onda män” som ska 
utpekas som ansvariga. Båda de senare uppfattningarna är tyvärr vanliga bland lekmän, 
men de är ytterst ovetenskapliga. Varje människa föds och växer upp i ett genussystem 
som redan definierat vad som är manligt och kvinnligt (Hirdman, 2004, s.13ff.).  
 
Ett genussystem reproduceras av två principer eller lagar (Hirdman 1988, s.51): 
 

1. dikotomi – Isärhållandets tabu; manligt och kvinnligt bör inte blandas 
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2. hierarkin – Det är mannen som är norm. Mannen är modellen för hur människor 
ska vara, medan kvinnan är undantaget.  

 
Dessa två lagar har en inbördes ordning. Isärhållandet är den konsekvens som skapar 
och legitimerar hierarkin, den manliga normen (Hirdman, 2004, s.53). Även psykologen 
Ylva Elwin-Novak och Helene Tomsson, författare till Att göra kön: Om vårt 
våldsamma behov av att vara kvinnor och män, instämmer i detta, att genussystemet 
upprätthålls av två principer. Isärhållandet förklaras av dem som en maktstrategi, som 
till exempel kan innebära att man skapar särskilda platser och yrken för män och 
kvinnor och på så sätt håller dessa två grupper ifrån varandra. ”Kvinnor gör sina saker 
och män gör sina, till exempel i arbetslivet. Kvinnor intresserar sig för sina saker och 
män för sina. Kvinnor avbildas si och män så”. Samhället styrs av den här typen av 
tankar om människors olikheter (Elwin-Nowak &Tomsson, 2003, s.46-49).  Den 
manliga normen innebär enligt Elwin-Novak och Tomsson att det normala definieras i 
termer som stämmer väl överens med vad som även uppfattas som manligt (ibid, s.50). 
Könsmaktsystemet säger att mannen är normen, kvinnor ska likna männen, men inte för 
mycket. Samma sak gäller för männen. De ska vara män, och får inte bli för lika 
kvinnorna, detta skapar en benägenhet till handling, män måste aktivt handla för att inte 
tappa maskulinitet (Hirdman, 2004, s.53).  
 
Att Hirdman understryker dikotomins företräde beror på att hon menar att den har en 
ordnande funktion som är mer grundläggande än den hierarkiska normen. För att en 
hierarki ska kunna uppstå måste det finnas åtminstone två kategorier att skilja åt. Vad 
man bör undersöka när man studerar genus är därför inte så mycket den manliga normen 
utan hur tudelningen uppstår. Ju tydligare isärhållandet mellan könen verkar, desto mer 
legitim och mindre ifrågasatt blir den manliga normen (Hirdman 1988, s.57).  
 
För att göra det möjligt att applicera genussystemet på ett konkret material, för Hirdman 
in begreppet genuskontrakt. Genuskontrakt överförs mellan generationer och är 
ömsesidiga, konkreta föreställningar om hur kvinnor och män ska förhålla sig till 
varandra.  
 
Genuskontraktet verkar på alla nivåer i samhället, Hirdman ger exempel med 
utgångspunkt i sociologen Jürgen Habermas indelning av livsvä rlden i tre nivåer: 
’kulturell överlagring’, ’social integration’ och ’socialisering’.  
 
På den abstrakta, kulturella överlagringens nivå finns idéer som den aristoteliska 
könsordningen, som bygger på motsatsparen natur – kultur, känsla – förnuft, kropp – 
själ, passivitet – aktivitet och kvinnligt – manligt. Social integration handlar till exempel 
om könssegregation i arbetsliv och organisation. Slutligen medför den individuella 
socialiseringsnivån fostran till flicka eller pojke. Hirdman påpekar att alla människor, 
kvinnor såväl som män, är delaktiga i att genuskontrakten upprätthålls men att de 
utformas av den part som har makt att definiera den andra parten (Hirdman 1988, s.53). 
Kvinnor och män upprätthåller båda genuskontrakten men de påverkas också båda av 
dessa kontrakt. Kontrakten är ett strukturellt tvång som alla tyngs av (Hirdman, 2004, 
s.84).  
  
Brott mot genussystemet inträffar under perioder när genuskontraktet omförhandlas, 
t.ex. när kvinnor får tillträde till manliga domäner, tar över manliga uppgifter och visar 
prov på att ha ”manliga” egenskaper. Å andra sidan innebär sådana gränsöverskridande 
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perioder inte automatiskt att den manliga normen ifrågasätts på ett varaktigt sätt. 
Hirdman menar att ju mer uppdelat ett samhälle blir, desto mer komplexa och subtila 
blir isärhållandets uttryck och konsekvenser (1988, s.51). Att vara man är att inte vara 
kvinna, att vara man är att vara normbärare. Om en kvinna bryter genusfördelningen till 
exempel inom yrkeslivet, kan det ge upphov till ett visst beröm från omgivningen och 
ett jämförande med män i samma position. Om en kvinna är bra på att köra bil kan 
berömmet bli att hon ”kör bil som en karl” (Hirdman, 2004, s.66). 
 
 Sammanfattande kommentar 
 
Ovanstående avsnitt ger en bakgrund till genusforskningens framväxt och lyfter fram 
Yvonne Hirdmans teorier. Hon är en erkänd genusforskare och hennes tankar om 
genuskontrakt och genussystemets två reproducerande principer är vad vi ser som 
viktigast för vår uppsats. Genuskontrakt överförs mellan generationer. Tanken på att 
alla medverkar till att upprätthålla dessa kontrakt är viktig att framhäva.  
 

4.3 Connells könsteori 
 
Robert. W Connell, är socialpsykolog och forskar kring manlighet och maskulinitet. 
Han är en forskare som utmärker sig genom sitt försök till ett annorlunda teoriskapande. 
I sina två böcker, Gender and power och Masculinities, skapar han en provisorisk 
teoretisk helhetsanalys om främst maskulinitet. 
 
Enligt Connell följer både kvinnor och män allmänna uppfattningar om vad som är 
kvinnligt respektive manligt. Maskulinitet och femininitet är i princip enbart produkter 
av inlärning, de mätbara skillnaderna är få, om de ens existerar. Exempelvis går det inte 
att mäta förekomsten av känslosamhet, det som går att mäta är biologiska skillnader, 
men detta är inget som ingår i termerna maskulinitet och femininitet. Connell anser 
också att det råder en förvirring och sammanblandning av begreppen könsroll och 
könsskillnader. Connell menar att könsrollen, eller genus som han också benämner det, 
är en kulturell produkt av de biologiska könsskillnaderna. Staten och familjen är 
exempel på vad Connell kallar för könsregimer, och en förändring av genus tror Connell 
kommer att ske så fort som dessa könsregimer överför nya förväntningar på män och 
kvinnor (Connell, 1999, s.39-41). 
 
I tidigare könsrollsforskning har det enligt Connell rått ett visst kategoriskt tänkande 
som han vill ta avstånd ifrån, ett reducerande av genus till två homogena kategorier. 
Connell vill istället betona motsatsen. Man bör inte, skriver han, överdriva skillnaderna 
mellan kvinnor och män och samtidigt fördunkla ras-, klass- och sexualitetsstrukturerna. 
Genussystemet ser han som historiskt i den bemärkelsen att dess relationer och element 
är historiskt skapade och påverkas av historisk förändring. Denna åsikt om att genus 
inte är statiskt utan snarare dynamiskt, och skapas genom interaktion, är ett viktigt tema 
hos Connell. Connell menar alltså att genus är socialt skapat och att relationerna mellan 
könen både förändras över tid och formas i interaktion med strukturerna i samhället. 
Exempel på vad Connell anser påverkar genus, kan vara sexuell tillhörighet och etnicitet 
(ibid, s.45-55).   
 
Connell anser att det är viktigt att se dynamiken inom relationer där genus skapas, och 
menar att maskulinitet och femininitet existerar i olika former. Maskuliniteten uppfattar 
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han som en hierarki där män har olika position och förhållande till varandra, kvinnor 
och makt. Denna hierarki delar han upp i tre olika delar vilka han benämner hegemoni, 
medlöperi och underordning, eller dominans, allians och underordning (Connell, 1999, 
s.95-105). 
 
Högst upp i hierarkin befinner sig hegemonisk maskulinitet vilken Connell betecknar 
som den kulturellt upphöjda och accepterade stereotypa formen av manlighet. Detta 
innebär dock inte att de flesta män innefattas i denna gruppering, utan hegemonisk 
manlighet innebär snarare i Connells fall en manlighet som personifierar en 
framgångsrik maktstrategi i relation till kvinnor. Men Connell framhäver att denna 
dominerande manlighet inte är ett undantag från regeln, och att den historiskt skapade 
hegemonin som råder idag mycket väl kan ändras och att den kommer att utmanas av 
främst män, som genom detta skapar en ny hegemoni, som i sin tur ifrågasätts, och 
utmanas av andra grupper av män. 1  
 
För att förändra det nuvarande tvådelade genussystem som råder i de flesta 
västerländska länder, måste man enligt Connell förändra de kulturella beståndsdelarna 
hos genus, så att egenskaper som tidigare setts som utmärkande manliga eller kvinnliga 
drag blir möjliga att uppnå för alla (Connell, 1999, s.95-105). 
 
Sammanfattande kommentar 
 
Vi valde att belysa teoretikern Connell, som verkligen betonar att genusproblematiken 
är mångfasetterad. Flickor och pojkar är inga enhetliga grupperingar, och det är inte 
bara flickor som negligeras utan även pojkar som inte passar in i den accepterade 
formen av stereotyp manlighet. Genussystemet kommer enligt enligt Connell att 
förändras, om vi som ingår i detta system utmanar denna stereotypi.  
 

4.4 Teoritillämpning 
 
Här nedan redogör vi för hur vi tolkar de olika teorier vi valt att ha med i vår uppsats. 
För att få ett sammanhang i uppsatsen vill vi peka på de delar som vi använder och 
anser vara de viktigaste för uppsatsen.  
 
Vi ser både likheter och skillnader mellan Connell och Hirdman. Båda poängterar att 
genus blir till genom interaktion och att både män och kvinnor upprätthåller 
genussystem. Hirdman talar om genuskontrakt och om socialintegration, med detta 
menar hon till exempel könsegregation i arbetslivet. Kontrakten ser Hirdman som ett 
strukturellt tvång som både män och kvinnor tyngs av (Hirdman, 2004, s.84). Connell 
talar om könsregimer såsom stat, familj och samhälle. Båda Hirdman och Connell är 
överens om att människor påverkas av dessa regimer och kontrakt och att om genus 
skall kunna förändras bör dessa regimer/kontrakt kunna överföra nya förväntningar på 
män och kvinnor. De är överens om att det är en långsam process och att det är mycket 
svårt att åstadkomma, men att genus är föränderligt över tid tvivlar varken Connell eller 

                                                 
1 Enligt Margot Bengtsson (2001), universitetslektor vid Institutionen för psykologi vid Lunds 
universitet, liknar Connells syn på femininitet maskuliniteten. Även femininiteten bör analyseras i 
relation till den för tillfället dominerande formen för manlighet. 
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Hirdman på. Connell menar att förändring är möjligt om vi som ingår i detta system 
utmanar denna stereotypi (Connell, 1999, s.95-105).  
 
Medierna runt omkring oss gör föreställningarna om manligt och kvinnligt mycket 
levande. Reklamen som både barn och vuxna ser varje dag är fulla av stereotyper. 
Flickor framställs rosa och gulliga medan pojkar är mörka och farliga (Svaleryd, 2003, 
s.72-74). När barnen är 5-7 år gamla är de medvetna om att vissa yrken och branscher 
anses som mer kvinnliga eller manliga. Även om flickorna gillar och tycker att de är 
duktiga på att simma, spela fotboll och springa är de redan övertygade om att pojkar är 
bättre på idrott. Barnen anser också att manliga yrken för det mesta är viktigare än de 
kvinnliga (Fagrell, 2000). Genom att se hur redan så små barn beter sig och vad de tror 
om manligt och kvinnligt, kanske kan ses som ett tecken på Connells antagande om att 
genus är en produkt av inlärning och alltså kan ändras (Connell, 1999, s.47).  
 
Vi måste alla verka för att en förändring ska ske. Både genom hur vi bemöter barn och 
vilka möjligheter vi erbjuder dem i livet. Elisabeth Öhrn tycker sig ha sett en förändring 
hos mindre barn över tid. Hon skriver i sin bok Könsmönster i förändring att i 
undersökningar gjorda på förskolor under 1990-talet har man sett en mindre självklar 
bild av hur pojkar och flickor agerar. Flickorna har tagit mer plats och bryter mot 
traditionella mönster i leken. Detta menar Öhrn tyder på en mer självständig självbild 
och att flickor har andra förväntningar på livet än tidigare. Vi ser detta som en koppling 
till både Hirdmans och Connells teoretiska antaganden. Barn påverkas av allt i sin 
omgivning, till exempel samhälle, familj och media. 
 
Hirdman har mer direkt påverkat vårt val av kvantitativa analysfrågor. Hennes teorier 
om särskiljandet har vi försökt applicera på vårt material genom att ställa frågor om hur 
många pojkar som är huvudkaraktärer i vårt urval, vilka klädfärger som dominerar i 
böcker med flickor respektive pojkar i huvudrollen, och om det finns någon skillnad 
mellan var handlingen utspelar sig i böcker med pojkar eller flickor i huvudrollen.  
Beroende på vilka svar vi får på dessa frågor hoppas vi kunna se om flickor och pojkar 
särskiljs i de småbarnsböcker som utgör vårt urval. 
 
Connells inflytande ser vi som övervägande i den sista av våra kvalitativa analysfrågor, 
nämligen den om huvudkaraktärerna visar några egenskaper som skiljer sig från den 
allmänna uppfattningen om genusstereotypt beteende. Genom denna analysfråga 
försöker vi se om vi kan hitta några tecken på att de rådande genusstereotypa 
uppfattningarna börjar förändras - om vi genom att se litteraturen som en återspegling 
av verkligheten kan urskilja en förändring i hur vi tillåter pojkar respektive flickor att 
vara. 
 

4.5 Att identifiera genus i barnböcker 
 
Enligt Nikolajeva är det inte det biologiska könet utan det socialt konstruerade könet, 
det vill säga genus, som är det relevanta och intressanta när man tittar närmare på 
böcker inför en litterär analys. Hur många av bilderböckernas pojkar och flickor visar 
ett ”performativt genus”, det vill säga beter sig på ett sätt som avslöjar deras 
genustillhörighet? Hur många bryter mot det, och hur mycket av det ser vi genom bilder 
och ord? (Nikolajeva, 2000, s.166). 
 



 25 

Maria Nikolajeva skriver i sin bok ”Barnbokens byggklossar” om hur man kan närma 
sig de personer och figurer som är skildrade i böcker. Man kan se personerna som 
öppna eller slutna. Om en figur är öppen finns faran att man utifrån sina egna 
erfarenheter tillskriver personen drag och försöker förklara händelser på ett sätt som 
författaren inte tänkt sig. Man kanske tänker att ”så gjorde pojken bara för att det är 
typiskt för pojkar att busa”. En stängd person inbjuder inte till sådana funderingar och 
man accepterar att man inte kan säga något om dess beteende (Nikolajeva, 1998, s.63). 
Nikolajeva nämner också platta och runda personer. En platt person är en figur som 
oftast bara har en egenskap, de är kanske enbart goda eller onda. Det är för det mesta 
mycket lätt som läsare att ana hur dessa kommer att reagera i olika situationer. En platt 
person kan representera en grupp av människor med ett visst beteende och man kan 
kalla den stereotyp. När en pojke eller flicka i en bok uppträder på sådant sätt som de 
förväntas göra enligt mönster som är rådande, kallas det för genusstereotyper. 
Nikolajeva har gjort ett abstrakt schema där hon använt kvinnliga och manliga 
motsatser. Det är egenskaper som en genusstereotyp karaktär kan ha. Nu finns det ju 
egentligen ingen inbyggd koppling mellan egenskap och kön hos karaktärerna – pojkar 
kan ju också vara till exempel ängsliga - med hjälp av schemat nedan kan det vara 
lättare att titta närmare på hur karaktärerna i barnböcker framställs (Nikolajeva, 1998, 
s.64). 
 
Pojkar   Flickor 
Starka   Vackra 
Känslokalla   Emotionella 
Bråkiga   Lydiga 
Skyddande   Sårbara 
Självständiga    Beroende 
Aktiva    Passiva 
 
En rund person är en karaktär som har flera egenskaper och de kan vara både goda och 
onda. De är fullt utvecklade och det kan vara svårt att försöka förutse vad deras nästa 
drag blir. Bilder är mer effektiva till yttre beskrivning och därför återfinns sällan 
personbeskrivningen i texten i bilderböckerna. Men rent generellt är bilderböcker och 
speciellt småbarnsböcker mer begränsade än romaner när det gäller personskildringen, 
framförallt på grund av berättelsens omfång (Nikolajeva, 2000, s.139ff.). Bilden kan 
inte alltid redogöra för relationen mellan personerna i böckerna, där är det titeln och 
texten som gör oss uppmärksamma på de inbördes relationerna (Nikolajeva, 2000, 
s.142-144). 
 
Bilderböcker är oftare mer handlingsorienterade än personorienterade, de flesta 
bilderbokspersoner är mer platta än runda och oftare mer statiska än dynamiska 
(Nikolajeva, 2000, s.139ff.).  
 
Föräldrar i barnböcker framställs ofta schablonmässigt, även om det givetvis finns 
undantag. Mammor får den vårdande rollen, de städar, bakar och tröstar sina barn. 
Pappor står däremot ofta för det lekfulla och äventyrliga, och skulle de någon gång få en 
vårdande roll är sällan en mamma närvarande. Ett exempel på detta är Alfons Åberg 
(Kåreland, 2005). 
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4.5.1 Hur genus framställs bildmässigt i barnböckerna 
 
Något som är viktigt att tänka på när man ska undersöka barnböcker närmare, är inte det 
biologiska kön som personerna i berättelsen har, utan hur de är framställda. 
Genusegenskaper kan visas både genom text och genom bild (Nikolajeva, 2000, 
sid.166). Bilden har en viss begränsning när det kommer till personskildring. Till 
exempel så kan bilden inte i alla situationer återge personers kön utan att avbilda 
könsorganen, vilket inte är särskilt vanligt. Däremot flörtar bilder i barnböcker med de 
visuella stereotypa uppfattningar som finns angående utseendet på pojkar och flickor. 
Pojkar avbildas nästan alltid med kort hår och flickor med långt, pojkar har byxor och 
flickor kjol och så vidare. Mammor porträtteras lite runda och pappor har skägg. Kristin 
Hallberg, barnboksforskare vid Stockholms universitet, har också lagt märke till 
liknande företeelser. I en artikel i tidningen Förskolan (nr4-2002) redogör reportern 
Annika Claesdotter för vilka värderingar Hallberg menar finns bilder i småbarnsböcker 
och vad dessa kan förmedla. Hon nämner som exempel att elaka barn ofta bor i höghus, 
män kör lastbil och kvinnor har höga klackar och kör barnvagn (Claesdotter, 2002). En 
del författare försöker undgå dilemmat med könsneutralitet genom att använda djur som 
huvudpersoner. Att använda djur i berättelser är inte något nytt, det är något som kan 
härledas till antikens fabeldiktning. Djur med förmänskligade drag som huvudpersoner 
är något som ökat i den svenska barnboksutgivning de senaste åren (Kåreland, 2003).  
När personer i böckerna är djur eller föremål blir det genast mer komplicerat för 
illustratören och författaren, då är det oftast kläder som används för att poängtera 
karaktärens kön (Nikolajeva, 2000, s.142-144). Man gör ofta så att man istället 
överdriver personerna genusstereotypt. Flickorna bakar och är snälla, pojkarna är busiga 
och äventyrliga (Nikolajeva, 2000, s.167, och Claesdotter, 2002). Eftersom det finns 
olika sätt att framställa genus i bilder och för att författare ibland försöker kringgå 
svårigheter med stereotyper genom att istället använda djur i huvudrollen önskar 
Hallberg att man som förälder och förmedlare av litteratur till barn håller ögonen öppna 
och i egenskap av att vara den som läser för barn faktiskt funderar på dilemmat och ser 
till att det blir variation på de värderingar som speglas i de böcker som barnen möter. 
 
Det sätt som vi delar upp världen i, i manligt och kvinnligt, är ett tema som ofta 
återkommer i barnböcker. När de lyssnar på traditionella berättelser hjälper sagorna 
barnen att använda de metaforer och skisser som sagorna målar upp. Barnen kan 
använda dessa för att se sig själva och utröna vilken plats de har i sin omgivning. 
Fantasivärlden som målas upp kan vara mycket schablonmässig. Männen är mäktiga, 
starka, och modiga. Om en kvinna visar upp samma egenskaper är det för att hon gör 
något helt uppoffrande för sina barn eller för kärleks skull (Davies, 2003, s.65-66). 
 

4.5.2 Uppläsningens betydelse 
 
Eftersom man läser böcker för barn så inverkar den vuxnes förhållningssätt under 
läsningen barnen. Enligt Barbara Chatton i Beauty, brains and brawn så fann Judy 
DeLoache, professor i psykologi vid University of Virginia, i sin undersökning The 
three bears are all boys: Mothers´ labelling of gender-neutral picture books characters, 
att 90 % av alla icke könsbestämda figurer i böckerna refererades till som manliga av 
mödrarna i hennes undersökning (Chatton, 2001, s.57). 
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Denna stereotypa kategorisering sker även när barnet läser eller läses för, små barn 
tilldelar ofta karaktärerna i barnböckerna kön efter dessa utseendemässiga och 
beteendemässiga kriterier. De bryr sig generellt mer om hur karaktärerna ser ut än vad 
som sägs i texten. Ett exempel taget ur Beauty, brains and brawn, berättar om en treårig 
pojke som envisades med att den lilla rosa grisen i berättelsen var en flicka trots att 
texten refererade till grisen som han, allt på grund av att rosa är en flickfärg (Chatton, 
2001, s.57). 
 

4.5.3 Undersökningar om könsroller i barnböcker 
  
I sin doktorsavhandling vid Kean College i New Jersey, hade Joy. K Rosen ett 
antagande om hur stereotypa könsroller i bilderböcker påverkar barn. Hypotesen var att 
det inte har någon betydelse för barns läsförståelse om texten innehåller stereotypa 
könsroller eller inte. Dessutom trodde inte Rosen att det skulle kunna påvisas någon 
skillnad mellan pojkar och flickors läsförståelse. Detta visade sig delvis vara ett 
felaktigt antagande, då resultatet fastställde en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor, 
pojkarna visade sig ha svårare att förstå historierna innehållande de mer 
icketraditionella könsroller än vad flickorna hade. Slutsatsen som drogs var att pojkar 
var mer könsbundna än flickor och Rosen betonade att det var viktigt att introducera 
barn för böcker med mer rättvisande könsrollsbeskrivningar redan från tidig barndom. 
Rosens undersökning utfördes i USA med flickor och pojkar från mindre välbärgade 
förhållanden, detta påverkar resultatet då en undersökning i en annan miljö kanske hade 
visat andra resultat (Rosen, 1995, s.10-20). 
 
Enligt Clark, Kulkin och Clancy fann Leonore Weitzman, nu lärare vid George Mason 
University, Virginia, i sin undersökning 1972 att det i princip var uteslutande manliga 
karaktärer i böckerna, 261 manliga gestalter mot 23 kvinnliga. Hon fann också att de 
manliga figurerna oftare beskrevs som aktiva äventyrare som uppehöll sig utomhus 
medan flickorna allt som oftast befann sig inomhus. Slutsatserna som Weitzman och 
hennes kolleger drog av sina resultat var bland annat att barn genom böcker lär sig att 
pojkar är mer värda än flickor. 
 
Kritik som framförts mot Weitzmans undersökning är främst, vad vi förstår, att hon inte 
reflekterat över variabler såsom ras, klass och ålder. Detta gör undersökningen något 
platt och inte längre lika aktuell enligt Clark, Kulkin och Clancy. Men trots detta tycker 
de sig tydligt kunna påtala Weitzmans påverkan på senare forskare. Ett exempel är 
Purcell och Stuart som 1989 gjorde en liknande undersökning som Weitzman, men i 
textböcker istället för bilderböcker. De kom fram till att kvinnliga karaktärer beskrevs i 
mer varierande form och förekom minst lika ofta som de manliga i böckerna.  
 

”While women were shown in what were once 
primarily male fields, only men were shown in the 
more adventurous areas. A woman doctor was now 
common, but women explorers and big-game hunters 
were still few and far between” ( Clark & Higonnet, 
s.79). 
 

Essensen av deras slutsats och andras i liknande undersökningar är, enligt Clark, Kulkin 
och Clancy, att trots mer positiva resultat blir slutsatsen ändå alltid något i stil med att 
berättelser om flickor och kvinnor inte speglar den variation som existerar i dagens 
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västerländska samhälle (Clark, Kulkin & Clancy, 1999, s.71ff.). Man bör ha i åtanke att 
dessa undersökningar främst gjordes på 1970 och 1980-talet, och förhoppningsvis har 
mycket ändrats. 
 
En framtida vision för feministisk forskning inom området kommer, enligt Clark, 
Kulkin och Clancy, att ha mer bredd. Detta i den mening att de kommer att beakta 
påverkan som till exempel ras och klass har, men troligtvis kommer man inte att gå 
ifrån ursprunget, det vill säga att pådriva vikten av en mer jämlik synlighet mellan 
manliga och kvinnliga karaktärer (Clark, Kulkin & Clancy, 1999, s.81). 
 
Sammanfattande kommentar 
 
Det som framkommer i ovanstående avsnitt är att karaktärerna i barnböcker ofta är 
stereotypt porträtterade. I böcker med djur som huvudpersoner, vilka borde vara lättare 
att teckna könsneutrala, är ofta djuren tydligt genusstereotypt avbildade. Vi får även 
reda på att barn oftast lägger större vikt vid hur karaktärerna i böckerna ser ut när de ska 
genusbestämma dessa, än vad texten egentligen berättar. Även vi vuxna spelar stor roll 
vid genusbestämmandet, i situationer när det är omöjligt att avgöra huruvida karaktären 
i boken är pojke eller flicka har det visat sig i DeLoaches undersökning, omnämnd i 
Beauty, brains and brawn, att vi vuxna tenderar att benämna cirka 90 % av dessa 
könsneutrala karaktärer som manliga. 
 

4.6 Genusstereotyper i sammanfattning 
 
Vi vill här nedan lyfta fram de genusstereotyper vi funnit att de flesta författare/forskare 
i de texter vi studerat är överens om existerar. Genom detta vill vi tydliggöra de 
stereotyper vi letar efter i vårt empiriska material. 
 

4.6.1 Stereotyper om pojkar 
 
En bild som många pedagoger visat sig ha är att pojkar ofta är bråkiga, otåliga och 
högljudda. Man anser också att det är typiskt pojkar att busa och om de inte får som de 
vill blir det problem, något som ibland kallas pojkpanik (SOU 2004:115, s.14). Pojkar 
anses alltså vara busiga och äventyrliga (Nikolajeva, 2000, s.167, och Claesdotter, 
2002). Denna uppfattning speglas enligt Davies också i bilder och berättelser, där män 
och pojkar framställs som mäktiga, starka och modiga (Davies, 2003, s.65-66). Att 
pojkar har en benägenhet att tävla om det mesta och anses vara bättre på detta än flickor 
tas upp hos flera forskare (Gens, 2002, s.50). 
 
Utseendemässigt har pojkar enligt stereotypa uppfattningar oftast kläder i blått och 
avbildas med kort hår och byxor (Svaleryd, 2003, s.30). I reklam och andra medier 
framställs pojkar som mörka, farliga och äventyrliga. Leksaker som är riktade till pojkar 
speglar denna föreställning, leksakerna är ofta i mörka färger och vill inspirera till 
rörelse, konstruktion och vilda lekar (Svaleryd, 2003, s.73-74). 
 
Konsensus är att genusstereotypen om pojkar idag är att de är aktiva, äventyrliga, 
modiga och tämligen busiga. De kräver mer uppmärksamhet av omgivningen än vad 
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flickor gör och det är inte accepterat om en pojke är utseendemässigt genusneutral. 
Pojke och flicka kan man se som ett motsatspar, att vara pojke är att inte ha egenskaper 
som anses som flickaktiga och tvärt om. 
 

4.6.2 Stereotyper om flickor 
 
Stereotypen av en flicka är alltså det som inte är pojkaktigt, nämligen att vara snäll, lugn 
och tyst. En flicka följer dessutom villigt regler, hon hjälper till och tar ansvar för sig 
själv och andra (SOU 2004:115, s.14-15, och Svaleryd, 2003, s.17). Den miljö som 
flickor i berättelser ofta placeras i är hemmet, där bakar de eller hjälper till med andra 
hushållssysslor (Nikolajeva, 2000, s.167, och Claesdotter, 2002). 
 
Utseendemässigt ska en flicka vara söt och gullig, ha fina kläder och vackert hår (Gens, 
2002, s.10, Svaleryd, 2003, s.21). I barnböcker porträtterats flickor ofta med långt hår 
och kjol och kläderna går i färgerna rött och rosa (Claesdotter, 2002). Leksaker som är 
riktade till flickor är till största delen redan färdigkonstruerade, de är alltså inte menade 
att sättas ihop av barnet, och färgerna är pasteller där rosa är överrepresenterat. Dessa 
leksaker lockar enligt Svaleryd främst till stillasittande lekar i hemmet (Svaleryd, 2003, 
s.73-74). 
 
En uppställning gjord av Maria Nikolajeva 1998, menar vi sammanfatta de stereotypa 
uppfattningar om pojkar och flickor som även råder idag (s.64). 
 
 
Pojkar   Flickor 
Starka   Vackra 
Känslokalla   Emotionella 
Bråkiga   Lydiga 
Skyddande   Sårbara 
Självständiga    Beroende 
Aktiva    Passiva 
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5 Metod 
  
Syftet för uppsatsen är att undersöka om typiska genusstereotyper förmedlas till 
småbarn genom folkbibliotekens utbud av böcker för denna åldersgrupp. För att nå detta 
syfte kommer vi att undersöka innehållet i ett urval av småbarnsböcker.  
 
För att utröna vilka böcker biblioteket riktar till vår valda åldersgrupp, inleder vi med 
observationer av biblioteksrummet. Därefter gör vi en analys av böcker för 
åldersgruppen vid ett utvalt bibliotek. Då det kan vara svårt att göra en kvalitativ 
innehållsanalys av småbarnsböcker på grund av den korta berättelsen, föll valet på en 
kvantitativ analysmetod. För att ändå inte helt överge den kvalitativa ansatsen, då vi 
anser att den på ett bra sätt kan tillföra mer bredd åt vår undersökning, valde vi att även 
göra en mindre, kvalitativ undersökning på ett hanterbart antal böcker. 
 

5.1 Insamling av empiriskt bakgrundsmaterial 
 

5.1.1 Observationer 
 
Jarl Backman använder i sin bok Rapporter och uppsatser (1998, s.53) ordet 
observation som ett samlingsnamn för hur man på olika sätt kan samla empiriskt 
material. Detta kan innefatta både tester, enkäter, intervjuer och just observationer i dess 
riktiga bemärkelse. Vi kommer använda ordet observation i betydelsen iaktta och 
undersöka (Backman, 1998, s.29). Backman menar också att observationen är den fas av 
undersökningen då man som forskare skaffar sig belägg för de hypoteser man har.  Vill 
man veta något om verkligheten ska man observera den. Detta innefattar all sorts 
insamling av empiri. Det kan vara alltifrån test, intervjuer, experiment eller just direkta 
observationer. Man måste hitta den metod som man tror är mest relevant för att få svaret 
på de frågeställningar man ställt sig (ibid, s.29). 
 
Observationer kan ge kunskap om saker som är så självklara att de inte ens blir nämnda 
i intervjuer. Data som samlas in är inte beroende av vad människor säger att de gör eller 
säger att de tänker. I observationssituationer uppmärksammar observatören det som tas 
för givet. Det gäller att registrera småsaker med ord utan att stanna och resonera om 
deras betydelse. Genom en noggrann beskrivning börjar det allra banalaste verka 
främmande på nytt. På detta sätt försöker man beskriva människors dagliga aktiviteter 
och tolka dessa aktiviteters betydelse. Observationer är ofta en stor tillgång som 
underlag för intervjuer. Det är viktigt att med egna ögon verkligen se vad som händer 
och inte bara få veta vad en intervjuad säger händer. Som observatör bör man vara 
medveten om att man aldrig kan vara helt objektiv och det som en person uppfattar och 
tolkar på ett sätt kanske inte betyder samma sak för en annan. 
 
Det finns flera sätt att genomföra en observation.  Man skiljer mellan dold observation, 
synlig observation, deltagande dold observation och deltagande synlig observation. 
Dessa kan vara svåra att skilja från varandra. När fältarbetaren gör deltagande 
observation gör hon ofta samma saker som de människor vars aktiviteter hon vill 
analysera. Motsatsen gäller då för en observation där observatören endast studerar 
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området och inte deltar i den dagliga verksamheten. Skillnaden mellan dold eller synlig 
observation är att de personer som observeras känner till studien eller att de blir 
studerade i en synlig observation. 
 
Enligt Martin Denscombe, professor vid DeMontford University i England, är det 
viktigt att man gör ett observationsschema om man är flera observatörer som ska 
observera liknade saker. Detta för att minimera de fel som kan uppstå genom 
olikheterna i vad man som individuell person uppfattar genom perceptionen. Även om 
flera personer ser samma händelser har inte alla samma historia att berätta. Schemat är 
som en checklista med fenomen att hålla uppsikt på. Det är viktigt att punkterna på 
listan väljs med noggrannhet, annars kan forskaren på få tag på fakta som inte har någon 
relevans för ens undersökning (Denscombe, 2000, sid. 165 ff.). 
 

5.1.2 Biblioteksobservationerna 
 
Vi valde att genomföra observationer vid fyra olika bibliotek innan själva insamlandet 
av vårt empiriska material påbörjades. Avsikten med detta förfaringssätt var att söka 
utröna vilka slags böcker som vid folkbibliotek riktas till vår åldersgrupp, barn 0-3 år. 
Vi ville se om det generellt är samma utbud på olika bibliotek och det är angeläget för 
oss i vår undersökning att få ett så representativt urval som möjligt.    
 
Våra observationer var tänkta att vara ett stödjande hjälpmedel i vår urvalsprocess, 
eftersom vi stötte på problem när vi skulle välja ut småbarnsböcker. Vi visste inte ännu 
riktigt vilka böcker man på bibliotek definierade som småbarnslitteratur. Ett sätt för oss 
att få svar på vår fråga var att observera hur det såg ut på bibliotek, både rent rumsligt 
men även ur låntagarsynpunkt. Genom att besöka ett antal bibliotek och jämföra det vi 
sett kunde vi gå vidare i vår undersökning.  
 

5.1.2.1 Förfaringssätt 
 
Vi ville utgå från vad vi fann att några svenska bibliotek erbjuder de riktigt små 
låntagarna. Frågan var hur vi skulle se vilka dessa böcker var. För att få veta detta kunde 
vi givetvis ha intervjuat ett antal barnbibliotekarier, men vi valde att gå tillväga på ett 
annat sätt, nämligen att observera vad biblioteksrummet signalerade. Fanns det till 
exempel skyltar som hänvisade låntagarna till ett visst utbud? 
 
Vår erfarenhet - vi har båda arbetat på bibliotek tidigare - sa oss att den bästa tiden för 
våra observationer var på förmiddagarna då det både var relativt lugnt och det dessutom 
kunde finnas en hel del barn på plats. 
 
Vi bor långt ifrån varandra och därför valde vi att göra observationerna på var sitt håll 
och vid skilda tillfällen. På grund av detta satte vi samman ett observationsschema, så 
att vi båda hade samma riktlinjer (se bilaga 3). Detta var ett sätt för oss att få 
observationerna likvärdiga och jämförbara. Vi utforskade interiören både i 
barnavdelningen i stort och i småbarnshörnan. Det vi valde att titta extra på var 
exempelvis hur man signalerade vilka böcker som var tänkta för vår målgrupp, men 
först och främst vilka böcker som fanns inne i trågen den dagen vi var där. Detta gjorde 
vi för att utröna om bokbeståndet var likvärdigt vid olika folkbibliotek och om vi kunde 
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välja ett bibliotek och betrakta det som ett representativt bestånd av småbarnsböcker och 
ur detta dra mer generella slutsatser.  
 

5.1.2.1 Resultat  
 
På samtliga fyra utvalda bibliotek där vi utförde våra observationer fann vi att 
barnavdelningarna tydligt var avgränsade i biblioteksrummet och att i detta utrymme 
var småbarnshörnorna i sin tur tydligt markerade. Där var borden och stolarna 
anpassade till de små låntagarna och på ett av biblioteken var bord, stolar och de små 
bokhyllorna målade i regnbågens alla färger. Det förekom att barnavdelningen var 
mycket mer färgstark än det övriga biblioteket och planscher på barnboksfigurer prydde 
väggarna. Men det som utmärkte utrymmet för de riktigt små barnen i jämförelse med 
barnavdelningen i stort, var just storleken på möblerna och att de små boktrågen och 
bokhyllorna i några fall var målade i klara färger. Det fanns ofta leksaker i form av 
pussel och på en del ställen även mjuka sagofigurer och enklare spel. 
 
De bibliotek som vi besökte hade alla ett avskilt tråg eller en korg som innehöll 
småbarnsböcker. För att visa detta fanns det ofta en etikett som visade låntagaren rätt. 
Texten kunde vara ”Böcker för små barn”, ”Pekböcker” eller ”Småbarnsböcker”.  På de 
flesta biblioteken var korgen/trågen med böckerna placerad så nära golvet att även ett 
mycket litet barn kunde nå upp till böckerna. 
 
På de bibliotek vi besökte fanns det många böcker om Max, Bu och Bä, Emma, Ludde 
och böcker av A-C Tidholm och Pija Lindenbaum för att nämna några. Urvalet av 
böcker för småbarn var ungefär detsamma på de olika biblioteken även om åldern på 
böckerna och dess utgivningsår kunde variera. När vi på ett bibliotek frågade 
bibliotekarien om deras ganska gamla urval fick vi svaret att de servade ett stort antal 
förskolor som fanns i området, och därför var beståndet urplockat.  
 
Svårighetsgraden på de böcker som var avsedda som småbarnsböcker varierade kraftigt. 
Allt från rena pekböcker, som endast hade bilder, till böcker om Laban och Labolina 
med en ganska invecklad berättelse, dvs böcker som enligt Gregersen (s.221, 1969) 
skulle ha klassats som bilderböcker. Det fanns även en del böcker i trågen som 
vanligtvis finns i större bilderboksformat och som gjorts om till småbarnsböcker, både 
till format och till innehåll. Ett exempel på detta var Grodan och Råttan av Max 
Velthuijs. Detta är något som Ulla Rhedin vänder sig emot. I en artikel i Dagens 
Nyheter (010611) menar hon att Grodan inte räcker till när hans filosoferande från de 
stora böckerna är borta.   
 
Anledningen till att vi valde att göra observationer var att vi dels ville se vad det var för 
utbud av böcker som folkbibliotek signalerar är ämnade för vår åldersgrupp, och dels 
om detta är likvärdigt vid de olika bibliotek vi besökte. Vi ville få fram ett bibliotek som 
vi skulle kunna hämta ett representativt utbud ifrån, vilket skulle utgöra vårt empiriska 
material. Vi fann att utbudet till småbarn var ungefär detsamma på de bibliotek vi 
besökte och vårt val av bibliotek föll på ett medelstort filialbibliotek. Biblioteket är 
välbesökt och ligger i en kommun med cirka 38 000 invånare.  
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5.2 Insamling av empiriskt material 
 
När tiden var inne för oss att välja ut vårt empiriska material ställdes vi inför en 
problematik som vi inte riktigt var beredda på. Att det empiriska materialet skulle 
innefatta de riktigt små barnens böcker var en självklarhet för oss på ett tidigt stadium, 
men nu stod vi inför problemet att välja ut dessa.  
 
Åldersindelningen 0-3 år är en konstruerad indelning som är vanlig på bibliotek, och 
eftersom vi ville undersöka de allra yngsta biblioteksanvändarna valde vi att använda 
oss av denna existerande indelning. 
 

5.2.1 Urval av kvantitativa data 
 
Ett första försök till urval var att vi sökte i bibliotekskatalogen för att se vilka titlar i 
beståndet som var för barn i vår valda åldersgrupp, det vill säga 0-3 års ålder. Det visade 
sig dock att det genom enbart sökning i bibliotekskatalogen var omöjligt att utröna om 
en bok riktade sig till de allra minsta barnen eller var en bilderbok för lite äldre barn. På 
grund av detta valde vi att gå ut till ett specifikt bibliotek och ta vårt material från det 
som just då stod i trågen. Vi är medvetna om problematiken kring att vi då får ta del av 
ett av förskolor och andra låntagare mycket urplockat bestånd. Dock anser vi att styrkan 
i detta förfaringssätt – att välja material som vi med utgångspunkt i våra biblioteks-
observationer kan anses vara representativt för vad som möter en förälder eller 
förskollärare på biblioteket – överväger svagheterna.  
 
Den 6 april 2004, gick vi till vårt utvalda bibliotek och skrev metodiskt ner alla titlarna 
som fanns inne i trågen för småbarnsböcker. Just denna dag fanns 136 stycken titlar 
inne. Med stöd av våra observationer kunde vi konstatera att detta aktuella bokbestånd i 
princip var likvärdigt med bestånden vid våra övriga observerade bibliotek. Även om 
det skulle visa sig att det enbart fanns Maxböcker inne just den dag då vi samlade in 
vårt empiriska material så skulle detta kunna vara den faktiska situationen för en stor del 
av bibliotekets låntagare. Om den situationen uppstått skulle detta kunna ge en tydlig 
vink till bibliotekspersonalen om att det bör satsas mer på inköp av småbarnsböcker. Vi 
valde att ta med alla de 136 småbarnsböckerna i vår kvantitativa del av vår 
undersökning. Samtliga småbarnsböckerna finns förtecknade i bilaga 1. 
 

5.2.2 Urval av kvalitativa data 
 
Så som vi tidigare nämnt gick vårt urval till så att vi i den första fasen observerade om 
och i så fall hur biblioteket visade låntagarna vad som riktas till vår aktuella målgrupp. 
Resultatet av dessa observationer tas upp i kapitel 5.1.2.1. Den andra fasen av 
urvalsprocessen visade sig vara mer problematisk. Efter att ha skrivit upp alla titlar på 
böcker som fanns inne i trågen för småbarnsböcker just den dag vi gjorde vår 
undersökning fann vi att materialet utgjordes av 136 titlar. Vi ansåg detta vara ett alltför 
stort material att undersöka kvalitativt, och ställdes därmed inför frågan hur vi av dessa 
136 titlar skulle kunna göra ett representativt och för vår undersökning ändamålsenligt 
urval. Först tog vi bort alla dubbletter bland våra 136 titlar, och kvar blev 122 böcker att 
använda till vår undersökning. Valet föll därefter på urval genom lottning, och vi gick 
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tillväga på ett enkelt sätt. Vi skrev ner alla titlarna på små lappar och drog sedan 25 
lappar och erhöll därmed 25 titlar, vilket vi ansåg vara ett lämpligt och hanterbart antal. 
Att vi valde att gå tillväga på detta sätt berodde på att vi inte ville påverka urvalet 
genom att medvetet eller omedvetet välja böcker som matchade våra analysfrågor. Ett 
problem som uppstod med denna metod var att vi fick mer än en bok med samma 
huvudperson, exempelvis fick vi två Maxböcker när vi drog lott. Vi diskuterade då om 
vi enbart skulle ha en bok i serien om Max, men bestämde oss för att vi inte på förhand 
kunde dra slutsatsen att alla böcker i en serie är likartade. Därför fick beslutet om 
slumpmässigt urval kvarstå. 
 

5.3 Avgränsningar 
 
För denna undersökning krävs att vi avgränsar oss för att inte får för många 
infallsvinklar, vilket skulle kunna hindra våra möjligheter till fördjupning i ämnet. 
Resultatet gynnas sällan av en bred och splittrad ansats. Vi har valt att avgränsa vårt 
arbete genom att koncentrera oss på en liten del av en större fråga. Detta uppnår vi till 
exempel genom att starkt begränsa urvalet av vårt empiriska material, vi kommer inte 
att undersöka innehållet i småbarnsböcker på mer än ett bibliotek. Denna avgränsning 
har vi gjort för att erhålla ett hanterbart empiriskt material. Vi har brottats med frågan 
om våra resultat kommer att vara användbara om vi enbart tar vårt empiriska material 
från ett bibliotek, och om vi då har fog för att dra några slutsatser utifrån vad vi funnit. 
Men efter att genomfört stödjande observationer har vi valt ett bibliotek och anser oss 
ha fog för att anse detta representativt. Genom detta förfaringssätt kommer det utbud av 
småbarnsböcker som utgör vårt empiriska material att vara så pass representativt att det 
inte kan inverka menligt på våra resultat. Vi strävar inte heller efter att ta hela 
bibliotekets utbud av småbarnsböcker i anspråk, utan vi väljer att vid en vald tidpunkt se 
vad som faktiskt finns på hyllorna och använda detta som vårt empiriska material. På så 
sätt kan vi förankra vårt resultat och få en verklighetsanknytning, i det att det vi 
undersöker är det som faktiskt möter låntagarna i bibliotekshyllan. 
 
Det finns många möjligheter till utveckling av vårt valda ämne. Förutom genus är 
variabler såsom ras, klass och ålder något som i högsta grad är aktuellt att undersöka 
och något som bland annat den feministiska forskningen börjat intressera sig för (Clark, 
Kulkin, & Clancy, 1999, s.72ff.). Det kunde också vara intressant att titta på hur pojkar 
och flickor använder böckerna, eller på hur biblioteken väljer ut småbarnsböcker, men 
vi kommer inte att föra diskussionen på dessa plan utan nöjer oss med att dra slutsatser 
om hur innehållet ser ut uteslutande ur ett genusperspektiv. Detta val gjordes på grund 
av att vi anser att en undersökningsvariabel är tillräcklig i detta sammanhang. 
 

5.4 Analysmetod 
 
Vi kommer dels att göra en kvantitativ innehållsanalys, dels en kvalitativ 
innehållsanalys. Vid skapandet av våra analysfrågor har vi blivit influerade av all den 
litteratur vi tagit del av. Vi har valt att ställa tre kvalitativa och tre kvantitativa frågor till 
vårt material. Att det blev sex frågor beror på att vi föredrog att ställa ett mindre antal 
bredare frågor än ett större antal snävare frågor. 
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5.4.1 Kvantitativ analysmetod 
 
Kvantitativ innehållsanalys är ett tidigare beprövat sätt att närma sig det empiriska 
materialet och det har traditionellt använts av feministiska forskare (Chatton, 2001). 
Kritik som framförts mot denna typ av innehållsanalys är att forskare istället för att 
fokusera på antal borde ställa personligheten och hur den framställs hos de manliga och 
kvinnliga karaktärerna i centrum (Rosen, 1995, s.35). 
 
Vi instämmer till viss del med denna kritik, men då vårt empiriska material utgörs 
småbarnsböcker anser vi att det vore komplicerat, om inte omöjligt, att göra en regelrätt 
karaktärsanalys. Därför anser vi att vår valda metod, som kan kallas kvantitativ 
innehållsanalys, är mer än väl applicerbar på vårt valda material (Rosen, 1995, s.35). 
Dock kommer vi att parallellt med vår kvantitativa innehållsanalys göra ett försök till en 
mer kvalitativ analys av småbarnsböckerna, då vi eftersträvar en så nyanserad bild som 
möjligt av vårt material.  
 
Vi har genom våra analysfrågor valt att titta närmare på hur många av böckerna i vårt 
slutliga urval om 122 böcker som har en pojke som huvudrollsinnehavare. Detta är 
intressant för att det skrivs mer barnböcker med pojkar i huvudrollen än med flickor, 
och att det är mer troligt att en mamma till en pojke vä ljer en bok som handlar om en 
pojke än om en flicka till sitt barn. Enligt Ulla Rhedin föredrar förlagen också pojkar 
som huvudpersoner i böckerna, då dessa böcker säljer bättre i och med att både flick- 
och pojkföräldrar skulle kunna välja att köpa dessa böcker (Rhedin, 2001). 
Analysfrågan om hur många av småbarnsböckerna som har en pojke i huvudrollen kom 
ur vår undran om denna tendens även finns i småbarnsböcker. Vi har även valt att se 
efter om det resultat som Weitzman kom fram till under 1970-talet fortfarande stämmer; 
att pojkar i böcker framställs som äventyrare utomhus medan flickor oftare får vara 
inomhus. Är det så att småbarnsböcker särskiljer de två grupperna på detta vis – att 
pojkar får vara ute och flickor vara inne? Till sist ville vi titta närmare på vilka färger 
som användes i böckerna. Svaleryd skriver att man bara genom att gå in i en 
leksaksaffär kan se hur färgkodade pojk- och flicksaker är. Pojkarnas leksaker är mörka 
och vill inspirera till rörelse, konstruktion och vilda lekar, medan flickornas leksaker är 
pastellfärgade, redan är färdigbyggda och ofta är saker till hemmet (Svaleryd, 2003, 
s.73-74). Också genom att gå in i en butik med kläder för små barn, blir man genast 
uppmärksammad hur tydligt kläderna är uppdelade. Flickkläder är rosa, röda och ljusa, 
medan pojkkläder är blå, gröna och murriga. 
 
Vi påbörjade vår kvantitativa undersökning genom att först titta igenom hela vårt 
empiriska material om 122 böcker. Vi valde att titta på aspekter som anknöt till våra 
tidigare nämnda analysfrågor. Metoden innebar att vi räknade antalet böcker som hade 
manlig respektive kvinnlig huvudkaraktär, samt om berättelsen utspelade sig inomhus 
eller utomhus. Praktiskt gick det till så att vi fick kategorier som, pojke inomhus, pojke 
utomhus men även kategorier som okänt kön inomhus och så vidare. Vi fick utöka 
kategorierna efter hand eftersom vi upptäckte att det inte var så lätt att könsbestämma 
huvudpersonerna, och dessutom utspelades några berättelser både inomhus och 
utomhus. Vi tittade också i böckerna efter färgerna på huvudkaraktärens kläder. Här fick 
vi också fler kategorier än vi från början tänkt oss. Ibland var det svårt att bestämma 
vilken färgskala som var dominerande, även om det i vissa fall var mycket klart. Vi 
valde även här att utöka våra kategorier. När det handlade om färger fick vi till exempel 
utöka blå till blå-grön skala, för att inte få allt för många olika kategorier.  
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I vår kvantitativa analysdel har vi valt att jämföra böcker med manlig och kvinnlig 
huvudrollskaraktär med varandra. Dock fann vi när vi delat upp våra böcker i 
kategorierna ”böcker med pojkar i huvudrollen” och ”böcker med flickor i huvudrollen” 
att vi fick stora skillnader i antalet i dessa två högar. Vi inser att detta kan påverka 
analysen. Vi vet att det kan vara svårt att dra korrekta slutsatser vid ett mindre antal och 
det kan också vara svårt att jämföra så olika resultat med varandra. I vårt fall tycker vi 
ändå att det finns tillräckligt med underlag i båda kategorierna för att visa på en tendens. 
 
Vi anser att den kvantitativa innehållsanalysen snabbt gav oss en tydlig bild av hur 
fördelningen mellan könen såg ut och att vi kunde urskilja tydliga tendenser dem 
emellan. Vi återkommer till detta i kapitel 6, där vi redovisar resultaten närmare. 
 

5.4.2 Kvalitativ analysmetod 
 
Med kritiken mot den kvantitativa undersökningsmetoden i åtanke ville vi uppväga 
denna koncentration på antal genom att som vi nämner i ovanstående stycke 5.4.1, göra 
en kvalitativ undersökning parallellt för att framhäva karaktärsskildringen ur ett 
genusperspektiv i småbarnsböckerna. 
 
Den kvalitativa metoden började med att vi gjorde ett urval av vårt material, och hur vi 
gjorde detta beskrivs närmare i kapitel 5.2.2. Detta mindre urval omfattar 25 småbarns-
böcker. Dessa böcker gjorde vi en närmare läsning av för att ställa karaktärernas 
personlighet i fokus.  
 
Vi fann att ett problem med denna metod var, precis som Nikolajeva påtalar i sin 
Bilderbokens pusselbitar, att många av småbarnsböckerna inte har utvecklade och 
mångfasetterade karaktärer. Detta gjorde det ibland svårt att upptäcka stereotypa 
karaktärsdrag. Det gällde dock inte alla böcker, vissa av dem var tydligare i sina 
framställningar. Ibland var det svårt att göra en analys av personen och hur den 
handlade eftersom vårt material var småbarnsböcker. Det är inte många sidor man har 
till sitt förfogande och ibland var det svårt att avgöra om karaktären uppträdde på ett 
visst sätt för att det var just en pojke eller flicka, eller om den reagerade som den gjorde 
för att karaktären faktiskt var ett barn. Vi diskuterade ingående de böckerna vi fann 
svårtydda, och vi var inte alltid överens. Detta speglar hur komplicerat det kan vara. 
  
För att få svar på om genusstereotyper finns i böcker för småbarn var vi tvungna att 
formulera frågor som kunde ge oss exempel på om dessa stereotyper fanns, och hur de i 
så fall såg ut. Här nedan redogör vi för hur det gick till. 
 
Nikolajevas teorier ledde oss fram till första frågan. Hon menar att i många barnböcker 
är karaktärerna genussterotypt skildrade, pojkar får vara starka och äventyrliga medan 
flickorna är mer ängsliga och passiva i böckerna. Vi ville undersöka om detta var 
möjligt att se i vårt urval och om barnets kön spelade någon roll för hur handlingen 
framskred. Även Hirdman gav oss inspiration. Genom sina tankar om isärhållandets 
princip påverkades vi till att vilja se om huvudpersoner i småbarnsböcker grupperas och 
särskiljs.  Den andra frågan kom också till genom Nikolajeva. Hon menar att författare 
och illustratörer som ritar djur får det svårt eftersom kläder ofta används för att markera 
genus (Nikolajeva, 2000, s.142-144). I fall detta inte är möjligt ger man djuret 
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överdrivet genusstereotypiskt beteende, i annat fall kan man göra det enklare för sig och 
förmänskliga djuren och ger dem kläder (Nikolajeva, 2000, s.167). Vi ville alltså se hur 
detta problem tacklas i småbarnsböckerna, tillåts djuren vara djur eller förmänskligas de 
genom handlingssätt och utseende? Den sista frågan för den kvalitativa delen av 
undersökningen fick vi genom influenser från Connell, Gens med flera. För att 
genussystemen ska kunna brytas och normerna ska ändras måste man visa att det finns 
andra roller för både kvinnor och män än de som vanligtvis skildras i både böcker och 
andra media. Genom att läsa böckerna med det här i tankarna ville vi se om det fanns 
några gränsöverskridande barn i småbarnsböckerna.  
 
I början av analysen var vår tanke att undersöka huvudkaraktären i småbarnsböckerna 
men vi fann efterhand att det inte var så enkelt. I många av böckerna fanns det inte bara 
en central roll utan flera. Det kunde också vara så att en person som till synes finns i 
bakgrunden också kunde vara av intresse för analysen. Viktigt var också att se på 
samspelet mellan personerna, vilket kunde vara intressant ur ett genusperspektiv. Vi 
valde därför att utöka vår fokus en aning och tittade på de mest framträdande 
karaktärerna i böckerna istället för att isolera en enda huvudkaraktär. 
 

5.5 Redovisningsmetod 
 

5.5.1 Kvantitativ redovisningsmetod 
 
Eftersom vi delat upp vårt material beroende på om huvudpersonerna var pojkar eller 
flickor ville vi på bästa sätt belysa resultatet på ett enkelt och överskådligt sätt och 
kunna jämföra siffrorna med varandra. Detta blev svårt eftersom pojkböckerna var ett 
större antal än flickböckerna.  
 
För att göra vårt resultat tydligt och lätt att analysera valde vi att ställa upp resultaten 
från de olika frågorna i diagram. Vi provade oss fram mellan olika diagramtyper men 
valde till sist att använda oss av cirkeldiagram. Vi fann dessa vara överskådligare än 
exempelvis stapeldiagrammen, vilka vi fann lätt kunna bli mycket missvisande. I vårt 
fall var det stora värdeintervallskillnader på Y-stapeln, mellan diagrammet för flickor 
respektive pojkar. De var därför mycket svåra att jämföra. Vid en första anblick såg det 
ut som om att skillnaderna var mycket större än vad de faktiskt var. Eftersom 
cirkeldiagram visar värden i procent tyckte vi att det blir lättare att jämföra två diagram 
med varandra. 
 
Nackdelen med cirkeldiagram är dock att även de kan vara missvisande eftersom det 
exakta antalet böcker man tittar på inte kommer fram på ett överskådligt sätt. För att 
ytterligare förtydliga storleksskillnaderna mellan antalet böcker i undersökningen, valde 
vi att också visa resultatet i tabeller som vi valt att ha som bilaga 2. 
 

5.5.2 Kvalitativ redovisningsmetod 
 
Vi valde att redovisa vårt resultat av de kvalitativa frågorna dels genom tabeller och dels 
genom diskussioner. Genom att gå igenom och redovisa för några av de böcker där vi 
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tydligt kunde se exempel som gav svar på de frågor vi ställde, men också ta upp de 
böcker som skilde sig från det vi sökte genom våra analysfrågor, kände vi att resultatet 
blev tydligt även för den som inte är så insatt i ämnet.  
 
Tabellerna har tagits med för att förenkla och bildmässigt visa på resultatet och 
tydliggöra de resonemang vi för kring böckerna.  
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6 Redovisning av empiriskt material 
 
Vårt totala empiriska material består av 136 boktitlar (se bilaga 1) och efter borträkning 
av dubbletter var summan 122 böcker. Vi har valt att här närmare redovisa de böcker 
som utgör vårt material för den kvalitativa delen av undersökningen, och detta gör vi 
genom att redogöra för innehållet i de 25 utvalda småbarnsböckerna var för sig. 
Böckerna blev vårt urval genom lottning. Det hade varit intressant att närmare studera 
fler än de 25 böcker som slutligen blev vårt kvalitativa datamaterial, men samtidigt 
inser vi att ett större material hade blivit ohanterligt. Men givetvis kommer vi att 
inkludera alla de 122 boktitlarna i vår kvantitativa del av vår sammanställning och 
analys. 
 
Det är utifrån de kvalitativa analysfrågorna, se kapitel 1.3, som vi nedan redovisar de 25 
böckerna. Vi väljer att strukturera uppsatsen på detta sätt på grund av att vi vill ge 
läsarna en större insikt och förförståelse inför resultat och analysavsnittet.  
 

6.1 Småbarnsböckerna 
 
Lukas i svampskogen av Jens Ahlbom 
 
Lukas är i skogen för att plocka svamp med sina föräldrar. Han hittar massor av svamp 
men de visar sig hela tiden vara något annat. Kantarellen visar sig vara ett gult löv och 
Lukas upptäcker att det nog fallit ned från trädet strax intill. Den lilla champinjonen var 
ett äggskal som Lukas tror kommer från hackspettsboet. När han hittar en annan fågels 
bruna ägg visar det sig att det verkligen är svamp den här gången. När hela familjen ska 
fika visar Lukas upp sina fynd. Mamma och pappa hittade inte några svampar alls, men 
det hade Lukas gjort. 
 
Hela familjen har snarlika skogskläder, stövlar och Fjällräven-jackor. Mamman skiljer 
sig endast från pappan genom sin pagefrisyr. Lukas har brun jacka, blå stövlar, blå keps 
och gråblå byxor.  
 
Kanin låda av Lena Andersson 
 
Kaninlåda är en bok helt utan text, men med en handling som är lätt att följa. Även den 
ingår i en serie med andra titlar som Kaninbad, Kaninpaket och Kaninkalas. 
 
Först får man se ett barn som sitter på en säng och är ledsen, bredvid sitter en liten 
kanin. Då kommer en stor kanin med en låda med massor av saker i. Kaninen erbjuder 
barnet saker ur lådan, en nalle, en boll, ett tåg. Men ingenting fungerar och barnet blir 
bara mer ledsen, tills den lilla kaninen tar fram en stor rosa snuttefilt. Barnet slutar gråta 
och går äntligen till sängs. 
 
Det är omöjligt att avgöra huruvida det är en liten flicka eller pojke det handlar om. 
Kaninerna är till synes könslösa men på baksides texten benämns den stora Kaninen 
som en han. 
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Barnet har ett gult nattlinne på sig och en rosa snuttefilt. 
 
Är du hungrig YoYo av Kenneth Andersson 
 
Vi får reda på att både djur och växter är hungriga och äter. Grodan, fisken, myggan och 
till och med roboten äter. Men äter YoYo? På sista uppslaget ser man YoYo redo att 
hugga in på ett berg av glass och hamburgare. YoYo dresserar krokodiler, dyker, fiskar 
och jagar fjärilar med håv. Han har kort hårlock i pannan och kortbyxor. 
 
YoYos kläder har inga direkta färger eftersom han endast är ritad med konturer och då 
får samma färg som bakgrunden. 
 
Emilia hos dagmamman av Anna Dunér  
 
Emilia hos dagmamman, är en av många böcker om Emilia. Det finns text på varje sida 
och på vissa av de bibliotek vi besökte fanns böckerna om Emilia bland de vanliga 
bilderböckerna och inte bland småbarnsböckerna. Vi får möta fler karaktärer än bara 
Emilia och i bilderna händer det mycket som inte speglas i texten. 
 
Flickorna i boken, som Emilia och flickorna hos dagmamman, har alla längre hår med 
rosetter i, men annars ser man inte någon större utseendemässig skillnad mellan barnen. 
Handlingen utspelas både utomhus och inomhus. 
 
Boken börjar med att Emilia får reda på att hon och hennes lillasyster Teresia ska börja 
hos dagmamman Lotten. Emilia längtar efter att få börja hos Lotten, men när mamma 
väl ska gå blir hon ledsen. Men så kommer hon ihåg att mammor faktiskt måste arbeta 
och då känns det genast bättre. Den fortsatta handlingen utspelas hos dagmamman, 
Emilia och de två andra dagbarnen bekantar sig med varandra, och när de lärt känna 
varandra så leker de tillsammans. 
 
Emilias kläder har många olika färger i berättelsen. Hon har gröna byxor, orange tröja, 
grön jacka, blåa termobyxor och en blårandig väst. 
 
Mette ska sova av Lene Faureby  
 
I likhet med böckerna om Kaj av Mats Letén (se nedan), är även Mette ska sova en del i 
en serie. Mette-böckerna handlar om flickan Mette i olika situationer, till exempel finns 
Mette i skogen, eller Mette åker till stan. Upplägget är snarlikt i Kaj-böckerna, på 
vänstra sidan står texten, som är korta meningar och på högra sidan finns bilderna.  
 
Mette ska sova handlar om just detta. Mette ska gå och lägga sig och det är Pappa som 
ska lägga henne ikväll. Mette följer utan bråk med pappan och skrattar medan hon är på 
toaletten. Vi får följa processen från att pappa och Mette går ut i badrummet till att 
pappa läser en godnattsaga. Mette envisas med att höra sagan om och om igen. Slutligen 
att det är Pappa som somnar och inte Mette.  
 
Mette själv och hennes mamma som vi ser på sista bilden har båda rosa pyjamasar på 
sig, Pappa har däremot bruna byxor och en blå tröja. 
 
Klaras baby av Gunilla Hansson 
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Klaras baby ingår i en serie om flickan Klara. Det är bilder och text på varje sida, texten 
består av korta och koncisa meningar som speglar det som händer på bilderna. 
 
Den här boken handlar om att Klara ska få ett syskon, och passas av tant Alma när 
mamma och pappa är borta. Klara blir ledsen när mamma och pappa åker men tant 
Alma får henne på bättre humör när de låtsas att Nalle är en bebis. Tant Alma och Klara 
befinner sig mest inomhus och ger Klaras Nalle mat och ny blöja. Men de går också ut 
på promenad, med Nalle i vagnen och Klara gående bredvid. 
 
Klara har kort hår och röda snickarbyxor. Om texten inte talat om att hon heter Klara 
och är flicka skulle det lika gärna kunna vara en pojke på bilderna. 
 
Lilla Tulla hjälper till av Catarina Kruusval 
 
Lilla Tulla hjälper till handlar om en till synes asexuell bebis som hjälper sin mamma 
att städa. Det är ett traditionellt upplägg i boken, på vänstra sidan står texten vilken 
refererar till vad som utspelas i bilderna på högra sidan. 
 
Vi får se när lilla Tulla sopar, dammar, dammsuger, borstar toaletten och tvättar golv. 
Via texten får vi veta att mamma först sopar och dammsuger med mera och sedan gör 
Tulla samma sak. Kanske är det på grund av Tullas ”hjälp” mamman pustar och suckar, 
och det gör även lilla Tulla, fast vissa saker gillar Tulla vilket mamma inte verkar göra. 
En sådan sak är att borsta toaletten, mamma suckar men Tulla skrattar. När Tulla ska 
tvätta golvet händer en olycka, och vattnet far ut över hela mammas nytvättade golv. 
Mammans reaktion blir att oja sig lite och lägga ut trasor över hela golvet, på slutbilden 
får vi se mamma sitta på en stol med Tulla i knäet. Mamman säger ”tack, tack” och 
Tulla säger ”tack, tack”. 
 
Tullas har en vit tröja med gröna prickar och gröna små byxor. 
 
Bu och Bä på sjön av Olof och Lena Landström 
 
Det finns flera böcker i serien om Bu och Bä. Bu och Bä är två små får som i den här 
boken ska göra en utflykt på sjön. De har med sig en matsäck och ska ro över till en ö, 
först är det lite svårt för dem att ro tillsammans, men efter ett tag så kan de ro i takt och 
allt går bra. Ända tills de går på grund, de kan inte komma loss, men ser nöjda ut ändå 
för de har matsäcken med sig. När de har ätit upp all mat är det ganska tråkigt ute på 
sjön i en eka, men de kan inte göra annat än att vänta. Så kommer det äntligen en 
motorbåt, Bu och Bä blir glada och börjar ropa och vinka. Men de i motorbåten har 
bråttom och ser inte Bu och Bä, men vågorna från den snabba båten får loss Bu och Bäs 
eka från grundet och de två små fåren bestämmer sig för att ro hem. 
 
Bu och Bä är utseendemässigt väldigt lika men med tydliga genusmarkörer. Bä är 
flickan, hon är rödklädd, har kjol och stor rosett i håret. Bu är pojken med blåa byxor 
och kort hår. 
 
Kaj har en krokodil av Mats Letén 
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Kaj har en krokodil är en del i en hel serie av böcker med pojken Kaj huvudrollen, 
andra böcker i serien är till exempel ”Kaj är farlig” och ”Kaj är häst”.  
 
Boken har en kort handling. Kaj har en krokodil börjar med att vi får se en pojke 
bredvid ett träd där en kvinna klipper i grenarna, texten talar om för oss att Kaj och 
mamma är ute i trädgården och arbetar. På nästa sida hittar Kaj en farlig eledil, och 
pekar på en avklippt gren och då omvandlas arbetet till en lek. Mamman och Kaj 
samtalar om den farliga krokodilen och Kaj meddelar att eledilen är hungrig, och på de 
följande sidorna får vi se krokodilen äta på diverse saker som Kaj finner i trädgården, ett 
blad, ett äpple, en snigel och en leksakshäst. När eledilen börjar äta på mamma, springer 
mamman iväg och hämtar två kakor som Kaj och Krokodilen får dela på. Men nu är 
eledilen mätt och Kaj äter själv upp de två kakorna.  
 
Kaj har grön tröja och orange byxor. 
 
Max kaka av Barbro Lindgren 
 
Max kaka ingår i en serie på tio Max-böcker som enligt baksidorna på böckerna riktar 
sig till mycket små barn, från ett år och uppåt. 
 
Vi får möta Max som kommer kånkandes på en stor burk, det är en kakburk och vi får 
veta att ”Max tycker om kaka” men så kommer vovven och tar kakan, Max blir arg och 
drar hunden i öronen, hunden blir arg och morrar tillbaks. Då blir Max rädd och gråter, 
mamma kommer skyndande, skäller på hunden och ger Max en ny kaka och hunden ett 
ben att tugga på. Allt slutar väl och både Max och hunden verkar nöjda. 
 
Berättelsen utspelar sig inomhus. Max har blå- och vit randiga hängslebyxor och en gul 
tröja på sig. 
 
Max napp av Barbro Lindgren  
 
Texten består av mer eller mindre ofullständiga meningar såsom ”kommer vovven” och 
”Max ha nappen”.  
 
I Max napp får vi följa Max och hans kamp för att få ha kvar sin napp. Vi får reda på att 
Max har en napp som han tycker om, han går ut och då börjar problemen. Först kommer 
den lilla taxen och vill ha nappen, det får han inte. Sen kommer katten och försöker ta 
nappen, men inte heller katten får ta nappen. Men Ankan tar nappen och då blir Max arg 
och smäller till ankan och tar tillbaka nappen. Han springer därifrån och är glad igen.  
 
Vi möter en liten pojke som inte räds djuren och klarar av de olika situationerna. Inte 
ens när ankan stjäl Max napp, blir han rädd utan han slår sonika ankan i huvudet, och så 
får han tillbaka sin napp. Kontext är mestadels utomhus, Max själv har kort spretigt hår 
och kortbyxor. Max själv har en gul tröja och blåvit randiga byxor. 
 
Ludde och Gnutta av Ulf Löfgren 
 
Ludde och Gnutta handlar om en kaninliknande pojke och hans lillasys ter. Ludde leker 
inomhus och hans lillasyster vill vara med, när hon inte får det skriker hon så högt att 
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Ludde ger med sig, och detta upprepas genom hela boken i olika situationer. 
Meningarna är ganska avancerade och ett exempel på detta är:  
 

”Ludde har en fin boll som han bollar med. Får jag 
också bolla med din boll? Säger Gnutta. Nej! säger 
Ludde. Vafförde? Säger Gnutta. Du är för liten, säger 
Ludde.” (Löfgren, 1986, s.17). 

 
Skillnaden utseendemässigt mellan Ludde och Gnutta är att systern har en stor rosett 
mellan öronen, annars har båda snickarbyxor och skjorta. Ludde har brun skjorta och 
gröna hängselbyxor, och Gnutta har brun skjorta och blå byxor. 
 
Lilla hjul-boken av Tord Nygren 
 
Det handlar om barn som leker med olika fordon med hjul på. Det är både pojkar och 
flickor som är med. Vi möter bland annat, Johan och Anders som har byggt en lådbil 
och Anna som har en trehjuling. Vi får också möta barn med lastbilar, dockvagnar, 
skrindor och rullbräda. 
 
Bildmässigt ser man ser tydligt vem som är pojke och flicka, namnen nämns visserligen 
i texten men även utan text så visar bilderna tydliga genusspecifika attribut. Exempelvis 
så har flickorna rosetter och långt hår medan pojkarna har kort hår och nästan är 
uteslutande blåklädda. 
 
Sune vaknar tidigt, tidigt av Tord Nygren 
 
Det finns fler böcker om Sune, bland andra ”Sunes nya stövlar”. 
Boken handlar om Sune som är en pojke som klarar det mesta själv. En morgon vaknar 
han tidigt, och går ner för att äta frukost. Han ger katten mat och fixar själv sin frukost, 
han använder den vassa och farliga kniven för att skära brödet och dukar till sig själv på 
köksbordet. När Sune äter sin frukost hör han en bil som stannar utanför, det är en man 
som levererar tidningen. Sune öppnar ytterdörren och går ut för att hämta tidningen, 
men oj så kallt och vått det var i gräset. Sune går in och hämtar sina stövlar och mössan. 
Han gungar på grinden fram till postlådan. På väg in igen hittar han små fynd i 
trädgården, bland annat sin docka Skadan. Sune tar Skadan, katten, tidningen och sin 
frukostmacka med upp i sängen och somnar, där hittar mamman honom. 
 
Sune en blå pyjamas och röda stövlar. 
 
Matthias bakar kakor av Inger och Lasse Sandberg 
 
Boken handlar om runda tanten och Matthias som ska baka kakor, de bakar två plåtar 
med kokoskakor. Matthias smakar en kaka, runda tanten frågar var kakan tagit vägen. 
Då svarar Matthias att den är i hans mage. När nästa kaka mystiskt försvinner berättar 
Matthias för tanten att det var en elefant som tagit kakan. Efter varje kaka som 
försvinner har det kommit ett nyt t djur och ätit upp den enligt Matthias. Men i slutet får 
man reda på att det ju var Matthias själv som ätit upp alla kakorna. 
 
Runda tanten der ut som en typisk tant, med grått lockigt hår och förkläde. Matthias har 
kort hår och blåa hängselbyxor.  
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Busiga Bebbens potta av Thomas Svensson 
 
Boken handlar om den lilla bebisen kallad Bebben, det är nu tid för Bebben att lära sig 
att inte bajsa i blöjan. Men var ska då Bebben bajsa? Vi får se ett antal alternativ, vasen, 
hinken, lådan eller pottan? Svaret är givetvis pottan, men Bebben vill inte bajsa där, 
utan Bebben vill bajsa någon annstans, vi får se fyra alternativ, badkaret, fåtöljen, 
kudden eller toastolen. Bebben väljer toan, men den är lite stor för en liten bebis och 
Bebben trillar i. Pappa kommer och räddar Bebben, torkar av sin våta bebis och sätter 
henne på pottan. Där är Bebben duktig och bajsar, pappa torkar Bebben med toapapper 
och ska sätta på en ny blöja nu när Bebben är ren och torr igen. Men Bebben glömmer 
att kissa på potta och nu är pappa alldeles blöt på skjortan. 
 
Att utseendemässigt könsbestämma Bebben är svårt då bebisen är utan 
genusmarkerande kläder. Dock har mamman och Bebben båda långa ögonfransar vilket 
inte pappan har. Och den sista bilden visar att Bebben är en liten flickbebis, när pappa 
ska sätta på en ny blöja, och då ser man att Bebben inte har en penis. 
 
Mera mat av Anna-Clara Tidholm 
 
Boken beskriver ett händelseförlopp, nämligen ett barns måltid. På första bilden får vi 
se ett barn med en kort pagefrisyr och röd tröja hålla en sked i handen och texten säger 
”ÄTA MAT”. På nästa uppslag ser vi barnet med en haklapp över tröjan, texten 
reflekterar detta och det står helt enkelt ”HAKLAPP PÅ”. Sedan får vi följa barnet när 
det äter mos, men inte vill ha paj, blir glad över en tårta och spiller saft. På uppslaget 
där det står ”NYPONSOPPA” får vi se barnet sittande i soppan. Barnet lämnar bordet 
med haklappen hängandes i handen och texten meddelar ”TACK FÖR MATEN”. På 
nästa uppslag sitter barnet på pottan, texten säger ”BAJSA POTTAN”, så på det allra 
sista uppslaget står barnet med skeden i handen igen och texten lyder ”MERA MAT”.  
 
Om barnet är en pojke eller flicka är ej uttalat i texten. Barnet har röd tröja och 
pagefrisyr. 
  
Ture skräpar ner av Anna-Clara och Thomas Tidholm 
 
Böckerna om Ture är även de en serie av böcker, som ”Ture blåser bort”, ”Ture kokar 
soppa” med flera.  
 
Ture är obestämbar, det är en figur som skulle kunna vara ett barn men även äldre. Han 
skulle lika gärna kunna vara en kvinna som en man rent utseendemässigt, trots att han 
har byxor och hatt, men Ture är enligt texten en man som bor själv med sin hund Hej. 
Ture och Hej samlar på saker, och är båda väldigt nöjda med vad de har hittat, en trasig 
cykel, ett snöre med mera. Men så kommer Tures mamma på besök och städar bort alla 
Tures skatter. Mamman är en tydligt kvinnlig figur med klänning och förkläde. Hon 
städar och lagar mat till Ture men så fort mamma har gått, går Ture och Hej ut igen för 
att leta saker. 
 
Ture har brun hatt, röd tröja och blåa byxor på sig. 
 
 Vi måste bada av Cecilia Torudd 
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I Vi måste bada möter vi bröderna Måns och Linus. Det är tidig morgon och Måns 
vaknar först av alla. Varken lillebror, mamma eller katten vill vakna, så Måns får själv 
ta sig lite mat i köket. Sen vill han ge lillebror Linus frukost på sängen. Måns tappar en 
brödlimpa i huvudet på Linus, som vaknar, och frukosten kan ta sin början. Bröd, sylt 
och mjöl hälls på Linus i en enda röra, lillebror är nu alldeles kladdig och måste bada 
tycker Måns. Så han springer till köket och hämtar en kastrull med vatten som han 
tömmer över röran och Linus. Måns faller själv i och då vaknar mamma. Mamma blir 
först arg och tycker också att Måns och Linus måste bada, tvätta och städa. Sen när allt 
är färdigt så är inte mamma arg längre. 
 
Måns är klädd i en gul och röd pyjamas och Lillebror Linus är blåklädd.  
 
Grodan och Haren av Max Velthuijs 
 
Vi får följa kompisarna Grodan och Haren i deras försök att hitta på något roligt som de 
båda vill göra. Först målar Haren av Grodan men Grodan tröttnade på att stå still, så då 
börjar de måla om rummet istället, men Grodan kladdade bara ner sig hela tiden. Att 
Grodan ska spela en melodi för Haren är inte heller en bra idé, för Grodan kommer inte 
ihåg hur melodin gick. Till slut efter många olika försök från Harens sida att komma på 
något för de båda vännerna att göra, säger Grodan att den vill att Haren ska läsa något, 
och det är faktiskt en bra idé tycker både Haren och Grodan. 
 
Det sägs aldrig i texten om Haren och Grodan är manliga figurer eller inte. 
Genusmarkörer såsom rosetter, långa ögonfransar eller röda läppar är frånvarande och 
båda är klädda i byxor. Grodan inte har en tröja på sig men rosarandiga byxor och 
Haren har en rosarandig tröja på sig. 
 
Flygplan Flygplan av Jan-Åke Winqvist 
 
Boken visar fram olika modeller av alla tiders luftfarkoster. På varje uppslag får man se 
en realistiskt tecknad bild av ett plan, på vänstersidan får man veta vilket slags flygplan 
det är, exempelvis ett passagerarplan. På högersidan får man information om vilket 
märke och betäckning planet har, exempelvis Boeing 767. 
 
Man kan tycka att det är lite invecklat för små barn att få reda på så mycket detaljer om 
dessa olika sorters plan, men för ett flygplanstokigt barn är det nog en underbar bok. 
 
Emma hos doktorn av Gunilla Wolde 
 
Emma gillar att klättra i klätterträd på dagis, och tycker om att sjunga i toppen så att alla 
kan höra. När kompisen Nilla kommer blir hon så glad att hon sprattlar till och ramlar 
ned. Hon trillar rakt på huvudet och det blir ett sår. Dagisfröken Olle ringer efter taxi så 
att de kan åka till sjukhuset. På sjukhuset träffar Emma doktorn som ger henne en spruta 
innan de ska sy ihop hennes sår. Emma tycker inte att det gör ont och får se i spegeln att 
doktorn sytt tre stygn, hon vill genast till dagis för att berätta. Nu tycker Emma att det är 
bäst att vara försiktigt när man klättrar i träd. 
 
Emma är ganska genusneutralt porträtterad, hade hon inte hetat Emma i texten skulle 
hon, i alla fall utseendemässigt, kunna vara en pojke. Emma har rosa byxor och en grön 
tröja. 



 46 

 
Emmas verkstad av Gunilla Wolde 
 
Boken är en del av en serie om Emma, ”Emma och lillebror” och ”Emmas dagis” är 
bara några delar i serien. Denna serie är från mitten av sjuttiotalet men kommer ständigt 
i nytryck och är, vad vi kan se, fortfarande så populära att de köps in till biblioteken. 
 
Uppslagen i boken är fyllda av bilder på föremål som små barn har i sin närhet, i 
Emmas verkstad är det främst bilder på leksaker som uppvisas. Boken berättar en 
historia som har en början och ett slut, det är inte enbart föremålen som visas upp utan 
vi får följa Emma när hon lagar sina leksaker, dockan som har tappat håret, nallen som 
har ett sprucket ben med mera. När Emma lagar vagnen tar lillebror i ett obevakat 
ögonblick hammaren och slår sig på fingret, men Emma vet vad som ska göras. Mamma 
tröstar lillebror och Emma hämtar sjukvårdslådan och ”lagar” lillebror.   
 
Emma har gröna byxor och en röd tröja på sig, och lillebror en orangegul sparkdräkt på 
dig.  
 
Totte och Malin av Gunilla Wolde 
 
Totte har tråkigt och då dyker Malin upp, de har likadana kläder och likadant hår, fast 
Malins är lite längre. De fascineras av att de är så lika, två ögon och två öron och lika 
många tår och fingrar. Efter ett tag bygger Totte och Malin en koja som de kurar i när 
det regnar utanför, i kojan är det varmt och de tar av sig sina kläder. Då upptäcker de att 
de inte är så lika som de trott. När de är stora ska Totte bli en pappa och Malin en 
mamma, men de vill vara föräldrar direkt. Totte springer och hämtar dockorna och 
Malin dockkläderna, så de kan leka mamma, pappa, barn. 
 
Totte och Malin är precis likadant klädda i blå byxor och randiga tröjor. 
 
Sniff sniff av Haruko Östergren  
 
Huvudpersonen är valpen Sniff, som enligt texten är en liten pojkvalp som älskar att 
lukta på allt. Det är höst och Sniff är ute i trädgården och följer alla oemotståndliga 
dofter. Han kan inte motstå att gräva i gräset, men då träffar han på en otäck orm och 
blir alldeles förskräckt och rusar iväg till säkrare marker. Där möter han en igelkott som 
sticks, så han sniffar vidare till en stor härlig lövhög där han hittar en mumsig handske 
att tugga på. Men då kommer matte och tar den ifrån honom och han surar ett litet tag 
tills han känner en välbekant doft, hans älsklingsdoft. Det är mattes använda socka, han 
rullar runt och tuggar förnöjt ett tag tills dagen tar ut sin rätt och Sniff somnar i sin korg 
med sockan tätt intill. 
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7 Resultat och analys 
 
Vi har valt att bearbeta vårt empiriska material genom att ställa sex analysfrågor. För att 
få en tydlig struktur har vi va lt att presentera resultat och analyskapitlet genom att 
redovisa varje analysfråga för sig. Vi börjar med de kvantitativa frågorna och avslutar 
med de kvalitativa. 
 

7.1 Kvantitativa analysfrågor 
 
Här har vi haft hela urvalet, 122 böcker, att arbeta med (se bilaga 1). I kategorin otydligt 
kön räknade vi in de böcker där vi fann det vara svårt eller omöjligt att avgöra vilket 
kön huvudpersonen hade. Vi inräknade här även de böcker där det inte fanns några 
karaktärer, där böckerna enbart innehöll föremål.  
 

7.1.1 Hur många av böckerna har en pojke alternativt en manlig 
figur i huvudrollen? 
 

Hur många av böckerna har en pojke 
alternativt en manlig figur i huvudrollen?
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Resultatet ser ut att stämma överens med vad forskningen har visat om 
genusfördelningen i barnböcker, att det finns fler böcker med pojkar än flickor i 
huvudrollen. När vi gått igenom vårt urval och delat upp böckerna i de olika 
kategorierna: pojkar, flickor, pojkar och flickor samt otydlig kön, fann vi att i 61 av de 
122 böckerna var det en pojke i huvudrollen. Om man också lägger till de böcker som 
har både pojkar och flickor i huvudrollen, blir summan ännu större och visar att pojkar 
figurerar i huvudrollen i 75 av de 122 böckerna.  
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Det är också ett större antal av böckerna som har en huvudkaraktär av otydligt kön, än 
det finns böcker med flickor som ensam huvudkaraktär. De böcker som har otydligt kön 
är mycket neutralt framställda, exempelvis huvudpersoner med gula kläder och frisyrer 
som skulle kunna vara möjliga för både pojkar och flickor. Karaktärerna har inga 
stereotypiska accessoarer som rosetter eller tuffa kläder. Vi anser att skillnaderna i antal 
böcker med pojkar eller flickor i huvudrollen är påfallande stora, men menar inte att 
resultatet nödvändigtvis behöver betyda att det är dåliga böcker bara för att det är mest 
pojkar i huvudrollerna. Men visst kan man önska att skillnaderna i antal inte var fullt så 
stora. Det borde finnas mer plats för flickor också i böcker för småbarn. 
 

7.1.2 Vilka klädfärger dominerar i böcker med pojkar respektive 
flickor i huvudrollen?  
 

Klädfärgsvariation i böcker med pojkar i 
huvudrollen

Blågrön
44%

Ingen 
16%

Rosa-röd
12%

Brun 
9%

Både rosa-
röd och blå-

grön
19% Blågrön

Ingen 

Rosa-röd

Brun 

Både rosa-röd
och blå-grön
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Klädfärgsvariation i böcker med flickor i 
huvudrollen

Gult
9%

Blå-grön
9%

Rosa-röd
18%

Ingen färg
23%

Både rosa-
röd och blå 

grön      
41%

Gult

Blå-grön

Ingen färg

Rosa-röd

Både rosa-röd
och blå grön      

 
 
Som framkommit i kapitel 4.5 är karaktärerna i barnböcker ofta genusstereotypt 
porträtterade. Detta resultat överrensstämmer till stor del med vad vi har funnit i vårt 
urval av småbarnsböcker. Pojkkaraktärerna i vårt urval är klädmässigt till stor del 
typiskt genusstereotypa - deras kläder har oftast färgerna brunt, grön och blått. Få har 
kläder i den rödrosa skalan även om till exempel Sune i Sune vaknar tidigt, tidigt, har 
röda byxor och stövlar. Å andra sidan är Sune istället ett tydligt exempel på en 
genustypisk pojke i sitt handlingsmönster. 
 
Flickorna i vårt urval har oftare färgmässigt mer tydligt genusöverskridande kläder än 
pojkarna, flickorna har till exempel i flera böcker keps och hängselbyxor i typiskt 
pojkaktiga färger såsom blått och grönt, eller kombinationen röda och blå-gröna kläder. 
Emilia är en tjej som ofta hade gröna och blå kläder. I Emilia på bondgården är 
samtliga hennes plagg gröna och blå, från stövlar till keps. Även Lilla Tulla har kläder 
som är gröna. Skorna och byxorna är gröna och hon har en vit blus, även den med gröna 
prickar.   
 
Vårt tydliga, och för oss något överraskande resultat, kan säkerligen förklaras med vad 
Bjerrum-Nielsen & Rudberg, kommit fram (se kap. 2.1). De menar att det är mer 
accepterat för flickor att vara genusöverskridande än det är för pojkar. Få människor 
reagerar på att en flicka har blå byxor och keps, men nästan alla skulle reagera om en 
pojke hade en rosablommig blus och vid första anblicken ta honom för en flicka. Även 
när det gäller vuxna tycker vi att det är lättare för kvinnor att bryta genusgränser i 
klädväg. Kvinnor har idag utanför böckernas värld i de flesta fall byxor och jeans. På 
fötterna har man gympaskor och använder högklackade skor vid speciella tillfällen. Det 
finns också kvinnliga varianter på kostymer och slips är en återkommande modefluga 
för kvinnor. Män är däremot mycket mer fast sina gamla klädvanor. 
Gränsöverskridande män får oftare leva med folks reaktion på deras utseende även om 
det på senare år blivit allt mindre uppseendeväckande. 
 
Att resultatet ser ut som det gör inom vårt urval påvisar hur viktigt det är för 
bibliotekarier att vara medvetna om att de genom utbudet av småbarnsböcker bidrar till 
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att konservera de rådande genusstereotyperna. Små barn är mycket påverkbara och i 
färd med att definiera genus och därför är det så viktigt att biblioteket som kultur-
förmedlare visar att det finns variation och möjligheter att bryta mot de mönster som 
råder, exempelvis att även flickor, likt Emilia, kan vara helt klädda i blått och ändå vara 
flickor. Man kan också önska att pojkar oftare kunde få ha en röd tröja, klarare färger 
och likt Sune röda stövlar. Färgerna gör dem inte mindre till pojkar.  
 
Här skulle vi återigen vilja dra en parallell till hur det ser ut i vardagen. Om man går in i 
en barnklädesavdelning är det extremt avgränsat mellan pojk- och flickkläder. De flesta 
flickkläder är rosa, röda, har små hjärtan och krusiduller, men det finns ändå en chans 
att man hittar lite ränder i blått och grönt. Detta till skillnad från pojkkläderna, som 
nästan uteslutande är blå och gröna med tuffa tryck. Det är nästan omöjligt att hitta 
några alternativ om man vill klä sin pojke i andra färger. I så fall får man välja vitt eller 
kakifärgat. Det är alltså svårt att vara förälder som vill klä sina barn i alla variationer av 
färger, stereotyperna är så starkt rotade i vardag och medvetande. Det kan vara jobbigt 
för en förälder som väljer andra färger än de stereotypa att behöva svara på frågor om 
flickan i vagnen inte är en pojke på grund av de blå byxorna. Som vi skrivit innan, bryr 
sig yngre barn kanske inte så mycket om vilken färg kläderna de bär har, utan det som 
spelar roll är hur de blir bemötta beroende på vilka kläder de har. Flickor kläs med röda 
och rosa kläder med små spetsar och kjolar, som kanske inte direkt lockar och inbjuder 
till att klättra och springa runt och jaga. Många flicktröjor är också så små att magen 
lämnas bar vid lek. Pojkarnas kläder är stora, vida, sköna och i mer kamouflerande 
färger som döljer en gräsfläck eller två.  
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7.1.3 I vilken miljö utspelar sig handlingen i böcker med pojkar 
respektive flickor i huvudrollen? 

 
I vilken kontext utspelar sig handlingen i 

böcker med flickor i huvudrollen?

Både inne och 
ute

18%

Inomhus
59%Utomhus

23%

Inomhus

Utomhus

Både inne och
ute

 
 
 

I  vilken kontext utspelar sig handlingen i 
böcker med pojkar i huvudrollen?

Både inom- 
och utomhus

10%

Vet ej
9%

Utomhus
48%

Inomhus
33%

Inomhus

Utomhus

Både inom- och
utomhus

Vet ej

 
 
 
I vår sammanställning kan man se att böcker med flickor mycket oftare utspelar sig 
inomhus. Flickorna får vara inomhus i tryggheten där de kan leka med dockor och 
hjälpa mamma med saker i hemmet. Huvudrollsinnehavarna i böckerna med flickor 
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pysslar hemma och leker med sina leksaker och rör sig hela tiden i kända miljöer. 
Pojkarnas böcker utspelar sig istället oftast utomhus där äventyren finns. De går på 
upptäcksfärder och träffar andra barn och djur som flickan inomhus helt går miste om. 
De får möjlighet att utforska ställen som de inte sett förut. I kategorin inom- och 
utomhus utspelas boken både inne och ute. I de böcker som lades i Vet ej högen, är det 
svårt att bestämma om det var utom- eller inomhus. Det kunde vara att bakgrunden var 
helvit eller enfärgad. Det kunde också vara så att det var en pekbok, med endast någon 
sak på varje sida.  
 
I kap. 4.5.3 skrev vi att redan 1972 gjorde Leonore Weitzman en undersökning om 
barnböcker. Hon fann att böckerna som hade pojkar i huvudrollen oftast utspelade sig 
utomhus till skillnad mot flickor som fick vara inomhus. Den undersökningen gjordes 
för över 30 år sedan och det verkar som om det resultatet ännu gäller. Det bör dock 
nämnas att en hel del av de böcker vi har med i undersökningen är 20 år gamla, men de 
är ändå ett uttryck för vad som finns på, och därmed förmedlas via, folkbibliotek.   
 

7.2 Kvalitativa analysfrågor 
 
Här nedan redogör vi vårt resultat av vår kvalitativa undersökning av de 25 böckerna 
som är vårt urval för just dessa frågor. 
 

7.2.1 Om huvudpersonen är ett djur eller föremål, finns det 
några tecken i texten eller bilden som får oss att uppfatta 
objektet/djuret eller föremålet som en pojke eller flicka? 

 
Det är enbart fem av de 25 böckerna av vårt kvalitativa urval, som har djur i 
huvudrollen, och av de 25 böckerna är det enbart en bok som visar föremål, och det var 
Flygplan flygplan. Där finns ingen huvudperson utan boken handlar enbart om olika 
sorters luftfarkoster. Det finns 19 böcker med människor som huvudrollsinnehavare. 
 
 
Böcker med djur som 
via tecken i bild eller 
text får oss att uppfatta 
det som flicka eller 
pojke 

Bok utan huvudperson Böcker utan djur i 
huvudrollen 

Bu och Bä på sjön Flygplan, flygplan Busiga Bebbens potta 
Grodan och Haren  Emilia hos dagmamman 
Kanin låda  Emma hos doktorn 
Ludde och Gnutta  Emmas verkstad 
Sniff-Sniff  Kaj har en krokodil 
  Klaras baby 
  Lilla Hjul-boken 
  Lilla Tulla hjälper till 
  Lukas i svampskogen 
  Mathias bakar kakor 
  Max kaka 
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  Max napp 
  Mera mat 
  Mette ska sova 
  Sune vaknar tidigt, tidigt 
  Totte och Malin 
  Ture skräpar ner 
  Vi måste bada 
  Är du hungrig, YoYo? 
 
 
I Sniff-Sniff står det tydligt i texten att den lilla hunden är en hanhund, detta syns dock 
inte alls i bilden. Hunden Sniff-Sniff är en realistiskt tecknad valp och skulle lika gärna 
kunna vara en tikvalp. Eftersom Sniff- Sniff inte är en förmänskligad karaktär, anser vi 
att man inte kan uttala sig om huruvida hans beteende är genusbestämt. Vi ser en likhet 
med Kaninlåda, där kaninen också är realistiskt avbildad, även om den kaninen där har 
blivit förmänskligad. De två böcker får nog inom vårt urval ses som undantag, eftersom 
de andra böckerna med djur i huvudrollen inte var särskilt realistiskt tecknade. Vi är 
dock medvetna om att det i vårt urval fanns endast fem böcker med djur i huvudrollen, 
vilket är alldeles för litet för att kunna dra någon tillförlitlig slutsats av. Vi tycker oss 
ändå ana att vårt resultat, trots Sniff-Sniff och Kaninlåda, tyder på att avbildandet av 
djur i småbarnsböcker överensstämmer med vad forskare som bland andra Nikolajeva 
sagt om avbildandet av djur i barnböcker, nämligen att de ofta är genusstereotypt ritade 
för att markera vilken genustillhörighet djuret har.  
 
Kaninböckernas upplaga skiljer sig åt, i våra upplagor av Kaninlåda anges det på 
baksidan att kanin är en han. Detta får man inte reda på när man läser baksidan på 
Kaninpaket, som ingår i samma serie. Om man enbart går efter bilderna i Kaninlåda är 
biologiskt kön inget som är tydligt och klart framställt på någon av de två 
huvudpersonerna, kaninen och barnet. Kaninlåda en av få böcker där vi inte funderade 
över vilket kön huvudpersonen hade. Det är en kanin helt enkelt, kanske tycker vi så på 
grund av dess verklighetstrogna avbildning eller bokens totala avsaknad av text. 
Kaninen har inga långa ögonfransar eller andra feminina drag, som brukar vara vanliga 
knep för att förstärka kvinnlighet. Inte heller har Kaninen en pipa i munnen eller några 
grova drag som får en att associera till en man.  
 
Enligt Bjerrum-Nielsen (se kapitel 2) kan man bli illa till mods om man inte vet vilket 
kön en person man träffar har. Det är svårt att veta hur man ska bemöta personen. Detta 
beteende kan också påverka vårt läsande. I Kaninlådas fall, där stödjande text fattas, 
måste läsaren själv berätta om vad som händer på bilderna. Med tanke på Bjerrum-
Nilsens forskning är det troligt att läsaren könsbestämmer Kaninen. Undersökningen av 
DeLoache som nämns i kap. 4.5.2  visar på att 90 % av vuxna läsare benämner icke 
genusdefinierade karaktärer som pojkar vid uppläsningen. Det är något som också 
skulle kunna gälla Kaninlåda. När vi återigen läst och funderat över boken med 
informationen att Kaninen skulle vara man, reagerar vi olika. En av oss tycker att 
Kaninen verkar genusstereotypt kvinnlig i sitt beteende mot barnet. Kaninen är 
omhändertagande, ängslig och väldigt öm mot barnet. Den andra tycker däremot att 
Kaninen istället verkar vara en förvirrad pappa som inte klarar av bestyren med att natta 
barnet. Kaninen vet inte genast vad det är barnet vill ha och försöker trösta barnet med 
många olika leksaker men verkar bara förvärra barnets förtvivlan. Till sist kommer 
snuttefilten fram och det är den rätta trösten. Vår oenighet visar, i det här fallet, att det 



 54 

faktiskt inte är självklart att man ser Kaninen som en manlig figur. Att Kaninen på 
baksidestexten uppges som han påverkar uppenbart oss som läsare, genom att vi ser 
Kaninen som en han. Kaninen är så överlagt könsneutralt ritad att denna definition 
eventuellt stör intentionen hos författaren. 
 
I Grodan och Haren anger inte texten några riktlinjer om vilket kön huvudpersonerna 
tillhör, däremot verkar det för oss som om bilderna pekar på att det är pojkar det handlar 
om. Något som är intressant är att djuren har inte några personnamn, utan de anges hela 
tiden som Grodan och Haren. Trots att inget om deras kön nämns på baksidan eller i 
texten får vi tydliga associationer till att de är pojkar. En anledning kan vara att både 
Grodan och Haren är förmänskligade och bär byxor eller shorts och Grodan har inget på 
överkroppen. Varken Grodan eller Haren har några typiska drag förutom klädesplaggen 
som kan få läsaren att tro att det är en man eller kvinna. Det är snarare avsaknaden av 
feminina drag som får oss att anta att det är pojkar det handlar om. Frågan vi ställer oss 
inför boken om Grodan och Haren är om det finns en underliggande tanke bakom, är det 
ett medvetet val från förlag och författarens sida att inte genusbestämma de två 
karaktärerna? Med tanke på vad Bjerrum-Nielsen & Rudberg sagt om att både barn och 
vuxna drivs av en önskan att kategorisera sin omvärld, och det första steget i detta 
ordnande ofta är att könsbestämma människor i sin omgivning (Bjerrum-Nielsen & 
Rudberg, 1991, s.29), anser vi att Grodan och Haren lika gärna kunde ha blivit 
könsbestämda i boken. Detta beteende slår igenom även när vi läser eller läses för. Om 
Grodan och Haren varit mer naturtroget avbildade, utan kläder, skulle det ha varit 
lättare, tror vi, att bara låta de två karaktärerna vara en groda och en hare. Men Grodan 
och Haren är förmänskligade och därigenom ges de också genusegenskaper. 
 
I Ludde och Gnutta berättas det om ett kaninliknande djur av manligt kön, som heter 
Ludde och som har en lillasyster som heter Gnutta. Förutom textens avslöjande förstår 
man att Ludde är pojke och Gnutta är en flicka genom att se på bilderna. Gnutta har en 
stor rosett mellan öronen och det är ett tydligt tecknartekniskt tecken på att det är en 
flicka. Utöver denna rosett är de mycket lika, då båda två har snickarbyxor. Luddes är 
bruna och Gnuttas är blå. Annars är det bara kaninernas längd som skiljer dem åt. Inte 
ens deras lek avslöjar genustillhörighet. Även här, liksom i Grodan och Haren, möts vi 
av två kaniner som i högsta grad har förmänskligats. Men tillskillnad från Grodan och 
Haren har de två karaktärerna Ludde och Gnutta genom Gnuttas rosett mellan öronen 
ett tydligt genusstereotypt attribut.  
  
I Bu och Bä på sjön, skildras berättelsen om de små fårens äventyr. Inget i texten 
skildrar vilket kön de har. Däremot får man tydliga direktiv genom bilderna. Man får 
reda på att Bä är en flicka genom att hon har på sig en röd kjol och har håret uppsatt 
med en rosett. Bu är istället tydligt pojkaktig i bilderna genom sina blåa byxor och 
avsaknad av hårprydnader Annars är de utseendemässigt väldigt lika, och även sättet de 
reagerar på i båten är lika. Bu tar inte initiativet utan de är två jämlika individer, och 
båda två ror båten. Det faktum att de båda är så lika till sättet, tycker vi förklarar och gör 
skäl för deras genusstereotypa utseende. Det kanske till och med är att föredra, denna 
tydliga genusmarkering för att förstärka intrycket av de två fåren i sitt handlande är 
jämlika. Något som man kan fundera på är, om man vill analysera Bu och Bä närmare är 
deras namn. Bu är pojken, vars namn kan associeras till något farligt och läskigt. Det är 
ju något man säger när man vill skrämmas. Flickan Bäs namn är däremot inte särskilt 
skrämmande. Bää är ju vad ett litet lamm säger.  
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Sammanfattning: 
 
I de fem böckerna som vi kunde använda för att svara på frågan, användes rosetter och 
kläder som genusmarkörer. Bä och Gnutta har rosetter och detta gör att man ser att 
Gnutta är en flicka även om hon har likadana kläder som sin bror Ludde. Det som 
utmärkte sig var att det bara var i boken om Sniff-Sniff som djuret fortfarande var djur 
och inte hade blivit förmänskligat. 

7.2.2 Är huvudpersonens kön avgörande för den eventuella 
handlingen, enligt de genusstereotypa uppfattningar som råder 
idag? 
 
Vi har funnit att i ungefär hälften av böckerna i vårt urval var huvudpersonens kön 
avgörande för handlingen och hur karaktären uppträdde. På grund av vad vi anser som 
odefinierbart kön i Kaninlåda, och icke existerande i Flygplan flygplan, kan vi i dessa 
böcker inte avgöra huruvida könet inverkade på handlingen. 
 
Huvudpersonens kön 
är avgörande för 
bokens handling 

 
 
Vet ej 

Huvudpersonens kön är 
inte avgörande för 
bokens handling 

Emilia hos dagmamman Kanin låda Bu och Bä på sjön 
Emma hos doktorn Flygplan, flygplan Busiga Bebbens potta 
Emmas verkstad  Grodan och Haren 
Klaras baby  Kaj har en krokodil 
Lilla Hjul-boken  Lilla Tulla hjälper till 
Lukas i svampskogen  Ludde och Gnutta 
Mathias bakar kakor  Mera mat 
Max kaka  Mette ska sova 
Max napp  Sniff-Sniff 
Sune vaknar tidigt, tidigt  Totte och Malin 
Ture skräpar ner   
Vi måste bada   
Är du hungrig, Yoyo?   
 
 
I Emmas verkstad, lagar Emma sina leksaker. Trots att hon visar framåtanda genom att 
själv ta fram saxen och tången och hon tillsynes sysslar med ”pojksaker”, och att titeln 
signalerar manliga sysslor, är det ändå i slutändan vårdande saker hon gör. Emma syr 
ihop Nalles ben, klistrar på nytt hår på dockan och i slutet på boken agerar hon 
sjuksköterska till lillebror som slagit sig med hammaren. Vi finner att det varit ovanligt 
med en pojke i rollen som den vårdande personen. Även i Emma hos doktorn anser vi 
att karaktärens genus är avgörande för hur boken avslutas men detta återkommer vi till i 
nästa analysfråga.  
 
Max napp är ytterligare ett tydligt exempel på en bok där det varit uppseendeväckande 
med en flicka i huvudrollen, eftersom Max är så genusstereotypt skildrad. Max är i 
mötet med de olika djuren orädd, han visar ingen som helst ängslan över djurens 
intresse för honom och nappen. Mot djuren är han både retfull, bestämd, och ilsken. 
Detta visar på en handlingskraftig, modig och stursk liten pojke. Istället för att bli 
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ledsen när ankan tar hans napp, blir Max arg och slår ankan i huvudet, tar tillbaka 
nappen och springer sedan glad därifrån. De adjektiv som beskriver Max beteende 
motsvarar till stor del det som Nikolajeva i Barnbokens pusselbitar beskriver som 
typiskt stereotypt pojkaktigt, några exempel är stark, bråkig, självständig och aktiv. 
Trots att Max i en annan bok i serien, Max kaka till sist blir rädd för hunden och gråter, 
uppvisar han dessförinnan i berättelsen pojkegenskaper som är typiska för Max. Han är 
handlingskraftig när han hämtar kakburken och är till en början väldigt stursk i sitt möte 
med hunden. 
 
Busiga Bebben har förutsättningar till att vara en bok som bryter mot stereotyperna. 
Bebben vill inte bajsa på pottan utan kryper själv iväg mot toaletten. När den visar sig 
vara för hög letar hon fram en pall och klättrar upp och faller i toaletten. När pappa 
lyfter upp henne ur toaletten är hon mer ilsken än ledsen. Till skillnad från Max bryter 
Bebben mot de schablonmässiga egenskaper som flickor ofta uppvisar genom att hon 
själv tar beslut och uppträder lite busigt och olydigt på sin väg genom berättelsen. Men i 
princip hela boken är det omöjligt att i bilderna se att Bebben är en flicka, och hennes 
beteende skulle kunna tyda på att det är en pojke. Dock - på sista bilden visas Bebben 
naken och man ser att det är en flicka. Som vi nämnt tidigare så benämner 90 % vuxna i 
huvudsak icke definierade karaktärer som pojkar vid uppläsning. Vi tror att risken finns 
att detta sker med Busiga Bebben. Om ambitionen varit att skriva en bok som bryter 
mot stereotyperna tror vi att effekten hade varit större om Bebben hade varit tydligare 
framställd som flicka i bilderna. Men det faktum att pappan har en så stor del i Bebbens 
toalettbesök trots att mamman är hemma, gör att boken bryter mot stereotyperna. Det är 
ofta så, att papporna bara får en framträdande roll i böckerna, om mamman i familjen 
inte är närvarande (Kåreland, 2005). Busiga Bebbens kön är inte avgörande för 
handlingen men genom att man inte förrän på sista sidan får reda på att Bebben är en 
flicka förlorar boken lite av det syfte.  
 
I Mera mat finns ingen text alls som kan ge oss ledtrådar om personens kön, inte heller 
är bilderna tydligt genusmarkerade. Även om pagefrisyren och den röda tröjan kan ge 
associationer till en flicka, skulle det lika gärna kunna handla om en pojke. Det finns 
inget i huvudpersonens agerande som heller kan få oss att associera till om det är en 
pojke eller en flicka. Det är ett barn helt enkelt och boken skulle ha varit den samma 
vilket kön än barnet hade haft. 
 
Den bok vi finner tydligast ger exempel på att huvudpersonernas kön inte inverkade på 
handlingen är Totte och Malin. De är så gott som utseendemässigt identiska och den 
enda synliga skillnaden med kläderna på är Malins något längre hår. De fascineras över 
hur lika de är men upptäcker att de faktiskt är olika utan kläder. Förutom den fysiska 
skillnaden så upptäcker Totte och Malin att man kissar olika som pojke och flicka. De 
båda hjälps åt när de ska bygga sin koja, Totte lagar deras mat och båda två matar 
dockan och Nallen. De ser könsneutrala ut och beter sig lika, och Totte beter sig i 
scenen med dockleken inte som en stereotypisk pojke och han visar inga andra typiskt 
pojkaktiga drag i sitt beteende. Vi tycker att boken känns väldigt genomtänkt och 
påverkad av 70-talets könsrollsdebatt. Temat är att vi ser olika ut ur biologisk synpunkt 
men är lika i alla fall. Trots att boken har drygt trettio år på nacken känns den gångbar, 
men hade boken skrivits idag tror vi inte att fokus legat på att framhäva deras likheter 
lika markant. Idag är vi inte lika starkt präglade av tanken på att framhäva våra likheter i 
samhället. Debatten fokuseras istället på att framhäva skillnaderna mellan och inom 
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könen, men att vi är lika mycket värda. Man ska helt enkelt bejaka diversiteten i 
samhället (Connell, 1999). 
 
Hunden i boken Sniff-Sniff är inte förmänskligad utan handlar om en riktig valps 
beteende. Detta beteende hade varit likadant vare sig om valpen varit en tik eller 
hanhund. Därför tycker inte vi att Sniff-Sniffs beteende är beroende av hans kön.  
 
I Sune vaknar tidigt, tidigt finner vi att Sunes beteende är tydligt präglat av att han är en 
pojke. Han är handlingskraftig och företagsam, fixar frukost själv och använder en stor 
vass kniv. Faktum är att i texten poängteras det att kniven är stor och farlig, men Sune 
klarar ändå av att skära brödet med kniven. Både det självständiga och handlings-
kraftiga beteendet och Sunes utseende är tydliga genusmarkörer. Vi anser att det hade 
varit mycket ovanligt och uppseendeväckande om det varit en flicka som handlat så som 
Sune gör i Sune vaknar tidigt tidigt.  
 
Emilia som är flickan i Emilia hos dagmamman är skildrad som vilket barn som helst 
som ska börja hos en dagmamma. Det är lite gråt och ledsamheter men så är det nog för 
alla barn som är med om något nytt. Det som gör att det i boken inte går att byta ut 
Emilia mot en pojke istället är hur hon skildras på vissa ställen. När hon leker, leker hon 
med dockor och när hon inte får vara med och spela spel med de andra barnen, så 
hjälper hon till i köket med att lägga potatis i kastrullen. 
 
Lilla hjul-boken skildrar både flickor och pojkar som leker med olika slags små fordon, 
som cyklar och vagnar. Barnen skildras både som typiskt stereotypa flickor och pojkar 
och som barn handlar utanför genusramarna. Kalle är en liten pojke som kör lastbil. Han 
bygger ett högt torn av klossar som han sedan kör rakt in i med hög fart. Han är busig. 
På nästa uppslag finns Klara som har en dockvagn. Hon kör i stilla mak både dockor 
och katten. Dessa två barn är enligt vår uppfattning stereotypt skildrade. Kalles busighe t 
och Klaras omhändertagande är tydligt markerade. Senare i boken får vi möta andra 
barn vilka vi anser bryter mot mönstren. Gunnar har en gul skrinda som han kör saker i 
och hjälper till att köra hem mat från affären med. Han visar där en hjälpsam och lugn 
sida. Det finns också livliga flickor i boken. Anna som kör både fort, sakta och 
baklänges med sin trehjuling och Ellen och Elsa som drar varandra i en vagn, över stock 
och sten när de leker häst. Men boken avslutas med en återigen stereotyp bild. Det hade 
varit uppfriskande med två flickor som byggde en lådbil och åkte fort, fort nedför en 
brant backe. Nu är det istället Anders och Johan som vågar sig iväg nedför kullen. De är 
i full fart ut ur boken och kanske vidare mot nästa äventyr? På backens krön står en 
förskräckt förälder kvar och tittar på. 
 
I Cecilia Torudds bok om Måns och Linus, Vi måste bada, möts vi definitivt av två 
genusstereotypt porträtterade pojkar. De är busiga och våghalsiga och det är mycket 
svårt att föreställa sig att två flickor skulle tillåtas vara så busiga i en bok för småbarn. 
Flickor hade antagligen inte i bokens värld givits utrymme att uppvisa sådana sidor i sin 
personlighet - att själv gå till köket och klättra upp i skåpen för att hämta sylt och mjöl, 
som man sedan kastar i huvudet på lillasyster.  
 
Kaj i Kaj har en krokodil är en liten fantasifull pojke som hjälper mamma i trädgården. 
Kajs mamma gör till skillnad från Tullas mamma i Lilla Tulla hjälper till, inte en typisk 
kvinnlig syssla. Det hade kanske känts mer stereotypt om det varit Kaj och hans pappa 
som varit i trädgården och jobbat. Kaj själv fantiserar om en av grenarna som mamman 
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klippt av från äppelträdet. Det blir till en farlig och hungrig krokodil i Kajs fantasi, detta 
tycker vi utmärker Kajs beteende som genusrelaterat. Om Kaj varit en flicka hade 
troligtvis inte grenen blivit en krokodil som åt upp allt i sin väg, men förutom detta 
skulle huvudpersonen lika gärna ha varit en flicka. Med tanke på Kajs krokodilfantasi 
och i jämförelse med de andra böckerna i vårt urval, hade det varit anmärkningsvärt om 
figuren Kaj istället varit en Kajsa. Den sortens fantasifulla lekar är mycket ovanligt att 
se i en bok om en flicka.  
 
Sammanfattning:  
 
I de fall vi fann att flickornas kön var avgörande för den eventuella hand lingen var det 
på grund av att de hade genusstereotypa egenskaper såsom vårdande, snälla och 
försiktiga. I leken fanns dockor men samtidigt avsaknad av fantasi. Fantasin, 
spänningen, våghalsigheten stod istället pojkarna för. De fick vara utåtagerande i de 
flesta fall. 
 
 

7.2.3 Visar huvudkaraktärerna några egenskaper som skiljer sig 
från den allmänna uppfattningen om genusstereotypt 
beteende? 
 
I de flesta fall där huvudkaraktären har egenskaper som vi finner skiljer sig från den 
allmänna uppfattningen om genusstereotypt beteende, fanns även de böcker som vi i 
7.2.2 redovisat ha en huvudperson vars kön inte var avgörande för handlingen. Även i 
de böcker där vi finner att huvudpersonens kön är avgörande för handlingen, finns det 
enskilda händelser i böckerna där huvudpersonen bryter mot ett genusstereotypt 
beteende. 
 
 
Huvudpersonen har 
egenskaper som bryter 
mot stereotypen 

Vet ej Huvudpersonen har 
inte egenskaper som 
bryter mot 
stereotypen 

Bu och Bä på sjön Flygplan, flygplan Emilia hos 
dagmamman 

Busiga Bebbens potta Kaninlåda Grodan och Haren 
Emma hos doktorn Sniff-Sniff Kaj har en krokodil 
Emmas verkstad  Klaras baby 
Max kaka  Lilla Hjul-boken 
Totte och Malin  Lilla Tulla hjälper till 
Ture skräpar ner  Ludde och Gnutta 
  Lukas i svampskogen 
  Mathias bakar kakor 
  Max napp 
  Mera mat 
  Mette ska sova 
  Sune vaknar tidigt, 
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tidigt 
  Vi måste bada 
  Är du hungrig, YoYo? 
 
 
Ett exempel där personens genus påverkar hur boken slutar är Emma hos doktorn. 
Emma är en utåtriktad flicka som syns och hörs och gillar det. Hon bryter mot 
genusstereotyperna när hon klättrar högt och sjunger så att alla hör. När hon trillat ner 
och slagit sig blir hon först ledsen men sedan tycker hon att besöket hos doktorn är 
spännande och blir inte ledsen över att bli sydd i pannan. Men på vägen hem blir hon 
förmanad av den manliga dagisläraren Olle som menar att Emma hoppar och busar för 
mycket och påpekar att hon faktiskt kan slå sig igen. Sensmoralen är tydlig. Fast att 
själva händelsen inte var så traumatisk, och att Emma tyckte att det var spännande, har 
hon på sista sidan ändå kommit till insikt om att det är bäst att ta det försiktigt. Man kan 
ju trilla ner och denna insikt står uttalad i texten. Hade det slutat likadant med en pojke i 
huvudrollen? Kanske hade personen då fortsatt att klättra trots plåster i pannan. Om 
förskolläraren uppmuntrat Emma till att våga klättra igen istället för att förmana henne 
till att vara försiktig och inte vara för livlig hade lärarens beteende varit en början till en 
förändring av attityder. Denna förändring menar Connell behövs för att egenskaper som 
tidigare varit förknippade med antingen manligt eller kvinnligt istället ska bli 
uppnåeliga för alla.  
 
Busiga Bebben handlar om en ovanligt framåt och företagsam flicka. Hon vill fixa allt 
själv och vägrar sitta och vänta på att bli hjälpt. Busiga Bebben tar för sig och uppträder 
på ett sätt som oftast tillskrivs pojkar. Det är svårt att genom bilderna upptäcka att 
Bebben är en flicka. 
 
Någon som däremot inte bryter några könsmönster en enda gång är Mathias i Mathias 
bakar.  I boken framställs han som en typisk pojke. Han smyger, ljuger och skyller ifrån 
sig och slutar inte äta kakor när tanten kommer på honom. Han får inte något riktig 
tillsägelse fastän en hel plåt kakor har försvunnit, och tanten blir inte arg trots hans 
fantasifulla bortförklaringar. Boken slutar utan pekpinnar och det kan vara uppfriskande 
och skönt utan inbakade moralkakor. Vi tror dock att med en flicka i huvudrollen hade 
boken slutat annorlunda. Då kanske sensmoralen varit att man inte ska ljuga och stjäla.  
 
Ture är en manlig karaktär som uppför sig genusstereotypt i Ture skräpar ner. I bokens 
helhet anser vi att detta stämmer, men i sitt förhållande till sin mamma är Ture lite 
försiktig. Han säger inte emot henne när hon städar bort hans skatter utan står bara tyst. 
Men så fort hon gått hem går han ut igen och hämtar nya saker som han fyller sitt hem 
med. Han vågar inte stå upp mot sin mamma men är ändå äventyrlig, självständig och 
upprorisk i all tysthet när han genast ger sig ut för att leta efter nya saker att samla på. 
Vi reagerade på titeln Ture skräpar ner. I sina egna ögon samlar han bara på fina saker 
som han hittat, så vem är det som bestämmer att Tures skatter är skräp? Mamman 
benämns som ”Lilla Mamma” och uppträder som en schablonbild av en 
överbeskyddande mamma. Genast när hon kommer på besök ojar hon sig över skräpet 
som Ture har lagt i sitt vardagsrum och städar genast ut alltihopa. Mamman berömmer 
även sig själv i meningar som, ”vilken tur att jag kom”, och ”så fint jag har städat”. 
 
Max visar också i Max kaka upp egenskaper som strider emot hur han vanligtvis uppför 
sig. När hunden morrar på honom blir han både rädd och ledsen. Det är inte så konstigt 
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eftersom det kan vara mycket otäckt och skrämmande. Men i vanliga fall brukar Max i 
sitt uppförande mot djur vara mycket mer orädd. Men här uppvisar Max egenskaper 
som vilket barn som helst skulle ha. Alla har vi väl blivit rädda för en hund någon gång. 
Så denna Max-bok kanske mer är ett undantag än en regel. 
 
Klara i Klaras baby bryter inte mot några stereotyper. Den handlar om en liten flicka 
som blir passad av en tant när hennes föräldrar ska till BB. För att få Klara på andra 
tankar och fördriva tiden medan föräldrarna är borta leker tanten och Klara att nallen är 
en bebis. De matar, badar och tar hand om nallen som ett litet barn. Det är möjligt att 
scenariot hade varit snarlikt om det hade handlat om en pojke eftersom Klara är ett 
ganska litet barn, men samtidigt kan man fundera på om de inte istället hade lekt med 
tåg och bilar och inte lekt mamma med nallen. 
 
I boken Lukas i svampskogen är Lukas på äventyr i skogen med sina föräldrar. Redan 
baksidestexten lovar att här handlar det om en pojke som är nyfiken och som kommer 
vara med om något spännande. Lukas går ensam en bit från sina föräldrar och hittar 
både djur, äggskal och svamp. Lukas figur är självständig och orädd när han hittar andra 
saker istället för svamp. Han är skildrad som en stereotyp pojke som går sin egen väg i 
skogen och upptäcker att allt inte är vad det ser ut att vara. Skulle en flicka vara skildrad 
på samma sätt?  En flicka hade också gått och hittat svamp men kanske varit med om 
något så att det blev en moralkaka av alltihop. Eller så hade hon räddat några fågelungar 
som trillat ur boet eller hittat ett skadat djur. Flickan hade nog skildrats som 
omhändertagande istället för en äventyrare som Lukas. Men det är bara funderingar. 
 
Lilla Tulla hjälper till handlar om ett så litet barn att vi finner det svårt att kategorisera 
Tullas beteende som genusstereotypt eller inte. Dessutom ser Tulla ganska könsneutral 
ut, och skulle lika gärna utseendemässigt kunnat vara en liten pojke. Visserligen hjälper 
Tulla mamma med stereotypt kvinnliga sysslor, men vi anser inte att det skulle ha varit 
ett så konstigt scenario om Tulla istället varit en pojke. Små barn befinner sig nära sina 
föräldrar och ”hjälper” gärna till. Det är istället Tullas mamma som för vidare dessa 
genusrelaterade strukturer. Det är mamman som ska städa hela huset, inte ser vi till 
någon manlig förebild här. Dessutom framställs Tullas mamma i bilderna som en 
städtant tagen från 50-talet. Hon storstädar i kjol och förkläde. Tulla, och vi som läser 
boken, får våra stereotypa uppfattningar bekräftade, det är kvinnor som städar hemma. 
 
Flickan Mette i Mette ska sova är utseendemässigt tydligt avbildad som en flicka, hon 
har rosa kläder, långt hår, rosiga kinder och långa ögonfrasar. Det är Mettes pappa som 
ska lägga henne, är detta kanske en bild av hur det ser ut i samhället idag? Det är idag 
vanligt att även papporna nattar sina barn. Mette vill höra fler och fler sagor och vill inte 
alls sova fastän pappa säger att hon ska. Vi kan inte låta bli att jämföra Mette med 
Alfons, som inte heller ville sova, utan försökte övertyga sin pappa med argumentet 
”jag ska bara…”. På något sätt är det lättare att se en pojke som huvudkaraktär i en bok 
där det kanske inte händer så mycket och alla är snälla och välartade än det är att se en 
flicka i rollen som busig och utåtagerande.  
 
Sammanfattning: 
 
I vårt urval fann vi att det var fler flickor än pojkar som bröt mot stereotypen. Det vi 
fann i denna fråga är att Emma i korta sekvenser är både våghalsig och händig.. Även 
om Emma senare blir typiskt tjejig visar hon ändå upp egenskaper som är mer typiskt 
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pojkaktiga. Vi såg också när vi skulle besvara denna fråga att Max för ovanlighetens 
skull inte var så stursk längre. Han brukar uppvisa ett mod och en nonchalans mot djur 
som är ovanlig, men här visar han en annan sida av sig själv. Han blir biten av Ankan 
och gråter.  
 

7.3 Sammanfattning av resultat och analys 
 
Vår undersökning av ett urval böcker för småbarn förmedlade genom folkbibliotek visar 
att:  

• Hälften av böckerna har en pojke/manlig figur i huvudrollen. Andra 
förekommande kategorier i huvudrollen är ”otydligt kön”, ”flickor” och ”pojke 
och flicka”. 

• I böcker med pojkar i huvudrollen dominerar den blågröna färgskalan på kläder, 
medan färgskalan på kläder i böcker med flickor i huvudrollen kan vara både 
rosaröd och blågrön.  

• Böcker med pojkar i huvudrollen utspelar sig oftast utomhus, medan flickor i 
huvudrollen är inomhus. Det är vanligare att pojkar är inomhus än att flickor är 
utomhus. 

• Genusmarkörer används även då huvudpersonen är ett djur eller ett föremål. 
• Det är något vanligare att huvudpersonens kön är avgörande för bokens handling 

än att könet inte är avgörande för handlingen. 
• Vanligtvis har inte huvudpersonen egenskaper som bryter mot stereotypen, men 

det förekommer. 
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8 Diskussion och slutsatser 
 

8.1 Diskussion 
Vår undersökning visar att småbarnsböcker till övervägande del har en pojke i 
huvudrollen. Vi ser detta som uttryck för det Hirdman kallar isärhållandets tabu – 
manligt och kvinnligt bör inte blandas och det gör det inte heller eftersom det är en 
pojke och bara en pojke som är huvudperson, och för hierarkin, det vill säga att mannen 
är norm. Det är pojkens värld som är värd att berättas om. Vårt resultat visar till och 
med fler böcker med otydligt kön än med flickor ensamma i huvudrollen, men i de fall 
där genusöverskridande karaktärer förekommer är det oftast en flicka. Connell betonar 
att genus är socialt skapat och förändras över tid, och att egenskaper som tidigare 
ansetts som manliga eller kvinnliga drag blir möjliga för alla att uppnå. Vi ser dessa 
flickors gränsöverskridande drag som ett uttryck för detta. Vi kan bara spekulera i 
varför pojkar är i majoritet som huvudrollsinnehavare i böckerna, men vi tror att en 
anledning kan vara att vissa författare anser det vara tråkigt att skriva om flickor, de 
fastnar då i genussterotyper. Såsom Svaleryd (2003) och Nikolajeva (1998) tidigare 
påpekat gav vårt resultat vid handen att flickor är inte busiga utan är förnuftiga, tysta 
och leker inomhus. Pojkar har däremot många fler möjligheter. Bus, stoj och lek 
utomhus resulterar i en roligare och mer intressant bok, både för författaren och för den 
som köper och läser boken. Även förlagen föredrar böcker med pojkar i huvudrollen då 
de är lättare att sälja, och därför kan det finnas skäl att anta att en del böcker med flickor 
som spräcker genusstereotyper refuseras på ett tidigt stadium. Här kan man dra en 
parallell till en stark flickkaraktär, som också först refuserades. Denna flickfigur var 
Pippi Långstrump, som ansågs vara moraliskt stötande och väckte debatt (Strömstedt, 
1999).  
 
När vi undersökte könsspridningen i böckerna fann vi att de könsneutrala karaktärerna 
utgjorde den absolut minsta gruppen i resultatet. Om könsneutrala böcker är bra eller 
dåligt går att ha skilda meningar om. Visst känns det beundransvärt att bidra med 
könsneutrala böcker för att uppväga mängden av stereotypa småbarnsböcker visst kan 
man vidare beklaga att dessa är så få. Dock - med tanke på vad forskare säger om att 
människor vill ha struktur och blir förvirrade om genustillhörigheten är tvetydig, så som 
ex. Bjerrum-Nilsen & Rudberg skriver, är det kanske inte så konstigt att vi erhöll så få 
könsneutrala böcker i vårt resultat. Även det faktum att vuxna har en tendens att 
benämna könsneutrala karaktärer som en ”han” inverkar. Detta är ju något som 
DeLoache såg i sin undersökning när hon fann att 90 % av läsarna angav 
huvudpersonen som en han om inget kön var angivet (Chatton, 2001, s.76). Vi anser 
därför att att det istället hade varit glädjande att kunna förmedla böcker med tydliga 
pojk- och flickkaraktärer men med ett mindre genusstereotypt beteende. 
 
Visst önskar vi att fördelningen mellan pojkar och flickor i litteraturen skulle vara 
jämnare, men viktigare är hur innehållet ser ut. Om både böcker med flickor och pojkar 
som huvudpersoner får uppvisa drag av äventyrlighet och ängslighet menar vi att man 
inte behöver lägga lika stor vikt vid genusfördelningen. 
 
När det gäller klädfärger har det visat sig i vår undersökning att detta är striktare 
genusstereotypt i pojkböckerna och att där heller inte bjuds på några överraskningar. 
Det var märkbart färre av pojkarna som har något på sig som kunde tolkas flickaktigt än 
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tvärtom. Exempel på detta kan vara kläder i den rosa-röda färgskalan eller kläder med 
något mönster. Flickorna har däremot ofta kläder som är lite ”grabbiga” i den 
bemärkelsen att de håller sig i den blå-gröna färgskalan, är outsmyckade och praktiska. 
Det kanske är en iakttagelse som pekar på en förändring i riktning mot Connells 
gränsöverskridande. Enligt Claesdotter (2002) och Gens (2002) porträtterats flickor i 
barnböcker ofta med långt hår och kjol, kläderna går i färgerna rött och rosa, något som 
vi alltså hittade några motsatta exempel på. I stort fann vi dock att flickor ofta har kjol 
och rosett i håret, medan pojkar har tydligt markerade pojkkläder. Flickor kan även 
avbildas med långa ögonfransar och rosiga kinder. 
 
Andra genusstereotyper som återfanns i vårt urval av småbarnsböcker, var bland annat 
att flickorna i böckerna oftare befinner sig inomhus och lekte lugnare lekar än vad 
pojkarna gör. Mer än hälften av böckerna med pojkar utspelades utomhus och ungefär 
samma siffror var det för flickorna och deras lekar inomhus  
 
Vi har dock funnit att i inomhus-/utomhusfrågan är pojkarna mer gränsöverskridande än 
flickorna – i vårt material var det vanligare att pojkarna är inomhus än att flickorna var 
utomhus. Vu ser i detta att pojkarna får utrymme på en kvinnlig arena, och vi relaterar 
detta till Connells resonemang om att utmana stereotyperna och att därvid kunna 
förändra genussystemet. Genusöverskridande förekommer alltså från båda hållen – från 
kvinnligt till manligt och från manligt till kvinnligt. 
 
När vi läste boken om Kanin hade vi skilda åsikter om vilket kön Kanin hade. På en bok 
i serien stod det i baksidestexten att Kanin var en han. Vi skrev e-post till Rabén & 
Sjögren och undrade hur det kunde komma sig - var det medvetet? Svaret vi fick från 
redaktör Birgitta Herslöf (se bilaga 5) var tankeväckande. På förlaget tyckte man att det 
var tjatigt att skriva Kanin hela tiden och därför blev det han. Hon höll dock med om att 
de borde ha tänkt ett steg längre, ansträngt sig mer och skrivit baksidestexten på ett mer 
könsneutralt sätt.  
 
I Bu och Bä på sjön ser vi ett exempel på tydliga pojk- och flickmarkörer. De ror båten 
båda tillsammans, och det faktum att de båda är så lika till sättet tycker vi förklarar och 
gör skäl för deras genusstereotypa utseende. Denna tydliga genusmarkering kanske till 
och med är att föredra för att förstärka intrycket av de två fåren i sitt handlande faktiskt 
är jämlika. 
 
Nikolajeva menar annars att det är mer komplicerat för författare och illustratörer när 
det är djur inblandade. Kläder får oftast användas för att markera kön. Hon menar vidare 
att det då också är vanligt med ett överdrivet genusstereotypt beteende för att tydligt 
skilja pojk- och flickdjur åt (Nikolajeva, 2002, s.142-144 och 2000, s.167). Bu och Bä 
är ju ett tydligt exempel på att det inte behöver vara så. 
 
Under arbetets gång har vi stött på problemet att många av huvudpersonernas beteende 
inte går att härleda direkt till manligt eller kvinnligt. Detta kan ha att göra med att 
beteendet ännu inte är så tydligt då det handlar om så små barn, vilket småbarnsböcker 
ofta gör. Om exempelvis Mathias i Mathias bakar varit en äldre pojke hade man kanske 
reagerat på att han bakade kakor, då detta inte är stereotypt förknippat med manlighet i 
hemmet. Men eftersom Mathias faktiskt är en liten pojke bryter han inte några mönster, 
små pojkar bakar liksom små flickor. En fråga man kan ställa sig när man funderar på 
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om böckernas figurers kön är utbytbara är om berättelsen hade varit det samma med 
annat kön på personen. Hade det blivit samma bok? 
 
Flickorna i vårt material är ibland lite ängsliga och ofta får de tillsägelser om de mot 
förmodan skulle göra något våghalsigt. Om detta resultat beror på att en del av böckerna 
som utgjot vårt material är av äldre datum, vilket kan vara möjligt, måste man ändå ha i 
åtanke att det är dessa böcker som fanns till läsning och utlån vid vårt valda bibliotek. 
Pojkarna i vårt material är oftare busiga och olydiga. De får sällan eller aldrig någon 
tillsägelse för sitt beteende, till skillnad mot flickorna. 
 
I vårt resultat ser vi att det är vanligare med böcker där huvudpersonen inte bryter mot 
några könsstereotyper. I vårt lilla material fanns det tre böcker där flickor bröt mot 
stereotyperna. Den bok där det var allra tydligast var boken om Busiga Bebben. Hon 
uppträder på ett busigt sätt och är tecknad på ett så könsneutralt sätt att man blir 
förvånad när man på sista sidan ser att Bebben är en flicka. I de böcker där pojkar bröt 
mot stereotyperna var det inte alls lika tydligt. I boken om Ture var det bara i en 
sekvens. Att det är svårare för pojkar att vara genusöverskridande har tagits upp i 
tidigare forskning, omvärlden reagerar mer negativt på flickiga pojkar än på pojkflickor 
(Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991, s. 102ff, Gens, 2002, s. 61), och vi kan inte annat 
än att erkänna att även detta speglas så tidigt som i de småbarnsböcker som 
tillhandahålls på bibliotek! För att hjälpa barn att försöka bryta genusstereotypiska 
mönster kan det vara bra att visa att det finns andra möjligheter. Man kan bli 
bilmekaniker även om man är kvinna eller förskollärare även om man är man. Det är 
inte heller alltid mamman som är hemma med barnen och man får vara busig och bråkig 
även om man är en flicka. 
 
Pojkar väljer oftast manliga förebilder och flickor kvinnliga, men trots detta har man i 
undersökningar sett att barnen brukar identifiera sig med den person som har mest makt, 
oavsett vilket kön personen har. Makten är viktigare än kön (Rithander, 1997, s.11). En 
av oss råkade höra en konversation på stranden, sommaren 2004. Några småkillar stod 
och diskuterade om vilken superhjälte som var allra starkast. De hade på förslag på 
Batman, Spindelmannen, Stålmannen och Fantomen. Men till sist sa en av killarna att 
Pippi Långstrump var allra starkast. De andra protesterade men då sa den första killen, 
”men hallå, Pippi kan ju faktiskt bära sin häst, kan de andra det?” Nä, det kunde de ju 
inte, så Pippi vann därmed över alla de andra superhjältarna! Detta ser vi som ett 
konkret bevis på att det är viktigt att föra fram och belysa starka flickor i litteraturen.  
 
Det är värre för pojkar att vara flickaktiga än för flickor att vara pojkaktiga (Bjerrum-
Nielsen & Rudberg, 1991, s.102ff., och Gens, 2002, s.61). Detta stämmer i stort överens 
med hur vi menar att det ser ut i dagens samhälle och det kanske förklarar varför det 
även ser ut så i vårt material. Ska böckerna enbart spegla samhället eller ska vi ha andra 
krav på innehållet? Präglingen in i flick- och pojkroller påbörjas redan på BB. Utan en 
medveten strävan att låta varje barn utveckla sin unika personlighet tenderar individens 
utveckling att hindras av genusstereotyper. Om vi som har med barn att göra inte 
uppmärksammar traditionens kraft riskerar vi att omedvetet upprätthålla ett förlegat 
system (Lärarförbundet, 2004).  
 
Vi menar att attitydpåverkande insatser krävs från bibliotekets sida, och att detta är en 
angelägen diskussion att föra vid biblioteken. . Så är ju fallet med kattflickan Snurran. 
Böckerna om den mycket bestämda och uppnosiga katten Snurran, som styr sin familj 
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med järnhand och inte skyr några medel för att få sin vilja fram, fick dåliga recensioner, 
som vi tidigare nämnt i inledningen, av Btj:s recensenter. Detta medförde i sin tur att få 
bibliotek köpte in boken. Recensenterna tyckte att boken var förfärlig och att det var 
skandal att Snurran inte fick några tillsägelser och den endast var lämplig som 
avskräckande exempel (Thente, 2004). En av oss har läst den för en grupp barn och de 
älskade den. Just den gruppen reflekterade inte över att det var en flicka medan Kajsa 
Svaleryd med sin egen undersökning fått ett annat svar. Där tyckte barngruppen först att 
det var en flicka. Katten hette ju Snurran, men efter att de hört berättelsen bestämt 
menade att det var en pojke. Katten var ju helvild (Thente, 2004). Om man köper in en 
bok som är genusöverskridande ska man inte misströsta på grund av dålig 
utlåningsstatistik i början, det kan ta lite tid för låntagare att ta tills sig boken.  
 
Vi anser att genusstereotypin i annan media gör det extra viktigt att vi på biblioteket har 
ett utbud som erbjuder låntagarna ett alternativ till de genusstereotypa böcker som vi 
sett i vår undersökning, och istället mycket medvetet arbetar med bokutbudet för 
småbarn. Enligt Rhedin (2003) väljer mammor till pojkar oftare böcker med pojkar i 
huvudrollen till sina söner, och då är det enligt oss extra viktigt att dessa pojkar får 
andra bilder än den orädda, busiga och fysiskt aktiva genusstereotypen till hands.  
Eftersom små barn är i en pågående process där de lär sig vad könstillhörighet innebär, 
är det ännu viktigare för biblioteket som förmedlare att kunna erbjuda just den här 
åldersgruppen böcker med genusvariation, än senare när uppfattningen hos barnen redan 
är befäst (Fagrell, 2000). Yvonne Hirdman betonar att man ska försöka vara medveten 
om de processer som gör att kvinnor och män upprepar mönster av kvinnligt och 
manligt generation efter generation (Hirdman, 2004). Vi som gör denna undersökning är 
också påverkade av dessa processer, liksom det vi studerar. Men i och med denna 
uppsats har vi blivit mer medvetna och uppmärksamma på våra egna förutfattade 
meningar. 
 
Det finns fler bokalternativ och många nya författare att välja bland, men faktum är att 
det i många fall verkar vara samma böcker som finns på biblioteket nu som för tjugo år 
sedan. En hel del av de böcker vi tagit del av för denna undersökning är de samma som 
våra föräldrar läste för oss i början på 1980-talet. Det är samma böcker som kommer i 
nya utgåvor. På grund av att det är samma böcker som möter föräldrarna idag på 
biblioteket, som det var när de själva var barn, håller populariteten uppe. Vi tror att det 
ofta kan vara igenkännandet som styr valet av böcker. Om man själv ser en bok som 
man gillade som barn väljer man den själv till sina egna barn. Detta kanske kan vara en 
orsak till att det kan vara svårt för nya författare att nå ut till sina läsare. Som förälder 
väljer man kanske hellre en känd bok än en författare man inte hört talas om.  
 
Trots att det gått många år sedan 70-talets barnboksdebatt finns ändå samma teman kvar 
i böckerna, även om man redan då efterlyste en förändring. Många böcker finns kvar i 
dagens småbarnbokstråg på folkbiblioteken. Genusstereotyperna vi fann var att pojkar 
får vara den utåtagerande, busiga och äventyrliga personen som rör sig utomhus medan 
flickor däremot fär stanna inomhus och leka lite lugnare lekar och om de skulle försöka 
bryta några mönster är det bara för att de efteråt ska få en tillsägelse. 
 
Något man som bibliotekarie även bör tänka på är att folkbibliotekets utbud inte bara 
påverkar barnet, utan också de vuxna kring barnet. Folkbiblioteket har på så sätt två 
”målgrupper” att förhålla sig till och två grupper att påverka i genushänseende. I en 
artikel i tidningen Förskolan (nr4-2002) berättar Kristin Hallberg, barnboksforskare vid 
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Stockholms universitet, om vilka värderingar bilder i småbarnsböcker kan förmedla. 
Hon säger i sitt slutord att hon önskar att de som läser för barnen har ögonen öppna och 
ser till att det blir variation på de värderingar som speglas. En önskan från vår sida är att 
man i biblioteksvärlden uppmärksammar genusproblematiken och jobbar aktivt med 
detta i tankarna. Både när det gäller bokinköpssituationer, sagostunder samt vid 
bokrekommendationer till föräldrar, för det är genom detta arbete som vi anser att 
biblioteket bidrar till att bekräfta och konservera traditionella könsmönster. 
 
Vi är inte ute efter eller ens tror att det är möjligt för oss på biblioteken att ta bort 
genusstereotyp litteratur ur bokbeståndet. Bronwyn Davies skriver att man kommer att 
misslyckas om man försöker ta bort könsroller i uppfostran, eftersom det även är 
samhället i stort som formar barnen (Davies, 2003, s. 9), men vi menar att småbarns-
böcker är ett sätt att tidigt visa barn de variationer och möjligheter som finns och därför 
är det viktigt att det finns variationer inom den här genren.  
 
Våra egna åsikter har under arbetets gång ändrats från att tycka att könsneutrala 
karaktärer är att föredra i småbarnsböcker till att i stället vilja framhålla värdet av en 
tydlig genusmarkering. Vi vill även framhålla vikten av att vara genusmedveten inte 
bara ifråga om att flickorna ska synas mer utan även att pojkkaraktärerna ska ges större 
möjlighet till variation.  
 
Som ett förslag till fortsatta studier vill vi nämna inköpsrutiner för småbarnböcker till 
folkbibliotek ur ett genusperspektiv. Naturligtvis finns det andra perspekiv på 
inköpsrutinerna som också vore intressanta att studera, etnicitet, klass etc. men med 
utgångspunkt i vårt resultat finner vi just genusaspekten vara särskilt angelägen.   
 

8.2 Slutsats 
 
Vår frågeställning var: Förmedlas typiska genusstereotyper i ett urval småbarnsböcker 
vid folkbibliotek? Vårt svar på den frågan blir ”ja”, men vi har också funnit att 
gränsöverskridande av genusstereotyper förekommer, både från manligt till kvinnligt 
och från kvinnligt till manligt. Vi ser i vår undersökning av småbarnsböcker förmedlade 
genom folkbibliotek uttryck för det Hirdman kallar isärhållandets tabu och för mannan 
som norm (hierarki), men också för en uppluckring av genussystemet i ljuset av 
Connells teorier.  
 
Vårt resultat visar att förekommer fler pojkar än flickor i huvudrollen i de böcker 
folkbiblioteken förmedlar till småbarn. Resultatet visar till och med fler böcker med 
otydligt kön än böcker med flickor ensamma i huvudrollen. Vi fann att böckerna 
förmedlade visuella genusmarkörer och att dessa var mycket vanliga. Färgerna på 
pojkarnas kläder höll till på den blå-gröna färgskalan, och inga pojkar avbildades i något 
som kunde misstas för ”flickklädsel”. Flickorna däremot fann vi skildras mer gränsöver-
skridande just när det gällde kläder och klädfärger. Vi fann även att flickor generellt är 
mer inomhus i böckerna än vad pojkarna är, och detta är en av de stereotyper som här 
befästs. På detta område finns dock exempel på gränsöverskridande uttryckt i att pojkar 
tar sig in på en flickornas arena – pojkar är inomhus mer än flickor är utomhus. 
 
I hälften av böckerna var huvudpersonens kön avgörande för handlingen. I en del 
böcker lyste huvudpersonens kön tydligt igenom, men det fanns också böcker som 
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visade att pojke eller flicka i huvudrollen inte utesluter ett händelseförlopp. Det var 
endast en liten del av böckerna där huvudkaraktären hade en egenskap som skiljer sig 
från det man kan kalla stereotypt beteende. Bland de böckerna fanns både exempel med 
pojkar och flickor som huvudperson. 
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9 Sammanfattning 
 
Syftet med vår undersökning är att besvara frågan: Förmedlas typiska genusstereotyper i 
ett urval småbarnsböcker vid folkbibliotek? 
 
För detta ändamål konstruerade vi sex analysfrågor: 
 

- Hur många av böckerna har en pojke alternativt en manlig figur i huvudrollen? 
- Vilka klädfärger dominerar i böcker med pojkar respektive flickor i 

huvudrollen?  
- I vilken miljö utspelar sig handlingen i böcker med pojkar respektive flickor i 

huvudrollen?  
- Är huvudpersonens kön avgörande för den eventuella handlingen, enligt de 

genusstereotypa uppfattningar som råder idag? 
- Om huvudpersonen är ett djur eller föremål, finns det några tecken i texten eller 

bilden som får oss att uppfatta objektet/djuret eller föremålet som en pojke eller 
flicka? 

- Visar huvudkaraktärerna några egenskaper som skiljer sig från den allmänna 
uppfattningen om genusstereotypt beteende? 

 
Vårt empiriska material består av alla de småbarnsböcker som fanns inne på ett utvalt 
bibliotek vid ett visst tillfälle. Vi valde vårt referensbibliotek efter observationer av ett 
antal folkbibliotek. Materialet består av 136 böcker. De tre första analysfrågorna ställs 
till hela det empiriska materialet och de tre kvarvarande ställs till 25 av de 136 
böckerna. Dessa 25 böcker har valts ut genom lottning.   
  
Vi har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats i vår undersökning. Vår teoretiska 
bakgrund för undersökningen är huvudsakligen hämtad från genusforskarna Hirdman 
och Connell, samt från litteraturvetaren Nikolajeva.  
 
Vårt resultat visar att könsstereotyper förmedlas genom den litteratur som är till för de 
minsta barnen vid folkbibliotek. Det finns betydligt fler böcker med pojkar ensamma i 
huvudrollen än flickor. Pojkar tillåts vara busigare och vildare och får inte lika många 
förmaningar. Flickor däremot är lugnare, snällare, känsligare och får förmaningar om de 
försöker bryta dessa mönster. Det är inte bara i uppträdandet som det finns skillnader. 
Även i klädfärgerna skiljs pojkar och flickor åt. Nästan inga pojkar har kläder som på 
minsta sätt skulle kunna tas för flickkläder. För pojkarnas kläder är det blått, grönt och 
brunt som gäller. Flickor däremot är mer gränsöverskridande och har alla färger. När det 
gäller i vilken miljö barnen rör sig är det tydligt att pojkar är utomhus och flickor 
inomhus, även om pojkar är mer inomhus än flickor är utomhus. Återigen ges pojkar 
utrymme till vildare och mer spännande äventyr än flickor som får vara inomhus och 
leka på ett lugnare sätt. Om huvudpersonen är ett förmänskligat djur finns ofta tydliga 
genusmarkörer. Det kan vara rosetter, eller skillnader i kläder som kjol respekive byxor. 
Det finns också exempel på att huvudpersonen bryter mot de vanliga stereotyperna, men 
det finns få böcker med rädda pojkar och äventyrliga och busiga flickor. 
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Bilaga 1 
 

Böcker på filialbibliotek 
040406 
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Berner, Rotraut Susanne  God natt, Kalle! 2001 
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Borg, Inga   Vinter hos Plupp 1982 
Bruna, Dick  Vad är runt? 2003 
Burningham, John   Peters filt 1976 
Donaldson, Julia Grisen och Hönan 2000 
Dunér, Anna  Emilia på bondgården 2003 
Dunér, Anna  Emilia hos dagmamman 1999 
Eriksson, Åke  Jojje går vilse 1991 
Eriksson, Åke  Jojje och busan 1991 
Fagerberg, Maj  Titta en snödroppe. 1996 
Fauerby, Lene    Mette ska sova 2002 
Gillberg, Ethel   Sara och Tender 2002 
Got, Yves  Bobo och lillasyster 2001 
Got, Yves   Bobos tvärtom-bok 2003 
Graham, Bob   Här kommer John (2 st) 1987 
Graham, Bob  Livet hemma med den nya 

babyn 
1989 

Graham, Bob  På hemväg med den nya 
babyn 

1989 

Hansson, Gunilla  Klaras baby (2 st) 1994 
Hansson, Gunilla   Klaras nappar 1995 
Hansson, Gunilla   Är du färdig, Klara? 1994 
Hoban, Russell   Sängdags för Polly 1962 
Ingves, Gunilla  Simon (2 st ) 1993 
Janus Hertz, Grete   Nalle 1949 
Karlsson, Lena   Signes kläder 1987 
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Karlsson, Lena  Signes saker 1987 
Kruusval, Catarina   Lilla Tulla hjälper till 2001 
Landström, Lena  Bu och Bä blir blöta (2 st) 1999 
Landström, Lena   Bu och Bä i skogen 1999 
Landström, Lena   Bu och Bä i städtagen 1996 
Landström, Lena   Bu och Bä på sjön (2 st) 1996 
Leo, Veronica  Vem bor här? 1992 
Léten, Mats  Kaj har en krokodil 2002 
Lindebaum, Pija   Ha den 1995 
Lindgren, Andreas  Elof sticker 2000 
Lindgren, Barbro  Max balja (2 st) 1982 
Lindgren, Barbro   Max kaka 1981 
Lindgren, Barbro   Max nalle 1981 
Lindgren, Barbro   Max napp (2 st) 1994 
Lindgren, Barbro   Max potta  (3 st) 1986 
Löfgren, Ulf  Ludde och musen Göte 1990 
Löfgren, Ulf   Albin har en hemlighet 1996 
Löfgren, Ulf   Albin säger god natt 1996 
Löfgren, Ulf   Doktor Ludde 1997 
Löfgren, Ulf   Ludde 1984 
Löfgren, Ulf   Ludde bygger en koja 1993 
Löfgren, Ulf   Ludde letar efter Nalle 1988 
Löfgren, Ulf   Ludde och Gnutta 1986 
Löfgren, Ulf   Ludde och hans vänner 1998 
Löfgren, Ulf   Ludde och Hugo 1997 
Löfgren, Ulf  Ludde och någon 1984 
Löfgren, Ulf   Ludde och orkestern 1994 
Lööf, Jan  Födelsedagspresenten (2 st) 1975 
Lööf, Jan   Pelles ficklampa 1978 
Lööf, Jan   Viktor bygger en bro 1972 
                     Mina färger 1995 
Newt, Philip   Rulle på äventyr 1978 
Nilsson, Ulf   Liten mus på promenad 1997 
Nygren, Tord Lilla hjul-boken 1992 
Nygren, Tord   Saxen och skeppet 1991 
Nygren, Tord   Sune har nya stövlar 1991 
Nygren, Tord   Sune letar och letar 1993 
Nygren, Tord  Sune med cykel och skrivbok 1991 
Nygren, Tord   Sune måste sova 1995 
Nygren, Tord   Sune vaknar tidigt, tidigt 1997 
Nygren, Tord   Vem hittade hatten? 1992 
Olsson Anderberg, Lotta  Morris passar huset 2002 
Oxenbury, Helen  Födelsedagskalaset 1983 
Oxenbury, Helen   Pyrets familj 1980 
Oxenbury, Helen   Våran hund 1984 
Pragoff, Fiona  Vad gör man med en apelsin 1990 
Raagaard, Kirsten   Alla färger 2000 
Sandberg, Inger  ”Gissa vem jag är idag”, sa 1977 
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Labolina. 
Sandberg, Inger   ”Kommer snart”, sa Laban 

och Labolina 
1977 

Sandberg, Inger   Labolinas lina 1977 
Sandberg, Inger   Lilla Annas mamma fyller år 1966 
Sandberg, Inger  Lilla spöket Laban får en 

lillasyster (2st) 
1977 

Sandberg, Inger   Mathias bakar kakor 1968 
Sandberg, Inger   Mathias hjälper till 1969 
Sandberg, Inger   Mathias målar en… 1969 
Sandberg, Inger  Vad Anna fick se 2001 

(org.uppl. 
1964) 

Sjögren, Viveca  Råttan Rutger och isbiten 1995 
Solotareff, Grégoire   Lilla björnen och färgerna 1993 
Stalfelt, Pernilla  Lilla Maskboken 1998 
Svensson, Thomas   Busiga bebbens potta. 2003 
Tidholm, A-C   Ture skräpar ner 1996 
Tidholm, A-C  Apan fin 1999 
Tidholm, A-C   Hela natten 2002 
Tidholm, A-C   Hitta på! 1993 
Tidholm, A-C   Varför då? 1994 
Tidholm, A-C   Mera mat! 2000 
Torudd, Cecilia  Vi måste bada 1995 
Torudd, Cecilia  Jätteskriket 1996 
Velthuijs, Max  Grodan och haren 2000 
Velthuijs, Max   Grodan och råttan 2000 
Wijngaard, Juan  Anka 1990 
Wik, Lars  Leka tillsammans 1980 
Wik, Lars   Sommarlek 1980 
Wikland, Ilon   Vad jag kan 1969 
Winqvist, Jan-Åke    Flygplan, Flygplan 1994 
Wirsén, Stina  Liten och stor 1995 
Wirström, Mats   Vår 1997 
Wolde, Gunilla  Emma hos doktorn 1977 
Wolde, Gunilla   Emmas verkstad 1977 
Wolde, Gunilla  Totte går till doktorn 1972 
Wolde, Gunilla   Totte och Malin 1973 
Wolde, Gunilla   Totte städar 1970 
Östergren, Haruko   Sniff-Sniff 2003 
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Bilaga 2 

Tabeller 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur stor del av böckerna med flickor i huvudrollen, utspelar sig 
utomhus eller inomhus? 
   
Inomhus 13  
Utomhus 5  
Både inom- och utomhus 4  
   
Totalt 22  
 
 
Hur stor del av böckerna med pojkar i huvudrollen, utspelar sig 
utomhus eller inomhus? 
   
Inomhus 19  
Utomhus 28  
Både inom- och utomhus 6  
Vet ej 5  
   
Totalt 58  
 
 
Klädfärger i böcker med flickor i huvudrollen 
   
Gult  2  
Blå-grön 2  
Rosa-röd 4  
Blå-grön och rosa-röd 9  
Ingen färg 5  
   
Totalt 22  
 

Hur många av böckerna har pojkar alternativt manliga figurer 
huvudrollen? 
   
Pojkar 61  
Flickor 23  
Pojkar och flickor 14  
Otydligt kön 24  
   
Totalt 122  
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Klädfärger i böcker med pojkar i huvudrollen 
   
Brun 5  
Blå-grön 26  
Rosa-röd 7  
Blå-grön och rosa-röd 11  
Ingen färg 9  
   
Totalt 58  
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Bilaga 3 

Observationsschema 
 
Checklista för observationer april 2004 
 
Barnavdelning 

• Finns det en separat barnavdelning? 
• Var i biblioteket ligger den i förhållande till utlåningsdisken? 
• Hur framträdande är den? 
• Är det lätt att hitta till barnavdelningen? 

 
Interiör 

• Färger 
• Möbler 
• Utsmyckningar 

 
Småbarnshörna 

• Finns en speciell småbarnsdel? 
• Utseendeskillnad mot övriga barnavdelningen 
• Tråg? Hylla? 
• Tillgänglighet för små barn 
• Bestånd av böcker 
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Bilaga 4 

Observationer 
 
Observation 040413 
 
Observationen gjordes på ett huvudbibliotek i en medelstor svensk kommun. 
 
På detta bibliotek var barnavdelningen avskild från det övriga biblioteket, man fick gå 
”ut ur” biblioteket till en atriumdel för att komma in i barnavdelningen. Här fanns det 
soffor och stolar för barnen att sitta och läsa i, men småbarnsböckerna var för oss svåra 
att hitta. Vi letade i anslutning till bilderböckerna, men kunde inte se var de fanns. Efter 
att gått runt ett tag fann vi dem undanskymda på utlåningsdiskens baksida. Där på en 
hylla och i två större tråg fanns småbarnsböckerna.  
 
Observation 040416 
 
Den här gången gjordes observationen på ett filialbibliotek. 
Barnavdelningen låg precis vid ingången och var väl avskild med en 
ungdomsavdelning. Färgerna var de samma som i övriga biblioteket men barnavdelning 
var mycket utsmyckad med småbarnsfigurer i papp, dockor, leksaker, pussel och en stor 
gammal eka med kuddar i. Där fanns även fler mysiga hörnor och madrasser som kunde 
vara mysiga att läsa i. För vuxna som ville sitta och läsa med barnen fanns där en soffa 
och för barn som ville lägga pussel, fanns mindre bord och stolar. 
 
Småbarnsböckerna stod direkt innanför dörren och var det första man såg när man kom 
in på barnavdelningen. De låg både i en låg hylla och i en korg, lagom höga för att 
barnen ska kunna nå dem. Där fanns en skylt där det stod ”De första böckerna” på. 
Några böcker som kan räknas som småbarnsböcker fanns i ett annat tråg längre in i 
barnavdelningen. De riktades till de lite äldre småbarnen.  
 
När vi var där fanns 135 böcker. Många av böckerna var gamla och när vi frågade 
bibliotekarien varför, svarade hon att man servar många förskolor i området och därför 
är det nästan alltid utplockat. 
 
Observation 040419 
 
Observationen gjordes på ett filialbibliotek. 
 
Barnavdelningen låg i direkt anslutning till in- och utlåningsdisken. Hyllorna var 
vinklade så att barnavdelningen blev en egen avskild del av biblioteksrummet. De lite 
större barnen hade ett rum bakom glasdörrar där de kunde sitta vid bord och i sköna 
fåtöljer och läsa. För de mindre barnen var en alkov avsedd för dem, där fanns det bord 
och stolar av mindre format och även en gunghäst. Till skillnad från resten av 
biblioteket var möbler och hyllor i klara och starka färger. Från taket hängde 
barnboksfigurer i kartong och fönstren i alkoven var klädda med affischer. Där fanns 
också mjukisdjur och dockor på hyllorna och mycket gröna växter. Böckerna för 
småbarn fanns både i små tråg på borden och i mindre bokhyllor, det var tydligt skyltat 
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och lätta att hitta för föräldrarna. Vid observationstillfället var det många böcker inne, 
och hyllorna fullkomligt bågnade av Totte-, Ludde- och Emma böcker med flera. 
 
Observation 040423   
     
Denna gång gjordes vår observation på ett huvudbibliotek i en medelstor kommun. 
Biblioteket är ganska stort med ett utlån på 400 000 om året och det finns 13 filialer i 
kommunen. 
 
Småbarnsavdelningen är en tydligt avskild del av en relativt stor barn- och 
ungdomsavdelning med både fackböcker och skönlitteratur. Avdelningen ligger ganska 
nära ”Fråga här” disken där det finns en disk för barnfrågor. På småbarnsavdelningen 
fanns även en hylla med litteratur som var intressant för föräldrar. Bland annat 
fackböcker om att vänta barn, adoptioner, hur man talar med barn om döden och en del 
tidningar som Vi föräldrar och Osis Kalopsis. Det fanns också rim- och ramsböcker, 
dikter för barn och en del musikböcker. Här fanns två låga barnbord och stolar för 
barnen och för föräldrarna två mysiga soffor. Förutom böcker fanns det en del pussel, 
spel och några mjukdjur. 
 
Hyllorna var låga och bilderböckerna stod i låga tråg. På väggarna fanns det bilder av 
sagofigurer och väldigt mycket skyltade böcker. Färgerna var de samma som för övriga 
biblioteket. Småbarnsböckerna stod lite för sig själv i två låga tråg med texten ”Böcker 
för de minsta barnen”. Trågen var lagom låga så att barnen kunde välja själva. Den här 
dagen fanns det ungefär 200 böcker inne av dem som var sorterade som 
småbarnsböcker. Där fanns en hel del dubbletter och många av dem som brukar vara för 
småbarn. Böcker om Totte, Emma, Max, Lucy, Kanin och titlar som Vad då?, Mera 
mat,  men även del nyare som böcker om Yoyo.   
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Bilaga 5 
 
Date: Wed, 18 May 2005 15:03:47 +0200  
Subject: Kanin-böckerna  
From: Birgitta Herslöf <birgitta.herslof@raben.se>  
 
Hej Cecilia och Tanja! 

Tack för ert mejl som kom för ganska länge sedan. Jag har tyvärr varit 
bortrest och inte haft möjlighet att svara förrän nu. 
 
Vi tyckte att det kanske vore bra att ha en liten baksidestext, trots allt, 
precis som på andra böcker. Det är inte helt lätt att låta bli att använda 
antingen hon eller han för att undvika upprepning av "Kanin", vilket ju kan 
bli lite tjatigt, och det var ingen tanke bakom att det blev just "han". Men 
det är klart, om vi hade tänkt ett steg längre och ansträngt oss lite mer så 
kunde vi kanske ha formulerat om texten så att det inte framgår om Kanin är 
en pojke eller en flicka. Tanklöshet således, och inte någon medveten 
policy. 
 
Jag ska ta upp detta till diskussion och om majoriteten här är för en 
ändring så kan jag tänka mig att skriva om texterna i könsneutral anda. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 

Birgitta Herslöf 
Redaktör 
 
 




