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Sammanfattning
Inledning
Genom olika möten, relationer och samtal med andra människor formas våra egenskaper och
värderingar vilket sedan skapar vår identitet. Vi upplever att många böcker speglar en ideal
värld, en fantasivärld där förhållanden ser ut som man vill att det ska se ut, inte som det faktiskt
gör i samhället. Jämställd förskola och skola (2019) skriver att “eftersom genus hela tiden
skapas av barn, elever och pedagoger tillsammans, kan vi självklart skapa genus som leder till
jämställdhet.”
Syfte
Vårt syfte med undersökningen är att studera vilka barnböcker som väljs ur ett genusperspektiv
och hur detta kan användas till att utveckla genusarbetet på förskolan.
Metod
Vår undersökning kommer inspireras av kvalitativ textanalys, där barnböckernas alla delar och
kontext noggrant kommer att läsas. Utifrån vårt urval började vi med en djupläsning av
böckerna, bok för bok. Vi läste böckerna ett flertal gånger för att kunna synliggöra det som
ligger dolt. Efter djupläsningen valde vi ut återkommande händelser och listade upp dem så att
vi lättare kunde se helheten. De listade händelserna sorterades sedan in i två valda rubriker som
utifrån materialet blev, ’vad som ses’ och ’vad som görs’. Alla händelser under rubrikerna har
sammanställts till kategorier. Det är de mest återkommande och framträdande händelserna som
problematiserats och diskuterats i resultatdiskussionen.
Resultat
Resultatet av undersökningen visar på att det finns böcker där karaktärerna ofta är normkritiska
men boken i sig är könsstereotypisk om man utgår från namn, utseende och illustrationer. Våra
förhoppningar är att undersökningen har gett en inblick i hur viktigt det är att vi på förskolan
arbetar med litteratur på ett medvetet sätt. Konsekvensen av att inte göra det kan bli att barn
inte får möjlighet att ta del av andra perspektiv där andra normer presenteras som en möjlighet.
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INLEDNING
Livet går att betrakta som en resa, där varje del under resans gång formar oss till de människor
vi är. Genom olika möten, relationer och samtal med andra människor formas våra egenskaper
och värderingar vilket sedan skapar vår identitet. Vi upplever att många böcker speglar en ideal
värld, en fantasivärld där förhållanden ser ut som man vill att det ska se ut, inte som det faktiskt
gör i samhället. Den här fantasivärlden är den som barnen stöter på från barnböckerna som finns
på förskolan. Är det då inte viktigt att vi vuxna tänker på vilket budskap de valda böckerna
sänder ut?
Litteratur anses som ett självklart inslag i förskolans verksamhet och det är ett bra verktyg för
att minska spring och det höga tempot på avdelningen, håller de flesta pedagoger med om. Att
det är mysigt med sagostunder är det ingen som argumenterar emot. Men hur många är det
egentligen som lägger någon djupare tanke, värdering och pedagogisk vikt i mötet med
barnböcker (Granberg 2006, s.9)?
Utifrån våra erfarenheter har vi märkt att det sällan finns en idé bakom bokläsningen på
förskolan. Vi anser att valet av att använda läsning av barnböcker ofta tillämpas som ett verktyg
för att lugna gruppen eller för att få tiden att gå. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, ss. 8-12)
står det att barn ska få möjlighet att möta olika litteraturer så som högläsning och samtal. Som
förskollärare är det vårt ansvar att aktivt arbeta för att få ett jämställt klimat på förskolan där
allas röster blir hörda, oberoende av könstillhörighet. Kåreland (2005, s. 9) belyser att under de
senaste årtionden har genusfrågor fått en större betydelse. Både i läroplaner och andra
styrdokument har genusfrågor fått större plats och pedagoger har en större skyldighet att arbeta
för ett jämställt klimat.
Bokläsning på förskolan är ett brett ämne att forska i då det finns många infallsvinklar i hur
man tar sig an detta. Även genus är ett brett ämne som är aktuellt just nu i och med den plats
den fått i den nya läroplanen. Vi har därför valt att begränsa vår undersökning till hur genus
framställs i barnböcker. Undersökningen kommer genomföras med hjälp av en textanalys av
utvalda barnböcker. Vår förhoppning med den här studien är att öka medvetenheten kring vilka
barnböcker som väljs och vad de förmedlar för budskap till barnen ur ett genusperspektiv. Vi
vill även öppna ögonen på pedagoger och få dem att inse vikten av att välja barnböcker som
speglar alla sidor av hur samhället ser ut just nu.
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SYFTE
Vårt syfte med undersökningen är att studera vilka barnböcker som väljs ur ett genusperspektiv
och hur detta kan användas till att utveckla genusarbetet på förskolan.

Frågeställningar
•
•

På vilka sätt är böcker normkritiska eller könsstereotypa?
På vilka sätt kan böcker utveckla genusarbetet på förskolan?
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Begreppsdefinition
Inom området genus kopplat till barnböcker uppkommer det flera benämningar som är viktiga
för studien. Vi har valt att göra en beskrivning av de ord som vi anser vara mest relevanta samt
hur dessa används i den här undersökningen.
Barnböcker: Begreppet barnbok beskriver Nikolajeva (2017, s. 31) som en litteratur med barn
som huvudsakliga publik och som har blivit skriven, behandlad och publicerad av
professionella. Definitionen av barn är tagen ifrån FN:s beskrivning att det är människor mellan
ålder 0–18 år. Nikolajeva (2017) är tydlig med att skriva att all litteratur som barnen läser inte
klassificeras som barnlitteratur då även barn kan läsa vuxenlitteratur. Även
Nationalencyklopedin (u.å.) har en beskrivning som följer samma spår att det är böcker som är
utgivna speciellt för barn, såväl som bearbetad vuxenlitteratur. Därav anser vi i vår
undersökning att barnböcker står för litteratur som är skriven för barn. Främst i vår
undersökning fokuserar vi på barnböcker som är skrivna mot åldrarna 3-7 år. Vilka de böckerna
är kommer presenteras senare i avsnittet urval.
Genus: Genus är ett komplext begrepp. Davies (2003, s. 17) beskriver begreppet genus som det
sociala jaget. Alltså det som samhället uppfattar vara kvinnligt och manligt. Ett exempel på hur
samhället skapat genus, som Jämställd förskola och skola (2019) lyfter fram, är de olika
färgerna som symboliserar pojke respektive flicka. Samhället har valt blå som en typisk
pojkfärg och rosa som den typiska flickfärgen. Genus är alltså något som vi som kulturell grupp
skapar själva. Ett begrepp som ofta misstolkas och kopplas ihop med genus är begreppet kön.
Davies (2003, s. 17) beskriver kön som det biologiska jaget, det kön som vi föds med. Därav
anser vi i vår undersökning att genus står för det socialt konstruerade könet, alltså inte det man
biologiskt föds med.
Normkritik: Att ha ett normkritiskt synsätt är att lyfta fram och problematisera de normer som
utgör de uppfattningar som samhället har över hur en människa bör leva. Vid arbete med
normkritik är det inte de diskriminerade som är problemet utan huvudpunkten och
utgångsproblemet är den rådande normen inom det området som ska ha prioritet i arbetet.
Normer anses vara föränderliga men att ett samhälle utan normer ska existera är inte möjligt
(Nationalencyklopedin u.å.). Därav anser vi i vår undersökning att normkritik står för det som
kritiskt granskar samhällets normer. Vi har valt att rikta in det mer mot det vi förväntas göra
utifrån vårt kön.
Könsstereotyp: Gendered Innovations (u.å.) beskriver könsstereotyper som “normativa
uppfattningar om feminiteter och maskuliniteter”. Det finns en variation mellan vad som anses
vara stereotypiskt kvinnligt respektive manligt beroende på olika tidsepoker och kulturer. Oftast
framställs könsstereotyper som motsatser som antingen kompletterar varandra eller ligger i strid
med varandra. Därav anser vi i vår undersökning att könsstereotyp står för det som samhället
anser vara kvinnligt och manligt i både handlingar och egenskaper, det vill säga det som görs
och i utseende det vill säga det som ses.
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TIDIGARE FORSKNING OM GENUS I SAMHÄLLET
I det kommande avsnittet kommer forskning kring genus i samhället att tas upp. Fokus är på
det som anses vara manligt och kvinnligt i barnböcker men även i samhället som helhet. Genus
kommer att tas upp i det som görs, såsom egenskaper och handlingar men även det som ses,
såsom som klädsel och utseende. Forskningen som presenteras här nedan har en koppling till
vårt syfte och genusperspektivet som används i vår studie.
Lynch (2016, s. 425) påpekar att det under de senaste 50 åren har utförts en hel del studier kring
genus i barnböcker. Både forskare i Sverige och i andra länder har kommit fram till liknande
resultat, vilket är att kvinnor är underrepresenterade i barnböckerna. Det har under de senaste
50 åren skett en liten ökning kvinnliga huvudkaraktärer och titlar, men majoriteten är
fortfarande manliga då även de har ökat parallellt då fler barnböcker skrivits. Tepper och
Cassidy (1999, s. 277) belyser i sin amerikanska studie det faktum att i böckerna som barn idag
läser är det fortfarande samma underrepresentation av kvinnor som först märktes i början på
1970-talet. Det har alltså inte skett någon större förändring de senaste 50 åren.
Murnen, Greenfield, Younger och Boyd (2016, ss. 79-80) skriver att de finns teoretiker som
hävdar att könsstereotypa egenskaper utvecklas från segregerande roller i samhället,
exempelvis att kvinnor vårdar barn och tar hand om männen medan de jobbar inom yrken som
kopplas till jordbruk och industri. Barn påverkas av de könsstereotypiska egenskaperna som
samhället bidrar med. Utifrån samhällets könsstereotypiska egenskaper bildar barn sig en
uppfattning om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt eftersom det finns tillgängligt
för dem. Det har gjorts en del studier kring leksaker och deras påverkan på barn där teoretikerna
menar att leksakerna ger en skev bild för hur en man respektive kvinna bör se ut. Exempelvis
Barbie, hon är orealistiskt smal och sexualiserad vilket bidrar till att barn får en skev kroppsbild
på hur man “bör” se ut.
Även om studien av Jackson och Gee (2005) är 15 år gammal så är den fortfarande relevant i
forskning som rör genus och representationer av människor i böcker. Jackson och Gee (2005,
ss. 122-123) tar upp att redan på 1950- och 1960-talet illustrerades flickor och kvinnor i
klänningar eller tunikor. De påpekar att bära en klänning är en viktig del i flickornas process i
att lära sig betydelsen i att vara kvinnor. Under 1970-talet illustrerades kvinnor och flickor i
långa byxor även om de flesta böckerna fortfarande illustrerade dem i klänningar. Under 1980och 1990-talet blandades klädvalet i böckerna för flickorna även om männens kläder under hela
perioden inte ändrades. Under de senaste 50 åren har män illustrerats i långa byxor och/eller
shorts. Om flickor porträtteras i byxor kan det inbjuda till ett antagande att den här flickan är
en ”pojkflicka”. ”Pojkflickor” överskrider den traditionella konstruktionen av hur en kvinna
ska se ut. Valet av kläder är en viktig del beroende på vilka aktiviteter som utförs. Att flickan
har byxor på sig behöver inte alltid vara en normkritisk handling utan mer ge en trovärdighet
till aktiviteten, exempelvis klättra i träd där det är mer praktiskt att ha byxor på sig än att ha
klänning. Tsao (2008, s. 112) belyser att de flesta barnböckerna illustrerar flickor i kjol eller i
klänning och det här är oberoende på vilken aktivitet som ska utföras. Även om just den klädseln
är opassande för den aktiviteten är flickorna ändå klädda i klänning eller kjol.
Jackson och Gee (2005, s. 123) tar i sin studie upp att hår används i text och illustrationer för
att göra skillnad på män och kvinnor. De fann att långt hår var en markör för att se könet på
personen. Även om långt hår blev populärt i samhället på 1960-talet har illustratörerna fortsatt
att presentera det manliga karaktärerna med kort hår. Kvinnornas utseende gällande hår har
varierat mer över de senaste 50 åren, där både långt och kort hår har synts på kvinnor. Men
långt hår har ändå varit dominerande.
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BAKGRUND
I kommande avsnitt kommer vi lyfta barnboken ur ett historiskt perspektiv. Historien kring
begreppet genus kommer att belysas och kopplas samman med barnboken. Vi kommer även att
lyfta genusarbetet på förskolan och dess koppling till litteratur.

Barnboken ur ett historiskt perspektiv
Barnlitteratur och barnboken är ett relativt sent fenomen i vår historia. Innan barnböckernas
tillväxt för cirka 200 år sedan fick barn möta text i form av upplästa folksagor och fabler samt
religiösa texter i samband och tillsammans med vuxna. Även de första barnböckerna bestod av
religiösa innehåll som var omskrivna och förkortade texter skrivna för vuxna i första hand.
Under upplysningstiden på 1700-talet ökade utvecklingen hos de borgerliga familjerna och
läsning blev allt mer vanligt i medelklassen. Vid tidpunkten när de första barnböckerna kom
ändrades synen på barn och de blev betraktade som individer som var värda både omtanke och
fostran istället för som små vuxna. De första böckerna som kom innehöll undervisande ramsor,
religiösa berättelser samt historia och geografi. Böckerna användes för att undervisa och
anpassa barnen till hur man för sig i vuxenvärlden. Under 1800-talet ökade det generella
intresset för folksagor, visor och rim och det var även under det här årtiondet som fantasi och
nonsensberättelser för barn kom. Däremot låg innehållet och språket i böcker fortfarande långt
över barns intresse och begriplighet (Granberg 2006, ss. 15–17).
Under 1900-talet när barnbibliotek började utvecklas ökade möjligheten för fler barn att få
tillgång till barnböcker, då böcker tidigare var en dyr handlingsvara och bara de barnen med
välställda föräldrar hade råd med böcker. Det är viktigt att komma ihåg att det höga priset på
litteratur bidrog till att läskunnigheten var stort begränsad inom landet. Med hjälp av att fler
bibliotek öppna fick fler barn möjligheten att åtnjuta böcker. Många föräldrar och vuxna ansåg
att barn inte skulle läsa böcker för nöjet skull då de ansågs behövas mer i hemmet och hjälpa
till med arbete. Barn behöver vara ute och lära sig hårt arbete, inte sitta och drömma sig bort in
i en fantasivärld. I och med de ökade kunskaperna inom läsning som barnen skaffa sig, ökade
även behovet av särskild litteratur för barn. I och med att den allmänna skolan som infördes
ökade även behovet successivt av barnböcker inom skolan (Kåreland 2015, ss. 17–20).
Nikolajeva (2017, ss. 32–33) lyfter att det finns olika faktorer som bidrar till varför barnboken
har gått den utvecklingsväg som vi nämnt tidigare, där den största faktorn är
samhällsutvecklingen. Till skillnad mot övrig litteratur har barnboken använts mer i ett
undervisande syfte samt ett socialiserande syfte och under de tidigare åren som uppfostran. Det
bidrar till att det finns fler forskare som förnekar barnlitteraturen som något ur det konstnärliga
utan det bör studeras utifrån ett pedagogiskt sammanhang. Nikolajeva (2017, s. 33) går emot
de forskarna som vill beskriva barnboken som enbart ett pedagogiskt verktyg utan anser att den
pedagogiska aspekten är en del av barnbokens estetik.

Genus
Hirdman (2001, s. 11) skriver att genus är något som konstrueras genom normer och
föreställningar i samhället, det är inget man föds med. Genusteori har också med relationer att
göra och hur stor betydelse bilder och berättelser har på hur kvinnor respektive män porträtteras
och hur man förväntas vara beroende på vilket genus man har. Det skapar förväntningar och
krav på hur man ska vara och påverkar vilka val man gör. Hirdmans genusteori har stor
inspiration från Simone de Beauvoirs citat ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (Simone de
Beauvoirs, Det andra könet, 1986, s. 162). Utifrån de citatet kan man se var genusvetenskapens
5

kärna och utgångspunkt har tagit inspiration och betydelse från. Connell (1999, s. 96) beskriver
att “genus existerar därför att biologin inte bestämmer det sociala. Genus är en av dessa
övergångspunkter där historiska processer tränger undan den biologiska evolutionen som
förändringsform”. Begreppet genus beskriver Jämställd förskola och skola (2019) som ett
komplext begrepp att förklara och förstå. Genus är enligt dem en beteckning på det som
uppfattas kvinnligt och manligt. Begreppet är även kopplat till de sociala föreställningar vi har
om samhället. Exemplet att blå är en pojkfärg och rosa en flickfärg är ett tecken på hur vi i
samhället skapar genus. Genus är i ständig förändring och det ser olika ut i olika tidsepoker i
olika kulturer och i olika delar av världen. Jämställd förskola och skola (2019) skriver även att
“eftersom genus hela tiden skapas av barn, elever och pedagoger tillsammans, kan vi självklart
skapa genus som leder till jämställdhet”. Studien kommer att luta sig mot och inspireras av
genusteorin som nämns ovan.

Genus i barnböcker
Under 1960-talet introducerades det en feministisk kritik mot barnlitteraturen, gällande
könsrollsdebatten. Hellsing (1999, ss. 92-93) skriver att det var sociologen Rita Liljeström som
först initierade debatten om könsroller inom barnboksområdet. Liljeström angrep skriftligt
genom en artikel i tidskriften Hertha (1962:1) som hette ´Det ska börjas i tid´, några pekböcker
som det svenska lärartidningsförlaget Saga hade gett ut. Anledningen till att Liljeström gick till
angrepp mot förlaget var på grund av att deras pekböcker skiljde på flickor och pojkars intressen
och aktiviteter. Deras böcker var anpassade till antingen flickor eller pojkar, vilket kunde
urskiljas genom de färger som omslagen hade, rosa för flickor och blått för pojkar, men även
genom det som bilderna i boken visade. Flickornas bilder i böckerna föreställde kläder och frukt
som några exempel, medan pojkarnas bilder i böckerna föreställde bilar, flygplan och båtar.
Liljeström kom i sin analys fram till att vi vuxna tidigt styr in pojkar och flickor på skilda vägar.
Lynch (2016, ss. 423-424) påpekar att litteraturen är en arena för könsstereotyper och det är
därför viktigt att man analyserar och kritiserar de barnböcker som läses på förskolan för att
arbetet mot jämställdhet ska utvecklas. Lynch (2016) fortsätter med att belysa vikten av
litteratur för flickors utveckling kopplat till genus. Barnen påverkas av litteratur när deras
identitet fortfarande håller på att formas och utvecklas. På det viset påverkas deras bilder av
genus och könsstereotyper av det barnböckerna porträtterar. Lynch (2016) belyser även att
samhället har en stor påverkan på barnet redan innan det är fött. Barnets rum målas i rosa eller
blått beroende på det kön barnet har, vilket påverkar barnets sociala kön som med hjälp av
samhället formas. Tepper och Cassidy (1999, s. 265) skriver att alla barn utvecklar en kunskap
om könsidentitet och könsstereotyper under förskoleåren. Redan när barnen är tre år kan de
urskilja män från kvinnor och när de är fem år har många barn redan skapat starka åsikter om
olika könsstereotyper.
Hellsing (1999, ss. 94-95) ställer frågan, utifrån Liljeströms artikel, varför barnlitteraturen
skiljer på flickor och pojkar när skönlitteraturen för vuxna inte har en motsvarighet till det. Är
det verkligen nödvändigt för barn att ha böcker som är mer inriktade till flickor respektive
pojkar? Hellsing (1999) fortsätter att problematisera problemet som kan och har uppstått med
flick- respektive pojkböcker. Han lyfter att om man vill göra en skillnad handlar det kanske inte
bara om att ta bort flickböcker och pojkböcker, utan mer om att anpassa böckerna som finns till
båda könen. Hellsing (1999) skriver att det finns en hel del bra flickböcker som är skrivna på
ett sätt som gör att även pojkar läser dem. Han menar att problemet kanske inte ligger i miljön
eller ämnet som boken är skriven om, utan mer i hur uppdelningen av kön i böckerna görs.
Finns det både hjältar och hjältinnor, manliga och kvinnliga personer representerade i boken.
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Litteratur som lärande verktyg
Enligt Edwards (2019) anses vuxna som viktiga förebilder då deras förhållningssätt påverkar
barnens uppfattningar om samhället och de normer som finns där. Hur vuxna väljer att bemöta
flickor och pojkar påverkar barnens tankesätt i hur samhällets normer är uppbyggda. I
Läroplanen för förskolan (2018) står det att det är viktigt att pedagoger på förskolan arbetar för
att motverka stereotypiska könsmönster och könsroller. Edwards (2019) lyfter att för att kunna
motverka stereotypiska könsmönster och könsroller så är en bidragande faktor hur vi väljer ut
litteratur. Hon ta även upp vikten av att välja böcker som kan öppna upp för en diskussion kring
genus och kön. Bokens innehåll ska på det viset bli grunden för barns reflektioner. Att välja
böcker där normen kanske inte är som den samhället anser vara rätt kan öppna upp för
diskussioner kring allas lika värde och människans rättighet att få vara den man är.
I Läroplan för förskolan (Lpfö 18) har det för första gången skrivits ut att förskolan ska arbeta
med litteratur och högläsning. Dock hur mycket läsning som ska ske och hur pedagogiskt
medvetet böckerna ska användas framkommer inte. Att bokläsning på förskolan har blivit som
ett måste för att kunna uppfylla de mål som finns för undervisningen. Men bara för att det blivit
ett måste så betyder det inte att man kan ta bort kvaliteten i läsningen (Edwards 2019).
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FORSKNINGSPERSPEKTIV OCH METOD
Att analysera en text handlar om att göra en tolkning och att få en förståelse för texten. Läran
om tolkning och läsning, det vill säga hermeneutik, utgår från de fem sinnena och analysen för
att skapa sig en kunskapskälla. Hermeneutiken går ut på att inte bara begripa intellektuellt utan
att också förstå det som tolkats (Thurén 2019, s. 110). Det finns flera olika tolkningsperspektiv
för de som analyserar en text. Ett av de perspektiven innebär att forskaren analyserar och tolkar
texten utifrån vad den har för betydelse för oss som forskare ur vår egna kontext. I ett annat
perspektiv ligger fokus på vad texten betyder för författaren. Det finns även ett annat perspektiv
där texten inte är kopplad till författaren utan vad texten menar och betyder för mottagaren
(Esaiasson et al. 2017, s. 227). Vår studie utgår från det sistnämnda perspektivet.

Analysmetoder
Det finns många olika metoder för att få fram information i en undersökning. Vilken metod
som används är kopplat till syftet för undersökningen och hur frågeställningarna är
formulerade. Vår undersökning kommer inspireras av kvalitativ textanalys, där barnböckernas
alla delar och kontext noggrant kommer att läsas. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och
Wängnerud (2017, s. 211) skriver att fördelen med en textanalys är att det vi söker kan
synliggöras genom en djupläsning, där det som tidigare var dolt kan komma upp till ytan. Detta
görs utifrån forskningsperspektiv som beskrivs nedan.
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss. 31-32) skriver att en litteraturstudie
handlar om att “systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom
ett valt ämne eller problemområde”. De lyfter även att det finns forskare som anser att en
litteraturstudie enbart kan utföras genom kvantitativa studier, men även de som anser att en
kombination av kvantitativ och kvalitativ metod är att föredra. Det hela går att debattera och
det finns inget rätt svar utan allt beror på hur studien är upplagd och vilket syfte man vill uppnå
med den. Är syftet att ta reda på hur många som läser böcker på förskolan är en kvantitativ
forskningsmetod att föredra då forskaren genom en kvantitativ metod får reda på antalet, alltså
statistiken. Bringsrud Fekjaer (2016, ss. 13-14) skriver att en kvantitativ metod även har sina
begränsningar, exempelvis om man vill komma människor nära.
Vid analys av böcker, finns det flera olika metoder att använda sig av. Esaiasson et al. (2017,
ss. 198-210) lyfter två olika metoder, kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys.
Kvantitativ innehållsanalys är en flexibel metod som innehåller färdiga kategorier. Materialet i
undersökningen kategoriseras genom kvantitativa frågeställningar, exempelvis hur ofta något
förekommer. Fokus i den kvantitativa innehållsanalysen är att få ut statistik över hur ofta något
inträffar, antal, frekvens, för att sedan redovisa resultatet i olika diagram. Fakta är det som är
relevant och inte omständigheterna runt omkring. Kvalitativ textanalys däremot handlar om att
läsa texter aktivt och ställa frågor till texten och se om texten eller man själv kan besvara
frågorna. I den här metoden vill man ta reda på omständigheterna bakom, man är inte intresserad
av fakta på samma sätt som i den kvantitativa innehållsanalysen. Fokus ligger på känslor och
tankar. Esaiasson et al. (2017, s. 221) lyfter fram att “de som använder sig av kvalitativ
textanalys generellt är intresserade av mening och meningsskapande processer”.
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Urval
När vi skulle välja vilka böcker som skulle ingå i vår undersökning hade vi en tanke om att
välja böcker som många barn läser. Vi gick därför till Stadsbiblioteket och bad om att få en lista
med de 50 mest utlånade barnböckerna från stadsbiblioteket och bokbussen då den är mer riktad
till förskolor. Vi gav bibliotekarien en lista med våra kriterier till vårt urval.
Inkluderingskriterier

Exkluderingskriterier

Ålder 3-7 år

Allt under och över de åldrarna

Svenska författare

Utländska författare

Topp 50 mest utlånade böcker

Alla andra böcker

Böcker enbart utlånade 2019

Böcker utlånade före 2019

Böcker från stadsbiblioteket och bokbuss

Böcker från andra bibliotek i kommunen

Utifrån de här kriterierna fick vi en lista mailade till oss. När vi öppnade listan insåg vi att
väldigt många böcker innehåller djur eller oidentifierbara figurer, där könet inte går att utläsa,
vilket inte hade bidragit till arbetet. Vi valde då att lägga till kriterier i efterhand till vårt urval
för att minska listan med böcker så att de passade vårt syfte. Kriterier som tillkom var att endast
ha böcker där människor utgör större delen av böckerna, det här för att det blir svårt att
undersöka djuren i böckerna utifrån genus då djuren sällan har karaktäristiska drag som
antingen är manliga eller kvinnliga. Ett annat kriterium som tillkom var att vi enbart valde en
bok per författare då många av böckerna i listan hade samma författare, det här på grund av att
böckerna i så fall inte hade bidragit till en större bredd sedan i resultatet. Den boken som till
slut valdes, var den som låg höst upp på listan. Vi tror att om vi valt flera böcker av samma
författare så hade resultatet sett annorlunda ut på grund av att författare oftast skriver sina
böcker på liknande sätt. Vi valde även att inte lägga någon vikt eller fokus på författarnas kön
eller bakgrund då vi anser att det inte är relevant för undersökningens syfte, men kort
information om dem kan läsas i bilaga 1. Böckerna kommer att presenteras i bokstavsordning i
undersökningen.

Efter att alla kriterier uppfyllts fick vi fram de här fem böckerna att analysera:
Gropen av Emma Adbåge (2018)
Halvan. Här kommer rymdskeppet av Arne Norlin & Jonas Burman (2010)
Kalas, Alfons Åberg av Gunilla Bergström (1986)
Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum (original 2007, 4e uppl 2016)
Pippi går i affärer av Astrid Lindgren (1952)
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Analys
Vi kommer att genomföra en analys där vi fokuserar på återkommande och framträdande
händelser i bild och text. Utifrån de framträdande händelserna kommer vi att lista upp dem i
olika rubriker. Vi vill kunna hålla analysmaterialet relativt smalt där vi kommer försöka få till
två huvudrubriker. Utifrån rubrikernas händelser vill vi plocka ut och kategorisera in dem i
minst tre huvudkategorier för att använda som ett diskussionsunderlag.
Utifrån vårt urval började vi med en djupläsning av böckerna, bok för bok. Vi läste böckerna
ett flertal gånger för att kunna synliggöra det som ligger dolt. Efter djupläsningen valde vi ut
återkommande händelser och listade upp dem så att vi lättare kunde se helheten. De listade
händelserna sorterades sedan in i två valda huvudrubriker som utifrån materialet blev, ’vad som
ses’ och ’vad som görs’. Alla händelser under huvudrubrikerna har i diskussionen
sammanställts till tre kategorier som är namn, utseende och handlingar. Det är de mest
återkommande och framträdande händelserna som problematiserats och diskuterats i
resultatdiskussionen. Genomförandet har skett med hjälp av Nikolajevas (2000, 2017)
analysverktyg som beskrivs i avsnittet nedan.
Analysverktyg
Vid analys av barnböcker är det en del verktyg som kan vara till nytta. Dels ett verktyg för
bildanalys och dels ett schema för textanalys, där det tydligt framgår vad som ska analyseras,
men även bakgrundsfakta om varför och vad man bör titta på vid en analys. I det här avsnittet
tar vi upp vilka verktyg och vilken bakgrundsfakta vi inspirerats av i undersökningen.
En viktig del för barnbokens helhet är bokens titel, undersökningar visar att böcker väljs och
väljs bort på grund av titeln av barn och unga. Titeln är det första vi läser på boken och det är
den som ska bjuda in oss som läsare och göra oss intresserade och nyfikna på vad boken handlar
om. Integrerad miljö är viktigt för handlingen då det är den som visar oss vart berättelsen
utspelar sig. Utspelar sig berättelsen i en skola så måste även miljön likna en skola. Däremot
har bakgrundsmiljöer inte samma påverkan på handlingen men den är väsentlig för tiden i en
bok, exempelvis utomhusscener som kan ange årstider eller ljuset i bakgrunden som kan ange
tiden på dygnet (Nikolajeva 2000).
Bilderna i en bok är till för att förstärka den skriva texten. Bilderna ger läsarna en visuell
illustration av personerna eller omgivningen i boken. Bilden i sig kan inte ge personen ett namn.
Utifrån bilden kan vi som läsare endast se om personen är en pojke, flicka eller ett djur, men
det är enbart texten till bilderna som kan ge oss namnet på personen eller djuret. Det är inte
alltid som bilder kan återge en persons kön. Med mänskliga huvudkaraktärer är det lättare att
porträttera dem som pojkar och flickor eftersom vi har stereotypiska förebilder av hur de ska se
ut, exempelvis flickor har klänning och pojkar har byxor. Oftast har barnböcker förbestämda
förnamn på karaktärerna där deras pronomen syftar på deras kön. Däremot finns det de
karaktärer som man inte kan urskilja om det är manliga eller kvinnliga enbart utifrån bilden.
Författarna kan då ha skrivit ut ett manligt eller kvinnligt pronomen. Om personen inte har ett
tilltalsnamn så benämns den ändå med han eller hon som pronomen (Nikolajeva 2000).
“Men som den feministiska kritiken har lärt oss är det inte det biologiska könet utan
det socialt konstruerade genuset som är det relevanta för litterär analys. Hur många av
bilderbokens pojkar och flickor uppvisar ett så kallat “performativt genus”, det vill
säga beter sig på ett föreskrivet sätt som avslöjar deras genustillhörighet, hur många
bryter mot det, och hur mycket av detta ser vi genom ord och genom bilder?”
(Nikolajeva 2000, s.166)
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Genusstereotyper är när flickor och pojkar beter sig som de förväntas göra, att flickor är duktiga
och snälla och pojkar är busiga och starka. De flesta litterära figurerna förhåller sig till den
uppdelningen men inte alla. För att enklare urskilja och bedöma hur stereotypa personer skildras
i en text har Nikolajeva (2017, s. 193) konstruerat ett abstrakt schema av det typiska dragen hos
de olika könen. Manliga och kvinnliga egenskaper beskrivs som motpoler till varandra och
genom att ställa de mot varandra kan man urskilja de typiska för varje kön. Schemat över det
typiska egenskaperna har vi haft i åtanke när vi analyserade böckerna kan ses i tabellen nedan.

Män/pojkar
Starka
Våldsamma
Känslokalla, hårda
Aggressiva
Tävlande
Rovgiriga
Skyddande
Självständiga
Aktiva
Analyserande
Tänker kvantitativt
Rationella

Kvinnor/flickor
Vackra
Aggressionshämmande
Emotionella, milda
Lydiga
Självuppoffrande
Omtänksamma,
omsorgsfulla
Sårbara
Beroende
Passiva
Syntetiserande
Tänker kvalitativt
Intuitiva
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Etiska överväganden
Vi har i vår undersökning valt att hålla bibliotekariens namn anonymt för att
följa konfidentialitetskravet. Vi har därför inte antecknat namn eller personuppgifter på
bibliotekarien och all mailkontakt har raderats efter att undersökningen avslutats. Vi har även
gjort en avvägning i att lita på att bibliotekariens sökning i bibliotekets databas har gjorts på
rätt sätt. Nackdelen med anonymiseringen blir att ingen kan kontrollera att sökningen gått till
på rätt sätt eller att sökningen kan göras om med liknande resultat, men vi anser ändå att
anonymiseringen behövdes göras utifrån vad God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017, s. 41)
skriver om individens rätt till integritet.
Löfdahl (2014, s. 36) skriver att information- och samtyckeskravet handlar om att alla de som
deltar i undersökningen måste informeras om vad som sker och varför och ge sitt samtycke till
att delta. Löfdahl (2014, s. 38) nämner även nyttjandekravet, vilket handlar om att den
insamlade data enbart får användas till undersökningen. De ska alltså inte finnas några spår av
undersökningen kvar förutom texten som är skriven.
Vi har valt att inkludera argument till varför inte allt är med. Det finns en del variabler som inte
står med i arbetet men en anledning och argumentation kring varför det är borttaget står med
som förklaring. Det är för att andra forskare ska kunna kontrollera resultatet och kvaliteten på
undersökningen (God forskningssed, Vetenskapsrådet 2017, ss. 52–53).

Reliabilitet, validitet och trovärdighet
Reliabilitet handlar om i vilken grad ett arbete är trovärdigt. Löfdahl (2014, s. 51) skriver att det
är viktigt att gå in i arbetet med öppna ögon och inte ha några förutfattade meningar på vad
resultatet för undersökningen kan bli. Vid forskning och undersökningar handlar det mycket
om moralen bakom arbetet. McNiff (2013, s. 114) påpekar även vikten av att man inte plagierar,
alltså att alla referenser ska vara tydligt skrivna och inte påhittade för att arbetet ska bli
trovärdigt. McNiff (2013) fortsätter att belysa vikten av att de referenser man använder ska vara
relevanta för undersökningen och inte bara slängas in i arbetet för att stärka ett argument eller
fakta. Validitet är ett annat begrepp som används när man gör en undersökning. Löfdahl (2014,
s. 55) lyfter att med det menas att man använder relevanta metoder samt frågor för att få svar
på sitt undersökningsområde. De här ovannämnda riktlinjerna har vi tagit hänsyn till i vår
undersökning. Vi anser att det är viktigt att ett arbete är trovärdigt och att det inte förkommer
plagiering. Vi anser även att det är viktigt att man går in i ett arbete med öppna ögon, även om
det förkommer förutfattade meningar, vilket vi är medvetna om att det gör. Vi har gjort vårt
yttersta för att inte fastna i våra förutfattade meningar och fördomar utan låta resultatet tala för
sig själv utan våra egna värderingar.
Gilje och Grimen (2007) skriver att vi redan har olika teorier och förväntningar, både
omedvetna som medvetna, som styr oss i olika riktningar. De här riktningarna kommer att spela
stor roll i hur vi löser olika problem. Det är omöjligt att vara helt objektiv eftersom det inte går
att observera något om vi inte först vet vad som ska observeras. Vi är medvetna om att vi har
med oss förkunskaper och olika värderingar in i den här undersökningen, som mycket väl kan
ha påverkat vår analys. I och med den medvetenheten har vi försökt vara så objektiva som
möjligt i vårt arbete med att läsa och analysera våra utvalda böcker.
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RESULTAT
Med hjälp av våra valda analysverktyg som Nikolajeva (2000, 2017) beskriver har
barnböckerna analyserats och gett oss material till vårt resultat. Resultatet kommer att redovisas
nedan på så vis att vi först skrivit en sammanfattning av den valda barnboken. Böckerna nedan
kommer att presenteras en och en. Analysen av händelserna gav oss två huvudrubriker, ’vad
som ses’ och ’vad som görs’. Utifrån rubriken ‘vad som ses’ har vi sorterat in vad vi kan se
kopplat till karaktärernas yttre attribut, namn och omgivning. Utifrån rubriken ‘vad som görs’
har vi sorterat in beskrivningar av personer och händelser som sker i boken. Efter varje mall
har vi plockat ut citat för att förstärka och förtydliga händelserna i boken som kan utläsas i
mallen.

Gropen
Boken handlar om en grop som är belägen bakom en förskola. Barnen på förskolan gillar att
leka i gropen som består av massa sly, stubbar och stenar. De vuxna däremot gillar inte gropen,
speciellt inte Eva, men alla barnen älskar den och kan leka hur länge som helst där. Rolf vill
hellre att barnen spelar fotboll eller gungar på rasten. När Vibeke ramlar och slår sig bestämmer
de vuxna att barnen inte får leka i gropen längre. De leker då vid kanten till gropen istället där
olika lekar konstrueras. Efter ett samtal mellan de vuxna tas beslutet att gropen ska fyllas igen.
På måndag morgon finns det ingen grop eller kant, det är bara platt, men sedan ser barnen en
stor hög med stenar, sly, grus och buskar. De börjar leka på högen.
Vad som ses

Vad som görs

Flickor långt hår

Alla leker med varandra

Neutrala kläder

Maskulina lekar

Manlig vuxen har skägg

Flicka ramlar och slår sig

Kvinnliga vuxna har smink

Kvinnlig vuxen tröstar

Under rubriken ’vad som görs’ kan det utläsas i citatet nedan att det utförs maskulina lekar i
boken.
“Där det växte gräs förut är det bara jord nu. Vi kan varenda sten, vet varenda liten rot.
Man kan leka livräddning också. Och eldstup. Och om man tar dit hopprepen kan man
köra vem som nuddar längst”.
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Halvan. Här kommer rymdskeppet
Halvan gillar att leka med sitt rymdskepp. Han har nu gått flera år i rymdskola där har tränat
och studerat och varit en bra kamrat och äntligen är det dags för den stora nedräkningen. Nu
ska han och hans team upp i rymden. I två veckor ska de leva tyngdlösa. Ute i rymden kopplas
deras rymdfärja ihop med en rymdstation. Där utför Halvan och hans kollega Colin sitt viktiga
arbete under en rymdpromenad.
Vad som ses

Vad som görs

Killarna har kort hår

Halvan leker med rymdskeppet

Maskulina namn

Halvan och Colin tränar

Kvinnliga namn

Halvan och Colin lagar rymdskeppet

Tjejerna har långt hår

Gary flyger rymdskeppet

Neutrala kläder

Jill är befälhavare och ger order

Maskulina leksaker
Under rubriken ’vad som görs’ kan det i citatet nedan utläsas att Halvan och Colin lagar
rymdskeppet.
“Halvan och Colin ska göra en rymdpromenad. Det låter enkelt, som att går ut och titta
på utsikten. Men det är hårt arbete med risk för livet”.
Under rubriken ’vad som görs’ kan det i citatet nedan utläsas att Jill är befälhavare och ger
order.
“Efter två dagar ska rymdfärjan docka med, kopplas ihop med, Internationella
rymdstationen, ISS. Just innan stannar Jill färjan och gör en bakåtflipp”.
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Kalas, Alfons Åberg!
Boken handlar om Alfons Åberg som igår fyllde år så han är jätteglad. På lördag ska han ha ett
eget kalas men har vill bara bjuda sina vänner Viktor och Milla. Faster Fiffi tycker det ska bli
jätteroligt att få ordna en riktig fest och vill att Alfons ska bjuda hem fler kompisar. Faster Fiffi
fixar och donar inför kalaset. När barnen kommer blir det tårta och lekar men det hela slutar i
en enda stor röra.
Vad som ses

Vad som görs

Faster Fiffi är klädd i knytblus, kjol och smycken

Faster Fiffi bakar, städar och handlar

Flickorna har långt hår och klänning

Alfons tittar på

Pojkarna har kort hår och skjorta

Pojkarna bråkar och slåss

Alla barnens kläder är vita

Flickorna gråter och gnäller
Faster Fiffi tröstar barnen

Under rubriken ’vad som görs’ kan det utläsas i citatet nedan att Faster Fiffi bakar, städar och
handlar.
“Och så rusar hon och städar…
... och kånkar hem varor…
... och bakar tårtor (flera stycken!).
Alfons hjälper till, och smakar på degen.
Men mest bara väntar och längtar han.
Och väntar - och längtar”.
Under rubriken ’vad som görs’ kan det i citatet nedan utläsas att flickorna gråter och gnäller
medan Faster Fiffi tröstar barnen.
“Så blir det frågesport.
Efteråt tjurar Sara. Hon ville hellre vara i andra laget - det som vann.
“Upp med hakan, kära barn! Du kanske vinner nästa lek!” tröstar faster, och startar…
... “leka gömme”.
Alla rusar, och räknar,
och får läsk, och glass och…
... och flickorna låser in sig på toaletten…
... och vill inte fara med… och det blir en enda röra”.
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Kenta och barbisarna
Nils, Anton och de andra killarna på förskolan vill alltid att Kenta ska vara med på fotbollen.
Han är bäst! Men en dag har Kenta med sin docka till förskolan. När killarna vill att han ska
skjuta hårda bollar i krysset går han in. Där sitter tjejerna, Gittan, Mira och Agnes med
dockorna. Kenta vill vara med och leka men det får han inte. Kenta följer efter tjejerna under
dagen och tillslut får han och hans docka vara med och leka.
Vad som ses

Vad som görs

Kentas pappa är stor och muskulös

Pojkarna spelar fotboll och leker krig

Pojkarna har kort hår, byxor och tröjor

Flickorna leker med dockor i kvinnliga
fantasilekar

Flickorna har uppsatt hår, klänningar och Flickorna struntar i Kenta
linnen
Manliga respektive kvinnliga namn

Alla dansar med prinsesskjolar och spelar
fotboll

Kenta och pojkarna har prinsesskjolar

Kenta tillför en manlig aspekt i dockornas
fantasilek

Under rubriken ’vad som görs’ kan det i citatet nedan utläsas att pojkarna spelar fotboll och
flickorna struntar i Kenta.
“Dagiskillarna är ute på gården. Dom tjongar bollen till Kenta.
- ÖH! Passa mej! skriker dom och kutar som dårar.
Då går Kenta in. Tjejerna är i dockvrån.
Han packar upp sin rygga. Dom märker visst inte honom, fast han står där en lång stund.
Sen börjar Agnes viska med tjejerna.
- Va heter hon då, frågar Gittan.
- Barbie, svarar Kenta.
- Kan hon väl inte heta, säger Mira.
Sen struntar dom i honom”.
Under rubriken ’vad som görs’ kan det i citatet nedan utläsas att alla dansar i prinsesskjolar och
spelar fotboll. Även under rubriken ’vad som ses’ kan det i citat 2 utläsas att Kenta och pojkarna
har prinsesskjolar.
“Kenta ser att killarna kommer. Nu kommer dom på honom och på alla kjolarna.
Det är nog bäst att han går på toan.
Efter en lång stund tittar Kenta efter om killarna stuckit.
Men det har dom faktiskt inte.
Dom rotar bland kläderna.
- Jag tar den här, säger Åke.
- Snygg! säger Anton
Sen är killarna med och dansar också.
Fast då blir det mer som balettdans.
Efter baletten drar alla ut och spelar fotboll.”
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Pippi går i affärer
Pippi är bäst på att göra affärer. Hon har hela förklädesfickan full med guldpengar och går in i
karamellaffären för att handla godis. Hon köper 18 kilo, så det räcker till alla barnen i staden. I
leksaksaffären finns det också mycket trevliga saker och när alla barnen kommer ut på gatan
och blåser i sina lergökar blir det ett sådant liv att polisen kommer och undrar vad som står på.
Pippi fortsätter in på apoteket för att köpa medusin till alla världens åkommor för att vara ute i
god tid.
Vad som ses

Vad som görs

Pippi har långt hår och klänning med knästrumpor

Pippi badar i diket

Tommy och Annika är klädda i typiska pojk- flickkläder. Annika blir ängslig när Pippi
Ex. klänning och skjorta
badar i diket
Biträdena i butikerna har klänningar eller rockar.

Tommy handlar ett luftgevär

Flickorna har klänningar och rosett i håret

Annika handlar en docka

Pojkarna har byxor eller shorts med en tröja

Pippi hjälper en liten pojke med
hans lergök

Neutrala färger i boken

Pippi utmanar polisen

Apotekaren blir arg på Pippi

Pippi ifrågasätter och står upp
mot apotekaren

Under rubriken ’vad som görs’ kan det i citatet nedan utläsas att Pippi badar i diket och att
Annika blir ängslig när hon gör det.
““Jag leker att jag är en båt”, sa hon och plöjde fram genom vattnet.
Just som hon sa det snavade hon och dök inunder.
“Rättare sagt en undervattensbåt”, fortsatte hon obekymrat när hon fick upp näsan igen.
“Nämen Pippi, nu är du ju alldeles våt”, sa Annika ängsligt.
“Vad är det för fel med det då?” sa Pippi.
“Vem har sagt att barn nödvändigt ska vara torra?””
Under rubriken ’vad som görs’ kan det i citatet nedan utläsas att Annika handlar en docka och
Tommy handlar ett luftgevär.
“Och så tog Pippi fram en hel näve med gullpengar. Och sen fick barnen peka ut vad de
tyckte att de allra mest behövde. Annika bestämde sig för en underbar docka, med ljust,
lockigt hår och skär sidenklänning. Den kunde säga ”mamma” när man tryckte den på
magen. Tommy ville ha ett luftgevär och en ångmaskin. Och det fick han”
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Under rubriken ’vad som ses’ kan det i citatet nedan utläsas att apotekaren blir arg på Pippi.
“Efter en stund öppnades en liten lucka i dörren - det va den luckan man fick köpa sin
medicin i, ifall man råkade bli sjuk på natten. Apotekaren stack ut huvudet. Han va rätt
röd i ansiktet.
“Vad vill du nu då?” sa han argt åt Pippi.
“Jo, ursäkta, snälla aputtekaren”, sa Pippi, “men jag kom att tänka på en sak.
Aputtekaren som förstår sig så bra på sjukdom - vilket är egentligen bäst när man har
ont i magen, att äta en varm palt eller lägga hela magen i blöt i kallt vatten?”
Apotekaren blev ännu rödare i ansiktet.
“Försvinn”. skrek han, “och det genast, annars…!”
Han slog igen luckan.
“Kors, vad den var argsint”, sa Pippi. “Man skulle ju rentav kunna tro att jag hade
gjort’en nåt.””
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DISKUSSION
I kommande avsnitt kommer först resultatet att diskuteras och problematiseras utifrån tre valda
kategorier, namn, utseende och handlingar. Tidigare forskning och relevant litteratur kommer
användas för att kritiskt granska resultatet. Därefter kommer vårt val av metod att diskuteras
och problematiseras utefter modellerna som använts.

Resultatdiskussion
Namn
Utifrån resultatet kan vi se att karaktärerna i böckerna har typiskt manliga och kvinnliga namn,
exempelvis Kenta i Kenta och barbisarna och Annika i Pippi går i affärer. Det vi däremot kan
se är att det inte finns några neutrala namn i böckerna. Med neutrala namn menar vi namn som
kan användas av båda könen, alltså namn som inte visar om det är en pojke eller en flicka det
handlar om. Ett exempel på ett sådant namn anser vi är Kim. Gropen som titel på en bok anser
vi är neutral eftersom det indikerar på en plats och ingen person. Karaktärerna i boken har
däremot stereotypiska namn såsom Eva och Rolf. Generellt i samtliga böcker används manliga
och kvinnliga pronomen för att förstärka namnen och karaktären i sig.
Utseende
Beskrivningar av utseende i böckerna stämmer överens med det som Jackson och Gee (2005)
nämner i sin artikel om hur kvinnliga karaktärer porträtteras trots att artikeln är 15 år gammal.
De menar att författare brukar porträttera kvinnor och flickor i långt hår och med klänning eller
kjol för att man genast ska kunna se vilket kön personen har. Detsamma gäller för män och
pojkar där även de beskrivs med stereotypiska kläder och hår för att man direkt ska kunna
identifiera könet på dem. Inte en enda av våra analyserade böcker har någon karaktär som går
emot normen gällande de yttre attributen. Däremot varierar graden av de stereotypiska
attributen i böckerna. Exempelvis kan vi utifrån Gropens illustrationer urskilja från håret vilka
som kan vara flickor och vilka som kan vara pojkar. Boken är illustrerad på det viset att alla har
neutrala kläder, byxor och en t-shirt. Färgvalet i kläderna gör det ännu svårare att urskilja könen
på personen eftersom det enbart används neutrala färger. Det finns inga typiska pojk- och
flickfärger. Illustrationerna i Pippi går i affärer däremot ger en tydlig indikation till
karaktärernas kön. Vi kan se att Annika har en klänning och Tommy har byxor. Även de andra
karaktärerna i Pippi följer den könsstereotypiska normen i att flickor har känningar och pojkar
går i byxor. Även frisyrerna på barnen och de vuxna i Pippi följer det Jackson och Gee (2005)
skriver i sin artikel om att män och pojkar beskrivs med kortklippta hår och med skägg medan
kvinnor och flickor beskrivs med långt och välvårdat hår. Den här beskrivningen av hår är
överensstämmande i alla böckerna.
Handlingar
Handlingarna i boken är det som vi fastnade mest för då det är en sådan stor skillnad mellan de
olika böckerna. Vi anser att handlingarna inte stämmer överens med karaktärernas
beskrivningar och yttre attribut. Generellt för böckerna är att de könsstereotypiska handlingarna
utförs av de vuxna och inte av barn. Ett exempel på en kvinnlig stereotypisk handling är i Kalas,
Alfons Åberg! där faster Fiffi är den som städar och lagar maten och arrangerar kalaset, medan
pappa och Alfons mest tittar på. Ett exempel på en manlig stereotypisk handling är i Gropen
när Rolf erbjuder barnen att spela fotboll istället för att leka i gropen. Specifikt i en av böckerna,
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Kenta och barbisarna, är det barnen som dominerar de könsstereotypiska handlingarna. Där
leker pojkarna typiska pojklekar såsom krig och dagen domineras av fotbollsspel och
konstruktioner av robotstridare. Flickornas vardag däremot domineras av lek i dockvrån där
typiska kvinnliga livshändelser såsom att föda barn är framstående. I Pippi går i affärer är det
hennes kompisar Tommy och Annika som utför de stereotypiska handlingarna, exempelvis när
de ska välja leksaker i affären. Annika väljer då en docka med ljust hår och ljus klänning medan
Tommy väljer ett luftgevär och en ångmaskin. Birollerna i Pippi går i affärer, exempelvis
apotekare, polis och biträdena i affärerna, alltså de vuxna, gör alla könsstereotypiska
handlingar. I Halvan, Här kommer rymdskeppet så får Halvan utföra de mest könsstereotypiska
handlingarna såsom träna hårt, gå på rymdpromenad och laga rymdskeppet, där själva
handlingen beskrivs som farlig och man måste vara stark om man ska klara av det. Det här är
egenskaper som associeras med det manliga könet som Nikolajeva (2017) nämner i sitt schema
för typiska manliga och kvinnliga egenskaper.
Generellt i alla böcker är att det är betydligt färre normkritiska handlingar än det är
könsstereotypiska. I de flesta böcker förekommer det ändå några normkritiska handlingar även
om de inte är lika representerade. I Gropen kan vi se att majoriteten av barnens lekar är
maskulint influerade, exempelvis klättra, kasta saker och konstruera. Alla barnen är med i
lekarna, oberoende av vilket kön de har, vilket vi anser är normkritiska handlingar. I Halvan,
Här kommer rymdskeppet, bryts normen genom att Jill är befälhavare, ett yrke som vanligtvis
associeras med män. Kenta och barbisarna är en bok som har en hel del normkritiska
handlingar. Dock är det Kenta själv som utför de handlingarna genom att han vill leka med
dockorna, något som ses som en typisk kvinnlig handling och lek. I Pippi går i affärer är Pippi
själv den som utför normkritiska handlingar. Hon är auktoritär, självständig och aktiv i hennes
interaktioner med barn och vuxna vilket oftast kopplas samman med manliga handlingar, vilket
vi kan se med hjälp av Nikolajevas (2017) schema.
Slutsatser
Det vi vill uppmärksamma med den här undersökningen är att det finns böcker där karaktärerna
ofta är normkritiska men boken i sig är könsstereotypisk om man utgår från namn, utseende och
handlingar. Ett exempel på det är Kenta och barbisarna eller Pippi går i affärer där
huvudkaraktärerna gör normkritiska handlingar men boken i sig är könsstereotypisk eftersom
de övriga karaktärerna inte går utanför normen, vilket bidrar till en genuskrock. Det är därför
vi anser att det är viktigt att ha ett boksamtal med barnen efter och under tiden man läser en bok
för att uppmärksamma de olika nyanserna i böckerna. Något Lynch (2016) lyfter i sin artikel är
att genom att analysera och kritisera barnböckerna som läses på förskolan kan arbetet mot
jämställdhet utvecklas. Under tiden barnen håller på att utveckla och forma sina identiteter
påverkas de av litteraturen och på det viset påverkas även deras syn på genus och den
könsstereotypiska normen. Därför anser vi att det är viktigt att böckerna och illustrationerna i
böckerna stämmer överens eftersom illustrationerna förstärker texten, något som även
Nikolajeva (2000) belyser.
Vi vill lyfta att för att göra skillnad behöver man inte exkludera de böcker som anses vara
könsstereotypiska eller normkritiska utan mer att man gör en medveten pedagogisk handling i
hur man planerar sin undervisning utifrån sitt bokval. Om man väljer att läsa Kalas, Alfons
Åberg! som vi anser vara en bok som är könsstereotypisk, kan man välja att ha boksamtal med
barnen om de händelser som sker i boken. Boksamtalet kan hjälpa till att lyfta upp skillnader
och att det som är skrivet inte måste vara en korrekt beskrivning av verkligheten. Även Hellsing
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(1999) tar upp att det inte handlar om att välja typiska flick- och pojkböcker utan att anpassa de
böcker som finns för båda könen genom att göra ett genomtänkt pedagogiskt arbete med boken.

Metoddiskussion
Eftersom våra böcker är valda från Stadsbibliotekets och bokbussens topp 50 lista så har vi
själva inte varit lika delaktiga i urvalet som om vi hade valt böckerna helt själva. Vi ville
undersöka om de mest utlånade böckerna för barn var normkritiska eller könsstereotypa. Vi
hade inte fått samma resultat ifall vi själva valt ut de analyserade böckerna eller om vi hade valt
ut fem andra böcker från listan. Vårt val av kriterier har hjälpt oss i urvalet och varit relevanta
i framställningen av resultatet och vårt syfte.
I analysen använde vi oss av Nikolajevas (2017, 2000) schema för manliga och kvinnliga
egenskaper och hennes verktyg för bildanalys. Vi fann de här metoderna hjälpsamma i
kodningen av normkritiska och könsstereotypa känslor och handlingar hos karaktärerna samt
de yttre attributen. Genom att vi utgick ifrån de två analysscheman anser vi att vi kunde förhålla
oss mer objektivt till vårt empiriska material. Genom vår studie har vi försökt vara så neutrala
som möjligt och vi har med hjälp av Hirdman (2001) och Nikolajeva (2000, 2017) försökt
motstrida våra egna fördomar i kodningen. Men det finns förmodligen en liten del kvar av dessa
vilket gör att om någon annan än vi hade utfört samma studie hade de troligtvis fått något
annorlunda resultat.
Genom att vi båda har djupläst böckerna var risken mindre att något relevant missades. Vi är
fullt medvetna om att vi kan ha överanalyserat vissa händelser i böckerna medan andra
händelser har missats. Dock anser vi att analysen speglar innehållet i boken. Vi känner att valet
av rubriker och kategorier hjälpte oss att strukturera upp arbetet. Det underlättade i vår
diskussion eftersom resultatet blev tydligt med hjälp av rubrikerna.
Vi kan såhär i efterhand känna att det hade varit intressant att använda oss av intervjuer som ett
komplement till bokanalysen för att se hur förskollärare arbetar med böckerna på förskolan.
Genom att använda intervjuer hade vi fått en djupare förståelse för hur böckerna kan användas
i genusarbetet och på det viset svara på en av våra frågeställningar med tydligare förankring i
det pedagogiska arbetet.
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Didaktiska konsekvenser
Inledningsvis tog vi upp problemet med att litteraturen i förskolan inte används som ett
pedagogiskt redskap utan mer för att lugna barngruppen eller använda det som ett verktyg för
vila. Granberg (2006, s.9) ställer frågan hur många pedagoger som egentligen lägger någon
djupare tanke, värdering och pedagogisk vikt i mötet med barnböcker. Vi kan inte ge ett svar
på det här men våra förhoppningar är att vår undersökning har gett en inblick i hur viktigt det
är att vi arbetar med litteratur på ett medvetet pedagogiskt sätt. Konsekvensen av att inte göra
det kan bli att barnen inte får möjlighet att ta del av andra perspektiv där andra normer
presenteras som en möjlighet. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) står det att vi ska erbjuda
barnen litteratur, men inte hur vi ska arbeta med den eller hur ofta den ska representeras i det
vardagliga arbetet. Inte heller urvalet av litteratur står nämnt, utan det är helt upp till dig som
pedagog, arbetslagen och rektorn att bestämma. Som nämndes under tidigare forskning så har
det inte skett någon större förändring de senaste 50 åren kring klädsel och utseende för flickor
i böcker. Kvinnor är fortfarande lika underrepresenterade i böcker som de var för 50 år sedan.
Vad det här beror på vet vi inte, men vi anser att det är viktigt att uppmärksamma det och prata
om det samt arbeta pedagogiskt med det på förskolan med barnen. Tepper och Cassidy (1999,
s.265) lyfter problematiken i att barn utvecklar kunskap om könsstereotyper redan under
förskoleåren och att de redan vid fem års ålder skapar starka åsikter om de olika
könsstereotyperna. Vi anser därför att det är viktigt att göra ett medvetet val av litteratur
eftersom det är vårt uppdrag och vår skyldighet att se över vad som förmedlas genom den valda
litteraturen. Att det på förskolan ska finnas litteratur som skildrar båda könen ser vi som en
självklarhet men ännu är det inte så. Vi anser att det fortfarande är okej att läsa böcker som är
könsstereotypiska, det är inget fel med det, så länge man för en kritisk diskussion om boken
tillsammans med barnen.

Vidare forskning
Ett exempel på vidare forskning kan vara att med hjälp av intervjuer av pedagoger, få tydligare
inblick på vilket sätt de utvalda böckerna används i genusarbetet på förskolan. Fokus blir då på
hur pedagoger kan arbeta med genus på förskolan. Ett annat exempel på vidare forskning kan
vara att inkludera barns tankar kring genus i barnböcker med hjälp av intervjuer och boksamtal.
Då blir fokus på hur barn uppfattar genusskillnader i barnböcker.
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BILAGOR
Bilaga 1
Gropen av Emma AdBåge (2018)
Emma Adbåge är född den 7 december 1982. Hon har skrivit och illustrerat ett flertal
barnböcker men även spänningsromaner för unga och vuxna. Gropen är en självstående bok
som både är skriven och illustrerad av Emma Adbåge och blev år 2018 Årets svenska barn- och
ungdomsbok på Augustgalan. Boken handlar om rätten att få leka som man vill.
Halvan. Här kommer rymdskeppet av Arne Norlin (2010)
Arne Norlin är född 1947. Han har skrivit mängder med barnböcker sen 1984. Men innan dess
skrev han skönlitteratur för vuxna. En första Halvanboken kom ut 1995 och det är en serie där
man får följa Halvan, en pojke som provar på olika jobb kopplat till fordon. Alla
Halvanböckerna är illustrerade av Jonas Burman.
Kalas, Alfons Åberg! Av Gunilla Bergström (1986)
Gunilla Bergström är född den 3 juli 1942. Hon är en känd barnboksförfattare och illustratör.
Alfonsböckerna är hennes mest kända verk, där den första boken kom ut 1972 och där ett 20tal fler böcker om Alfons har skrivits. En del böcker har blivit till serier och långfilm. Gunilla
Bergström blev år 2018 tilldelad den kungliga guldmedaljen (Litteris at Artibus) för hennes
framstående konstnärliga insatser inom litteratur.
Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum (2007)
Pija Lindenbaum, född Pia Margareta Lindenbaum, är född den 27 april 1955. Hon är författare,
formgivare och illustratör. Kenta och barbisarna ingår inte i en serie utan är en självstående
bok. År 2007 fick hon Stora läsarpriset för Kenta och barbisarna och 2009 tog hon emot RFSUpriset för att hon visat att man kan parat om alla ämnen med barnen, inget är omöjligt.
Pippi går i affärer av Astrid Lindgren (1952)
Astrid Lindgren föddes den 14 november 1907 och dog den 28 januari 2002. Hon är än idag en
av Sveriges mest framgångsrika och omtyckta barnboksförfattare. År 1975 blev hon tilldelad
den kungliga guldmedaljen (Litteris at Artibus) för hennes framstående litterära verk. Astrid
har under sin författarkarriär skrivit otroliga mängder böcker, såsom Pippi Långstrump,
Madicken, Emil i Lönneberga för att nämna ett par. Hennes böcker har översatts till över 100
språk där Pippi är hennes mest framgångsrika figur som det både gjorts filmer, serier och även
ett flertal böcker om.
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