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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att visuellt undersöka om det finns könsroller eller 

könsstereotyper i bilderböcker med förmänskligade djur. För hjälpa till att undersöka syftet 

har tre frågeställningar formulerats. Har karaktärerna på bilderna könskodade kläder, färger 

eller attribut? Om ja, på vilket sätt syns detta i bilderböckerna? Hur kan karaktärernas 

aktivitet kopplas till könsroller? Hur kan karaktärernas objekt kopplas samman med 

könsroller?  

 

Metoden som användes är en kvalitativ bildanalys där fyra bilderböcker från åren 1995-2014 

granskades och analyserades. Den teori som genomsyrar hela uppsatsen är genusteorin.  

Resultatet av studien visade att könsroller och könsstereotyper är ett vanligt förekommande 

fenomen i böcker med förmänskligade djur. I tre av fyra utav de analyserade böckerna 

upptäcktes stereotypa könsmönster. De könsmönster som framträdde var en uppdelning 

mellan könen inom områdena kläder, färger, aktiviteter och artefakter. De böcker som har 

analyserats i uppsatsen är Bu och Bä i blåsväder, Kottens hemlighet, Familjen Nalle åker bil 

och Pite och Palt leker kurragömma.  

 

Nyckelord: Genus, könsstereotyper, barnlitteratur, förmänskligade djur.  
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1. Inledning 

I valet av ämnesområde inför denna uppsats, bestämde jag mig relativt snabbt för att göra en 

studie på bilderböcker och genus eftersom jag brinner starkt för genusfrågor och anser att 

under utbildningen har vi inte fått fördjupa oss tillräckligt inom detta område. Under arbete 

i förskolan har jag lagt märke till vilken påverkan könsstereotyper har på barn om dessa 

könsstereotyper syns på karaktärer som är förmänskligade djur. Barn är väldigt mottagliga i 

förskoleåldern och lär sig av de intryck som omgivningen runt omkring dem förmedlar. Som 

blivande förskollärare är det därför intressant samt av vikt för mig att veta vilken möjlig 

påverkan könsstereotyper inom barnlitteratur kan ha på förskolebarn. Eftersom det är 

relevant att veta vilka signaler bilder förmedlar till barnen, valde jag att göra en bildanalys, 

för att på så sätt kunna undersöka könstereotyper utifrån de perspektiv som barnen ser. 

 

Böcker bör få ha en stor del i förskolebarns lärande och utveckling av språket och 

kommunikationen. Men bilderböcker kan förmedla mycket mer till barn än det språkliga 

innehållet. Genom den symboliska och bildliga kommunikationen som litteraturen bidrar 

med lär barn sig normer, värderingar och vilka positioner som är accepterade att inta i 

samhället. Förskolans läroplan skriver inte uttryckligen om vikten av böcker i barns lärande 

och utveckling. Läroplan för förskolan lyfter dock betydelsen av ett utvecklat talspråk, 

skriftspråk, ordförråd samt en förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, berätta, 

kommunicera och argumentera. Vidare betonar läroplanen att barn utvecklar intresse för 

texter, bilder, medier samt utvecklar förmågan att tolka, använda sig av och samtala om 

dessa (Lpfö98/16, s. 10). Genom att använda sig av bilderböcker i sitt arbete för att nå 

läroplanens strävansmål kan pedagogerna tydliggöra barns inlärning för att konkretisera den 

utveckling som sker med hjälp av böckernas lustfyllda värld. 
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1.1 Bilderböckernas betydelse   

Lena Kåreland betonar i Barnboken i samhället att barnböcker inte kan studeras isolerat utan 

bör ses mot en samhällsutveckling i stort (2009, s. 11). I olika tider och kontextuella 

sammanhang författas barnlitteratur på skilda sätt. Med kunskap och förståelse om detta kan 

man således förstå varför barnböcker bör ses ur en utveckling av samhället som Kåreland 

belyser. Vidare menar Kåreland att definitionen av barnböcker har skiftat genom historien. 

Historiskt sett fanns inte genren barnlitteratur på samma sätt som den gör idag. Flertalet av 

de böcker som anses vara barnlitteratur i dagens samhälle var inte skrivna för barn till att 

börja med. Kåreland lyfter exempel som Robinson Crusoe och Gullivers resor som från 

början var riktade till en vuxen publik. Dessa böcker har omarbetats och kortats ned för att 

passa en yngre publik samt inom genren av barnlitteratur (2009, s. 13). 

 

Enligt Kåreland är bilderböcker en specifik genre som kan innehålla olika delar, bland annat 

vardagsberättelser eller historiska skildringar. Vidare framhäver Kåreland att många 

bilderböcker syftar till att ge en verklighetsskildring av det samhälle vi lever i för att ge barn 

ett sätt att kunna orientera sig i tillvaron (2009, s. 63-64). Bilden och textens samspel är 

centrala faktorer inom bilderboken för att barnen ska kunna upptäcka och utforska bokens 

hela potential. Maria Nikolajeva menar i Bilderbokens pusselbitar att bilderboken är en unik 

konstform som kombinerar två kommunikationssätt, det visuella och det verbala. 

Fortsättningsvis betonar Nikolajeva att bilderboken har två uppgifter, beskrivande genom 

bild och berättande i ord (2000, s. 11-12). Nikolajeva menar att i bilderböcker blir 

skildringen av personer bredare eftersom bild och text samverkar. Bilderna förstärker det 

skrivna ordet och kan fördjupa läsarens förståelse. Bilderboken ger således en unik möjlighet 

att förklara personer som inte omnämns i texten genom den visuella bilden (2000, s. 140). 
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2. Bakgrund 

Läroplan för förskolan (2016) betonar att vuxna har en stor del i barns förståelse och 

uppfattning av stereotypa könsroller och könsmönster: 

 

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

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

och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

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

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö98/16, 

s. 5). 

 

Förskolans läroplan lägger vikten vid att varje individ oavsett kön ska ha samma 

förutsättningar i förskolans verksamhet. Pedagoger ska motverka könsstereotyper och 

könsmönster samt verka för en bättre miljö där varje individ känner sig trygg, respekterad 

och sedd. Däremot i utredningen Jämställdhet i förskolan från SOU 2006:75 menar 

författaren att pedagoger i förskolan har en tendens att dela upp barn utefter deras kön. 

Flickor blir ofta hjälpfröknar och förväntas vara tysta, lugna och leka snällt, medan pojkar 

förväntas att vara stökiga och bråkiga (2006:75, s. 59-60). Ingegerd Tallberg Broman anser 

i Pedagogiskt arbete och kön att formandet av kön är beroende till vilka föreställningar 

människan har, vad människan uppfattar som manligt eller kvinnligt. Hon menar att det är 

flertalet pedagoger som säger sig arbeta jämlikt och lika för alla individer. Tallberg Broman 

påvisar i sin observationsundersökning att resultatet blev annorlunda. Resultatet av 

undersökningen blev att individens föreställningar styr vilka handlingar som realiseras i 

verkligheten (2002, s. 31). Förskolans läroplan har tydliga riktlinjer att pedagoger ska arbeta 

mot föreställningar som upprätthåller stereotypa könsroller och könsnormer. Varje individ 

ska ha rätten att vara så som hen vill vara. Detta stärks således i Diskrimineringslagen kapitel 

1. 5 § att ingen individ ska diskrimineras utefter deras kön, könsidentitet, sexuell läggning 

eller könsuttryck.  

 

För att benämna arbetet relaterat till könsnormer, sexuell läggning eller könsuttryck används 

begreppet genus. Tallberg Broman beskriver att begreppet genus redogör de problematiska 

relationerna mellan män och kvinnor och den tydliga maktaspekt som finns mellan de båda 

könen (2002, s. 25).  
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I läroplanen betonas att förskolans verksamhet ska ge barn utrymme för deras egna planer, 

kreativitet och fantasi genom både lek och lärande, inne såväl som ute (Lpfö98/16, s. 7). 

Lennart Hellsing framhäver i Tankar om barnlitteratur att barnlitteratur är ett medel för att 

stimulera fantasi, aktivera skapandet samt berika känslolivet (1963, s. 26). Barnlitteratur är 

en stor del av förskolebarns vardag. Inom högläsningens arena ges barn frihet att lära och 

utforska genom sina sinnen både visuellt och auditivt. Sagor och bilderböcker ses som en 

vardaglig del av förskolans praktik. SOU 2006:75 menar att arbetet med sagor kan tilldelas 

flertalet funktioner. Sagor kan stimulera barns språkutveckling, men också påverka barns 

syn på världen. Arbetet med sagor och bilderböcker kan därför spela en central roll när man 

ska utveckla sitt genusarbete och prata med barnen om jämlikhet, normer och värderingar 

(2006:75, s. 112). Med ett genustänk i arbetet med barnlitteratur blir det centralt att se över 

vilka sorters böcker man har i sin bokhylla på förskolan och vad de symboliserar för något 

till barnen. Ett exempel på ett genusmedvetet interventionsarbete redogörs i SOU 2006:75. 

Där hänvisas läsaren till en rapport från Myggenäs förskola där de plockat bort böcker med 

stereotypa bilder eftersom det ställer krav på hur barnen ska agera (2006: 75, s. 113). Som 

SOU 2006:75 betonar kan bilderböcker med stereotypt innehåll ge barnen skeva 

framställningar av könen. Därför blir det betydelsefullt att pedagogen är insatt i litteraturen 

och bedriver ett medvetet arbete för minska dessa könsstereotypa föreställningar samt krav 

som ställs på barnen.  
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3. Problemformulering  

Barn får dagligen intryck och information från olika typer av multimodala källor som ger 

dem en bild om hur pojkar eller flickor ska vara. Böcker är inget undantag. Problemet med 

detta är att barn kan få föreställningar redan från tidig ålder om hur de ska vara, se ut och 

bete sig för att passa in i respektive könsroll. I denna uppsats problematiseras och analyseras 

om kön framträder i barnlitteratur som har animaliska karaktärer i centrum. 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att visuellt undersöka om det finns specifika könsroller eller 

könsstereotyper i böcker med förmänskligade djur. För att undersöka detta har jag formulerat 

tre frågeställningar. Frågeställningarna har formulerats utifrån en generell syn på samhällets 

könskodning av pojkar och flickor. Dessa aspekter genomsyrar samhället med manliga och 

kvinnliga stereotyper och därför anser jag att det är av intresse att utforska och analysera 

dessa aspekter i bilderböcker för barn.  

 

 Har karaktärerna på bilderna könskodade kläder, färger eller attribut? Om ja, på 

vilket sätt syns detta i bilderböckerna? 

 Hur kan karaktärernas aktivitet kopplas till könsroller? 

 Hur kan karaktärernas objekt kopplas samman med könsroller? 
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4. Tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar tidigare studier och forskning som gjorts om könsstereotyper i 

bilderböcker. Avsnittet presenterar olika forskares synvinklar på hur män och kvinnor 

representeras i bilderböcker. Forskningen kommer senare lyftas fram i analysen och 

diskussionen. 

4.1 Könsstereotypiska framställningar  

Tidigare forskning lyfter könsstereotyper samt ojämlik representation av män och kvinnor i 

barnlitteratur som ett vanligt förekommande fenomen. I Bilderbokens pusselbitar framhäver 

Nikolajeva att könsstereotyper är en frekvent synlig företeelse i bilderna som använts i 

barnböcker. Texterna däremot är ofta neutrala, men bilderna visar stereotypiska detaljer som 

inte är behövliga för berättelsen i sin helhet. Nikolajeva lyfter fram ett exempel ur barnboken 

Röda hund som hon studerat, där man möter två syskon, en pojke och en flicka. Texten i 

boken speglar inte deras könsroller utan är helt neutral i och med att den beskriver vad 

karaktärerna har gjort. Däremot visar bilderna stereotypa tendenser. Pojken har manliga 

förebilder porträtterade i sitt rum, flickan däremot har bilder på familjen och djur (2000, s. 

170). I Gender representation in notable children´s picture books betonar Angela M. 

Gooden och Mark A. Gooden att böcker som innehåller sexistiskt och könsstereotypiskt 

material kan vara skadligt för hur yngre pojkar och flickor uppfattar kvinnorollen. 

Bilderböcker som lyfter fram kvinnor på ett positivt sätt kan däremot användas för att 

eliminera dessa stereotyper (2001, s. 89, 97). Detta stödjer såväl David A. Anderson och 

Mykol Hamilton i studien Gender role stereotyping of parents in childrens´s picture books: 

The invisible father att könsstereotypiska framställningar i bilderböcker för barn kan influera 

läsares beteende och attityd (2005, s. 145).  

 

4.2 Representation av kvinnor och män  

I artikeln Gender stereotyping and under-representation of female characters in 200 popular 

children’s picture books: A twenty-first century update lyfter Mykol C. Hamilton, David 

Anderson, Michelle Broaddus & Kate Young fram i sin studie där de utforskat sexism i 200 

barnböcker att det var nästan dubbelt så många manliga som kvinnliga huvudkaraktärer och 

manliga titlar på böcker representerade, vilket leder till att kvinnliga karaktärer blir grovt 

underrepresenterade i barnböcker (2006, s. 757). Anderson och Hamilton menar dock att 

pappor är starkt underrepresenterade i bilderböcker som omsorgstagande föräldrar. Mödrar 

visar i större grad kärlek och närhet till barnen genom pussar och kramar samt pratar oftare 
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med barnen. De anser således att könsstereotyper på så vis är starkt framträdande eftersom 

mödrar tillskrivs egenskaper som kärleksfull, omhändertagande samt att de visar känslor 

som lycka och sorg. Fäder däremot visar i större grad aggressivitet och passivitet gentemot 

barnen (2005, s. 148-150). Detta framhäver även Gooden och Gooden som i sin forskning 

uppmärksammat att det var sällsynt att se män som omsorgstagande emot barnen eller 

bedriva aktiviteter som hade att göra med hushållet. Dessa aktiviteter förknippades istället 

med kvinnorna (2001, s. 96). 

 

4.3 När barnen själva får välja  

I studien Barbie princesses and dinosaur dragons: Narration as a way of doing gender som 

syftar till att förskolebarn får skapa egna berättelser inom en specifik genre, lyfter Eva 

Änggård att pojkar och flickors val av tema till sin berättelser ser olika ut beroende på vilket 

kön de tillhör. Änggård menar att valet av tema blir viktigt för hur man positionerar sig som 

pojke eller flicka. Pojkarna i studien valde att skapa berättelser om hjältar och action. 

Flickornas historier handlade däremot om vardagsliv, romantik och prinsessor. Änggård 

lyfter således att det fanns en signifikant skillnad i hur barnen valde att rollfördela sina 

berättelser. Flickorna i studien hade med manliga karaktärer i sina berättelser, pojkarna 

däremot hade inga kvinnliga karaktärer i sina historier. En faktor som kan influerat barnens 

val av könsstereotypiska genrer är att populärkultur och sagor för barn är väldigt 

könsstereotypisk (2005, s. 550).  

 

4.4 Bilderböckers påverkan på barns förståelse av könsroller  

Enligt Thomas Crisp och Brittany Hiller i ”Is this a boy or girl”: Rethinking sex-role 

representation in caldecott medal-winning picturebooks utvecklar barn förståelse för vad 

som anses vara kvinnligt och manligt i förskoleåldern. I 3-5 års ålder börjar förståelsen för 

könsstereotyper och vad som är lämpligt beteende för respektive kön. Barn blir uttryckligen 

instruerade av lärare och omsorgstagare, men också underförstått lärda av olika typer av 

multimodala källor så som litteratur, tv och media om hur de ska ”agera som en kvinna” eller 

”vara en man”(2011, s. 197). Gooden och Gooden anser att bilderböcker har en betydelsefull 

roll i barns utvecklande av sin egen könsroll, därför är det extra viktigt att barn får möta 

böcker som stärker deras identitet och självkänsla (2001, s. 91). 
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Enligt Carole M. Kortenhaus och Jack Demarest i Gender role stereotyping in children´s 

literature: An update porträtteras barn i bilderböcker könsstereotypiskt och sexistiskt samt 

indelas i karakteristiska roller beroende på vilket kön de tillhör. Flickorna å ena sidan ges 

roller som passiva och icke självständiga omsorgstagare med överdrivna känslor. Pojkarna 

å andra sidan som starka och självständiga som går ut på uppdrag för att lösa problem (1993, 

s. 230). Hamilton, Anderson, Broaddus & Young menar på att när barn i förskoleåldern 

möter könsstereotypiska böcker har det inverkan på vilken roll de som pojke och flicka har 

i samhället. Genom studier och forskning har författarna kommit fram till att 

könsstereotypiska böcker, leksaker och media ger de båda könen bekräftelse om att flickor 

är mindre värda än pojkar samt förvridna syner på maskulinitet och femininitet (2006, s. 

758). 

 

4.5 Representation- är det någon skillnad när böckerna handlar om 

animaliska karaktärer?  

Gooden och Gooden studerar kön genom att undersöka bilder på kvinnor, män och 

animaliska karaktärer i bilderböcker. I studien av de animaliska karaktärerna undersöktes 

om det gick att se kvinnligt eller manligt kön på de olika karaktärerna i bilderböckerna. Deras 

resultat blev att män förekom med en större frekvens i olika roller. Män blev till synes 

porträtterade som djur och som människor i en större utsträckning i jämförelse med kvinnor 

(2001, s. 95). Kortenhaus och Demarest har således upptäckt att män är synliga inom en 

större repertoar av karaktärer. Dessa karaktärer innefattar både djur och människor. De fann 

att det var fyra gånger så många manliga djur som kvinnliga representerade i barnböcker 

(1993, s. 226). Vidare betonar Hamilton, Anderson, Broaddus & Young att de flesta 

barnböcker handlar om män, pojkar och manliga djur. De framhäver således att författares 

kön har stor inverkan på om könsstereotyper porträttriseras i bilderböcker (2006, s. 758-

759). Crisp och Hiller förklarar att även om författaren har haft en tanke att placera in 

karaktären i ett visst kön så finns det barnböcker som lämnar ett tydligt tolkningsföreträde 

för läsaren. Specifikt de böcker som har karaktärer som är icke-mänskliga. Karaktärerna kan 

besitta vissa könsspecifika drag, men enligt Crisp och Hiller betyder inte detta att man kan 

placera dem inom ett biologiskt kön (2011, s. 203-204).  
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5. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som används i analysen och diskussionen. 

Perspektiven som lyfts fram är genus, mannen som norm och könsstereotyper. Dessa 

perspektiv valdes för att de är relevanta inom genusforskning. Frågeställningarna utgår från 

att studera om könsstereotyper är synliga i bilderböcker, därför blev det perspektivet viktigt 

att beskriva. Mannen som norm används för att synliggöra de komplexa strukturer som finns 

i samhället och som kan ses genom exempelvis användandet av könsstereotyper eller 

könsnormer.  

 

5.1 Genus 

Genus är ett komplext begrepp med många olika definitioner och vinklingar. Den vanligaste 

definitionen är dock den som Raewyn Connell beskriver i Om genus, att genus ses som en 

dikotomi, där man ser en kulturell skillnad mellan män och kvinnor. En dikotomi kan även 

förklaras genom att man anser att det finns en skillnad i mäns och kvinnors 

personlighetstyper (2009, s. 23-24). Tallberg Broman betonar att begreppet genus började 

användas inom kvinnoforskning på 1970-talet. Begreppet har likheter med ordet könsroll 

eftersom det handlar om föreställningar, idéer och uppfostran. Skillnaden är dock en 

maktdimension mellan könen som bidrar till att kvinnor underordnas männen (2002, s. 25). 

I Genus, om det stabilas föränderliga former förklarar Yvonne Hirdman att det finns en 

tydlig genuskonflikt som är integrerad i det samhälle vi lever i. Där kvinnans plats är i 

hemmet och de ekonomiska åtagandena tillhör mannen (2001, s. 108). Hirdman menar 

således att inom denna konflikt uppstår genuskontrakt. Genuskontrakten förändras över 

tiden i takt med att vårt samhälle förändras. Dock består grundformen för dessa stereotypa 

genuskontrakt, att män och kvinnor är olika varandra (2001, s. 130).  

 

I Rosa den farliga färgen hänvisar Fanny Ambjörnsson till Hirdmans teorier om hur man ser 

på genus, kvinnligt och manligt på tre skilda sätt. Den första modellen handlar om ”man mot 

icke-man”, vilket betyder att kvinnan inte är närvarande. Den andra modellen är ”man mot 

icke fullbordad man”. Hirdman förklarar denna del genom Bibelns skapelseberättelse, när 

Gud skapade Eva med hjälp av ett revben från Adam. Kvinnan blir således en sämre variant 

av mannen, eftersom mannen är skapad efter Guds avbild. Den tredje och sista modellen är 

”man mot kvinna”. Den handlar om män och kvinnor som två olika arter, dikotomier samt 

motsatser till varandra. Den tredje modellen innehåller en tanke om att könen är totalt olika 
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varandra, eftersom mannen står för kraft och styrka medan kvinnan representerar svaghet 

och orenhet. Hirdman menar att dessa tre modeller existerar parallellt genom historien dock 

är vissa modeller mer framträdande i olika kontexter och tidpunkter (2011, s. 33-34).  

 

5.2 Mannen som norm 

I Normkritisk pedagogik skriver Maria Rosén att normer bygger på tanken om normalitet 

och att något är avvikande. I och med tanken om avvikelse skapar normer, hierarkier där 

delar av samhället ger sig rätten att bedöma, ifrågasätta och behandla andra som avvikande 

(2010, s. 70). En av dessa bärande normer är mannen som primat och hierarkiskt överlägsen 

i samhället. 

 

Enligt Hirdman är mannen normbärare och hon menar att man kan se på mannen som norm 

på två uppdelade sätt. Den första som ”människa”, som formats och utvecklats genom 

tiderna. Det andra som det normala och eftersträvansvärda (2001, s. 63-65). Hirdman belyser 

således en tydlig hierarkiring och isärhållning mellan könen vilket benämns som 

genussystem. I detta genussystem normaliseras det manliga och det kvinnliga ses som 

anormalt. Hirdman menar att isärhållandet av könen handlar om förakt mot det kvinnliga 

(2001, s. 69, 75).  

 

Mannen som norm tar sig i uttryck på olika sätt i det samhälle som vi lever i. Karin Salmson 

och Johanna Ivarsson skriver i Normkreativitet i förskolan att män har företräde över kvinnor 

på en strukturell nivå. De menar att mannen som norm tar sig i uttryck genom exempelvis 

högre löner och maktpositioner (2015, s. 35). Vidare hänvisar Kajsa Ohrlander, Anna Palmer 

& Lina Thelander till Judith Butlers begrepp subjektifiering i boken En rosa pedagogik. 

Detta begrepp kan beskrivas genom att man känner sig smart och självsäker men samtidigt 

konstant trycks ned och underkastas. Begreppet kan användas för att förstå kvinnors 

underordning i samhället. Kvinnor kämpar mot de rådande könsnormer och patriarkala 

strukturer samtidigt som de måste inordna sig i dessa för att kunna få arbete och komma in 

på mansdominerade utbildningar (2011, s. 146).  
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5.3 Könsstereotyper 

Könsstereotyper grundar sig i vårt sätt att koppla exempelvis attribut, kläder, färger och 

beteenden till kvinnligt eller manligt. Tallberg Broman betonar att i varje tid och social 

kontext finns det en rad olika sätt att uttrycka sig och vara som pojke eller flicka i samhället. 

Det finns således regler och värderingar om hur pojkar och flickor ska vara och bete sig, vad 

som är lämpligt eller olämpligt för respektive kön. Tallberg Broman menar att gränserna för 

möjligt beteende har vidgats under årens gång, dock finns det grundpositioner som består 

(2002, s. 28-29).  

 

Människor har en tendens att vilja placera och strukturera in andra i fack. Detta är inget 

undantag när det kommer till vårt sätt att se på kön. Marika Hämeenniemi menar i En rosa 

pedagogik att kläder upplevs som betydelsefulla och på så vis bärare av värden (2011, s. 

103). Människan har länge använt kläder som ett sätt att förmedla personlighet och 

könsidentitet genom färgval på accessoarer och klädesplagg. Ambjörnsson framhäver 

således att ett vanligt sätt att könsuppdela barn är efter färg. I en studie Ambjörnsson gjort 

på föräldrar framgick vikten av barnens synliga könsidentitet. Detta genom färgval på 

barnens kläder. Blå för pojkar och röd eller rosa för flickor (2011, s. 27).  

 

Hämeenniemi belyser att feminint kodade aktiviteter, leksaker, kläder eller attribut ofta ses 

som problematiska i större grad än de manligt kodade. Exempelvis flickors intresse för 

dockor eller smink ses som mer problematiska än pojkars intresse för bilar och vapen (2011, 

s. 107). Stereotypa könsmönster framhäver det manliga som positivt och eftersträvansvärt 

och de kvinnliga aspekterna som något som bör förminskas. Agneta Edwards påpekar i 

Bilderbokens mångfald och möjligheter att böcker speglar samhället och de kan rubba eller 

befästa traditionella mönster och roller om kön. Edwards betonar att om författaren besitter 

ett genusperspektiv i skrivandet av barnlitteratur kan detta bidra till att ge andra perspektiv 

samt motsatser till de vanliga föreställningarna av kvinnor och män som barn är vana att 

möta (2008, s. 134). 
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6. Metod 

Analysen i denna granskningsstudie är av kvalitativ karaktär. Jag valde att utföra en 

kvalitativ analys eftersom det ger en möjligheten att gå djupare in i de valda 

frågeställningarna. Judith Bell framhäver i Introduktion till forskningsmetodik att en forskare 

som intar ett kvalitativt angreppssätt är intresserad av att ta reda på människors synsätt och 

världsbild. Målet är insikt snarare än statistisk analys (2016, s. 19). Jag valde att använda 

mig av bildanalys som metod för att på ett visuellt sätt kunna undersöka könsroller och 

könsmönster i fyra böcker med förmänskligade djur i centrum. Yvonne Eriksson och Anette 

Göthlund framhäver i Möten med bilder att djur används frekvent i bilderböcker som en 

metafor för människor. Genom dessa böcker lär sig barn i tidig ålder att identifiera sig med 

djur. Eriksson och Göthlund menar att gränsen mellan djur och människa i dessa böcker inte 

raderar den tydliga åtskillnaden mellan könen, utan snare förstärker könsstereotyper genom 

könskodade kläder och beteenden på djuren (2004, s. 173). Anledningen att jag valde att 

analysera bilder är för att i arbetet med förskolebarn och böcker har bilderna en central roll 

i deras lärande. Bilderna är det första barnen lägger märke till. I högläsning och eget 

bläddrande av böcker, använder barnen bilder för ytterligare meningsskapande men också 

för att förklara vad det är som händer på respektive bild.  

 

I min analys kommer jag använda mig av den bildanalysmodell som Elisabet Ahlner 

Malmström förklarar i Är barns bilder språk (1991). Anledningen att denna modell valdes 

var för att den på ett tydligt och konkret sett ger analysverktyg som är applicerbara på olika 

sorters bilder. Exempelvis fotografier, bilderböcker och konstverk. Den som analyserar 

bilderna behöver inte besitta stor kunskap om bildspråk med hjälp av denna modell, vilket 

gör att den är lätt att hantera och förstå. Modellen är uppbyggd i tre steg: beskrivning, 

association och djupare mening (1991, s. 30). De tre stegen förklaras nedan: 

 

Beskrivning: I första delen av analysen beskrivs det som syns på bilderna men också vilka 

känslouttryck som bilderna och de olika karaktärerna förmedlar. Färg och form, volym, djup, 

kontraster och ljus/skugga analyseras i sin helhet. 

 

Association: Andra delen handlar om vilka personliga associationer vi har till en bild. 

Associationerna kan vara kulturbundna som myter eller symboler. De kan också vara privata 
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exempelvis vad författaren eller illustratören har tänkt om bilderna, eller vad jag tänker om 

bilderna. 

 

Djupare mening: Den sista delen handlar om att sätta in bilderna en historisk och en 

tidstypisk kontext. 

 

I analysen kommer jag endast att använda mig av steg ett och två av Ahlner Malmströms 

bildanalysmodell. Anledningen till att det sista steget inte används är för att det inte bidrar 

till att svara på mina frågeställningar. Men också eftersom att samtliga böcker är inom 

ramarna för samma historiska kontext och sammanhang. Det blir därför inte relevant att 

analysera den punkten.  

 

I bildanalysen kommer jag att se till de generella könsstereotyper samt könsnormer som 

finns i samhället och som präglar hur vi ser på pojkar och flickor. När jag diskuterar 

könsstereotyper i uppsatsen handlar detta om exempelvis beteenden, artefakter eller kläder 

som vanligtvis kopplas ihop med respektive kön. Det kan exempelvis vara en vanlig 

stereotyp som bilar och färgen blå som ofta sätts ihop med pojkar. Flickor kopplas vanligtvis 

samman med färgen rosa och dockor. Ambjörnsson framhäver att könsfixering på småbarn 

är vanligt förekommande samt att barn redan från att de är bebisar tilldelas olika färger 

beroende på vilket kön man är fött i. Ambjörnsson menar således att i denna process spelar 

rosa en viktig roll i hur barn tilldelas kön (2011, s. 217). Bildanalysen kommer utgå från 

frågeställningarna och därmed analysera kläder, attribut, färg, aktiviteter samt objekt. 

Analysen kommer undersöka om dessa faktorer är kopplade till ett visst kön. Analysen utgår 

från tvåkönsnormen, pojke och flicka, man och kvinna. Detta är ett medvetet val som gjorts 

för tvåkönsnormen är väldigt präglande i vårt samhälle och den påverkar barn redan från att 

de går i förskolan. Jag är medveten om att barn redan när de är små kan definieras som hen 

samt att de finns transpersoner och icke-binära inom barnlitteratur där karaktärerna 

framställs som förmänskligade djur men också som människor. Dock valde jag att begränsa 

mitt urval för att se om de finns könsnormativa framställningarna av könsroller i 

bilderböcker.  
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6.1 Urval 

Urvalet av litteratur baserades på två aspekter. Val av genren bilderböcker om 

förmänskligade djur samt inom vilket årsspann litteraturen hade publicerats. Årtalen på 

böckerna är 1995-2015. Anledningen till detta för att utifrån egna erfarenheter inom förskola 

har jag lagt märke till att det är vanligtvis böcker inom dessa årtal som cirkulerar på förskolor 

som jag besökt. För att kunna göra ett opartiskt urval och inte bli påverkad av hur framsidan 

av boken såg ut, valde jag att fokusera på årtalen i valet av litteratur till analysen. Min 

grundtanke var att hitta fyra böcker som blivit publicerade med femårsintervaller där 1995 

var första utgivningsåret. I sökandet av barnlitteratur var jag på biblioteket och undersökte 

deras sektion med bilderböcker för att finna böcker med förmänskligade djur. Urvalet av 

böcker gick ut på att jag valde tio böcker vid första tillfället, utefter namn på titel som jag 

visste handlade om djur, men jag plockade också ut bilderböcker slumpmässigt. Sedan gick 

jag igenom böckerna bok för bok och försökte endast att titta på årtalen inne i boken. Om 

det var böcker som inte passade mitt syfte eller mina valda årtal fick de gå bort. Eftersom 

det var svårt att hitta böcker inom det årsspann jag valt ut, besökte jag biblioteket i tre 

omgångar för att hitta bilderböcker som passade. Samma procedur upprepades vid dessa 

tillfällen. När jag sökte litteratur på Almedalsbiblioteket märkte jag att det var svårt att finna 

böcker med exakt fem år mellan sig. Böcker inom årtalen 2006-2007 var enkla att hitta och 

kom upp flertalet gånger under sökandet av litteratur. Årtalen som var svåra och inte gick att 

hitta var 2010 och 2015. Eftersom jag inte ville lägga ned allt för mycket tid på själva letandet 

av böcker utan fokusera på analysen blev slutresultatet att två böcker har sju år emellan sig 

istället för fem. Följande böcker kommer analyseras i uppsatsen: 

 

Bu och Bä i blåsväder (1995) av Olof Landström & Lena Landström. 

De två lammen Bu och Bä ska iväg till affären och handla. De tar sparken dit men på vägen 

tillbaka blåser det upp till snöstorm. De båda lammen får hjälpas åt att ta sig hem i blåsvädret.  

 

Kottens hemlighet (2000) av Lena Anderson 

Boken handlar om igelkotten Kotten som har en hemlighet, men vad är det för något? Ingen 

av Kottens vänner vet och de måste vänta för att få reda på det hemliga. 

 

Familjen Nalle åker bil (2007) av Arne Norlin & Mati Lepp 
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De fyra björnarna i Familjen Nalle bestämmer att de ska iväg på utflykt. Familjen börjar med 

att gå men de blir trötta i benen. Plötsligt stöter de på en bil mitt på vägen. Nallarna åker på 

sin första biltur. 

 

Pite och Palt leker kurragömma (2014) av Ann-Christine Magnusson & Paola Ciliberto 

Kaninerna Pite och Palt vill leka kurragömma med Fotbollsbäver och tuffingarna på 

lekplatsen. Innan jag räknar till tre får ni sticka säger Fotbollsbäver. Pite och Palt hittar ett 

gömställe på en bil, men bilen börjar röra på sig och åker iväg med dem. 

 

6.2 Reliabilitet och validitet 

Bell förklarar att inom forskning används begreppen reliabilitet och validitet när man talar 

om forskningens tillförlitlighet och giltighet. Bell tydliggör att reliabilitet är ett mått på i 

vilken omfattning ett tillvägagångsätt eller instrument ger samma resultat fast vid skilda 

tillfällen samt under olika omständigheter. Validitet är ett svårförklarat begrepp, eftersom 

det handlar om resultatet av studien överensstämmer med verkligheten samt om resultaten 

från ens studie går att realisera i praktiken (2016, s. 135-136). Inom min granskningsstudie 

är tillförlitligheten och giltigheten låg eftersom studien är gjord på fyra böcker. I 

genomförandet av studien har författaren använt sig av en etablerad granskningsmetod enligt 

Ahlner Malmström (1991, s. 30). Till nackdel för denna studies reliabilitet är dock att 

genomförda bildobservationer baseras på en författares observation. Då granskningen har 

gjorts av en person finns risk för subjektiv bedömning trots validerat metodval. 

Generaliserbarheten på studien hade ökats om studien inkluderat fler böcker i dess 

bildanalys, vid en större granskning hade resultatet kunnat generaliseras mot en population 

i samhället. Denna studies omfattning av böcker från ett ökat tidsomfång med 19 års spann 

anses vara studiens fördel utifrån validitetsaspekt då genusskillnader har kunnat påvisas i tre 

av fyra böcker. Fördelaktigt till denna studies reliabilitet är att jag inte har läst granskad 

litteratur, detta på grund av att en kontextbildning skapas till sammankopplade bilder. 

Således bildas en objektiv åskådning till bildens handling jämfört med den litterära 

handlingen. Om de granskade böckernas texter lästs hade detta påverkat min tolkning av de 

förmänskligade djurens könsroll eftersom texten ofta benämner karaktärer vid namn eller 

efter pronomen.  
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6.3 Etiska hänsynstaganden 

Inom en forskningsstudie bör författaren använda sig av forskningsetiska principer för att se 

till att de individer som forskningen berör blir informerade, har rätten till samtycke samt att 

individen inte utsätts för kränkning av dess integritet. I enlighet med Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer är de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (2002, s. 6). Eftersom min metod inte syftar till 

att studera individer, blir inte studien berörd av någon av de fyra forskningsetiska 

huvudprinciperna. Dock är det angeläget att poängtera att författaren till denna studie har 

tagit etiska aspekter i åtanke i arbetet med studien och därför frånsäger sig alla 

upphovsrättigheter gällande allt bildmaterial i denna granskning.  

 

6.4 Genomförande  

I genomförandet av bildanalysen undersöktes bilderna en bok i taget. För att inte av misstag 

titta på texten och på så sätt bli påverkad av hur författarna valt att benämna karaktärernas 

kön, lades en lapp över texten. Bilderna i böckerna analyserades en och en utifrån steg ett 

och två i Ahlner Malmströms bildanalysmodell men också utifrån de egna 

frågeställningarna. I analysen studerades hur färg, kläder, attribut, objekt, och aktiviteter 

kopplas till kön. Eriksson och Göthlund betonar att arbetet med bildanalysen är som en 

tolkningsprocess, där man hela tiden ställer frågor till bilden och granskar den allt närmare. 

De menar således att det är viktigt att ta ett kliv bakåt för att se hur bilden passar in i helheten, 

det större sammanhanget och kontexten som omsluter bilden (2004, s. 29). Bildanalysen tog 

två dagar och gjordes i två separata steg.  

 

Första steget i analysprocessen cirkulerade runt att föra ned allt material som analyserades i 

tabeller (se bilaga 1). Jag började med att utforma fyra olika tabeller, en tabell för varje bok. 

Detta eftersom att det skulle bli tydligt vilken bok som analyserats och vad för empiri som 

uppsamlats. I tabellerna fördes det analyserade materialet ned utifrån de tre egna 

frågeställningarna samt de två första stegen i Ahlner Malmströms analysmodell. Bilderna i 

varje bok studeras och analyserades en och en och den analyserade empirin fördes ned 

bildvis i tabellen.  

 

Steg två i analysprocessen bestod av att renskriva den insamlade empirin från bildanalyserna 

i ett samlat dokument. Renskrivningen utformades utifrån de tre frågeställningarna som varit 



 

18 

 

med tidigare i tabellen. Den insamlade datan som handlade om mina frågeställningar 

samlades ihop och skrevs in i detta dokument. Anledningen till att empirin renskrevs var för 

att det övergripande materialet som framkommit i steg ett av analysen behövdes skrivas 

samman och konkretiseras. 

 

När alla böcker analyserats en gång och empirin renskrivits studerades böckerna översiktligt 

igenom en gång till för att se om något förbisetts i den första analysen. I den andra analysen 

upptäcktes vissa detaljer i illustrationerna som handlade om karaktärernas aktiviteter 

relaterat till könsroller. Dessa hade förbisetts under första analysen, men blev betydelsefulla 

i resultatet. 
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7. Resultat 

Detta resultat redogör för de bilderböcker som analyserats. Resultatet kommer presenteras 

utifrån rubrikerna kläder, färger och attribut, aktiviteter och artefakter samt könsroller som 

går i linje med mina tre frågeställningar. Jag kommer således utgå från steg ett och två i 

Ahlner Malmströms bildanalysmodell som handlar om vad som syns på bilden och vilka 

associationer bilden förmedlar. Slutet av varje rubrik kommer sammanfattas och ge en 

djupare bild om vad jag fått fram i mina analyser. I denna sammanfattning kommer även de 

teoretiska perspektiven och tidigare forskning lyftas fram och kopplas ihop med analysen.  

 

I boken Kottens hemlighet finns en mänsklig karaktär närvarande som inte kommer 

analyseras i detta resultat eftersom min studie riktar sig mot förmänskligade djur. 

 

7.1 Kläder, färger och attribut  

Detta avsnitt behandlar vilka kläder, färger och attribut som kan kopplas till kön och 

könsstereotyper i böckerna. Attribut betyder de kännetecken eller egenskaper som kopplas 

till en viss könsroll. I avsnittet beskrivs huvudkaraktärerna och bikaraktärernas klädsel, 

attribut samt färger på kläder.  

 

I boken Bu och Bä i blåsväder finns det två huvudkaraktärer Bu och Bä. Karaktärerna har 

två uppsättningar av kläder som är synliga genom boken. När karaktärerna är i inomhusmiljö 

har det ena lammet röd klänning och det andra blå hängselbyxor, det skiljer sig även på deras 

frisyrer. Det ena lammet har uppsatt hår med en röd rosett i, medan det andra lammet har 

kortklippt hår (se bild 2). När karaktärerna befinner sig i utomhusmiljö, som är bokens 

huvudarena, har det ena lammet blå halsduk och blå mössa och under det blåa byxor. Det 

andra lammet har röd mössa och röd halsduk samt röd klänning. De båda lammen har brun 

jacka, bruna stövlar och gula vantar (se bild 1). Den enda bikaraktären som kan ses i boken, 

har rosa klänning och permanentat hår.  

Bild 1. Landström & 

Landström (1995). 

Bild 2. Landström & 

Landström (1995).  
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I Kottens hemlighet finns det en tydlig huvudkaraktär som är Kotten. Igenom hela boken ser 

man Kotten i en rosa klänning och vitt förkläde med röda skor. Boken har ett flertal 

bikaraktärer som är Kottens vänner. Bikaraktärernas klädsel är densamma genom hela 

berättelsen. Grisen har blå byxor och blå sjömansskjorta. Lilla björn och elefanten har 

klänningar på sig. Den ena är rödrutig och den andres gul med blåa prickar. Apan och 

kaninen syns först i slutet på boken. Apan har grön tröja med tryck på och grön väst till. 

Kaninenens klädsel är en grön långärmad tröja med en svart basker till. Man får också se 

Kottens bebis, som har vit sparkdräkt och vita strumpor. På bild tre syns således tre 

karaktärer, katten, ankan och grodan som inte har några kläder överhuvudtaget. 

 

 

 

 

 

 

   

I boken Familjen nalle åker bil är det fyra olika nallar som boken handlar om. På bild fyra 

ser man mamma nalle och syster nalle. De har båda klänningar, mamma en svart klänning 

med vitt förkläde och syster en röd med vita prickar. På bild fem syns pappa nalle och lilla 

nallen. Lilla nallen har gröna byxor och vit tröja med blåa ränder. Pappa nalle har blåa 

hängselbyxor och en svart basker. Dessa kläder har nallarna genom hela boken, dock på bild 

sex har de olika typer av regnkläder. Pappa nalle har grön regnhatt och svarta stövlar medan 

mamma nalle har ett turkost huckle med röda ränder, rosa regnöverdrag med blåbär på. 

Syster nalle har röda stövlar och lilla nallen har gröna stövlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Anderson (2000).  

Bild 4. Norlin & Lepp 

(2007).  Bild 5. Norlin & Lepp 

(2007).  

Bild 6. Norlin & Lepp 

(2007).  
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I boken Pite och Palt leker kurragömma har samtliga karaktärer blandade färger på kläderna. 

Huvudkaraktärerna Pite och Palt har två tröjliknade tunikor, den ena blå och den andra grön, 

till det röda mössor samt den ena har röd halsduk och den andra lila (se bild 7). 

Bikaraktärerna i boken är de fyra ”tuffingarna” som sitter vid trädet. Deras klädsel består 

också av olika färgkombinationer. Bävern med röda byxor och tröja samt blå keps. Kaninen 

har orange tröja, blå mössa och grå byxor. Grisen har röd långtröja, gult linne och gul mössa 

och hunden blå tröja och lila glasögon (se bild 8). Bild 9 visar de resterande bikaraktärerna, 

bonden, musen och lammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Sammanfattning: kläder, färger och attribut  

I denna del lyfts de kläder, färger och attribut som i analysen framkommit i koppling till 

könsmönster i respektive bok. I boken Pite och Palt leker kurragömma syns inga konkreta 

könsmönster genom karaktärernas kläder eftersom det är kombinerat olika färger och 

klädesplagg som anses vara typiskt kvinnliga eller typiskt manliga på varje karaktär i boken. 

Däremot i Bu och Bä, Kottens hemlighet och Familjen Nalle kan stereotypa könsmönster ses 

genom val av kläder och färger på karaktärerna. Ambjörnsson poängterar att ett vanligt sätt 

att könsindela barn är efter färger (2011, s. 27). Som visats i resultatet (se 7.1) visar den 

analyserade litteraturen på en distinkt åtskillnad i hur manliga och kvinnliga karaktärer 

porträtteras utifrån färger och kläder, klänning för de kvinnliga karaktärerna och byxor med 

tröja för männen. Detta sätt att porträttera karaktärerna är frekvent återkommande genom 

bildanalysen och dess granskade material. Hämeenniemi betonar att feminint kodade kläder, 

färger och attribut anses vara problematiska i större grad än manligt kodade (2011, s. 107). 

Vidare menar Tallberg Broman att i olika tider och kontexter finns det olika sätt för pojkar 

och flickor att uttrycka sig eller bete sig i samhället. Det finns olika normer och regler för 

vad som är lämpligt eller olämpligt för respektive kön (2002, s. 28-29). I hänvisning till 

Bild 7. Magnusson & 

Ciliberto (2014).  

Bild 8. Magnusson & 

Ciliberto (2014).  

Bild 9. Magnusson & 

Ciliberto (2014).  
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Tallberg Broman kan även normer och regler för vad som anses vara propert och korrekt för 

respektive kön upptäckas i denna studie, utefter den bildanalys som genomförts.  

 

7.3 Aktiviteter och artefakter 

Detta avsnitt förklarar om man kan se specifika aktiviteter och artefakter kopplade till 

könsroller i böckerna. Artefakter är ett annat ord för att beskriva saker eller olika ting. I detta 

resultat kommer begreppet artefakt och objekt att användas.  Det kommer beskrivas i vilken 

kontext aktiviteterna sker, om aktiviteterna kan ses i samband med ett könsstereotypiskt 

objekt samt hur artefakterna samverkar med de olika karaktärerna. 

 

Huvudpersonerna i Bu och Bä i blåsväder har två separata artefakter som de samverkar med 

under hela berättelsen. Dessa två objekt är sparken och handelskorgen. På bild tio syns att 

lammet med blåa kläder ligger i snön och nedanför ligger sparken. Bredvid ligger lammet 

med röda kläder och vid den karaktären ligger handelskorgen. Bild elva visar på hur 

artefakter och aktiviteter samspelar i berättelsen, där ena lammet styr sparken och det andra 

sitter ned med handelskorgen i knäet. Genom berättelsen ser man Bu och Bä i kontakt med 

sina respektive föremål, sparken och handelskorgen. Dock hjälps de åt i slutet av boken att 

knuffa sparken upp för en backe. Bikaraktären i berättelsen ses i kontexten som kassörska i 

en affär där Bu och Bä handlar mat (se bild 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11. Landström & 

Landström (1995).  

Bild 10. Landström & 

Landström (1995).  

Bild 12. Landström & 

Landström (1995).  



 

23 

 

Huvudkaraktären Kotten i Kottens hemlighet påträffas i nästan varje bild i boken med att 

göra någon typ av hushållssyssla, antigen tvätt, matlagningen eller städning. I dessa 

scenarion samspelar också Kottens husliga aktiviteter med olikartade artefakter så som 

sopkvast och tvätt (se bild 13 och 14). Bikaraktärerna i boken uppfattas inte ägna sig åt någon 

typ av aktivitet genom boken.  

 

 

 

 

 

 

I Familjen Nalle åker bil sammanbinds två av karaktärerna med olika objekt och dessa följer 

karaktärerna genom hela boken. Mamma nalle och pappa nalle ses i samröre med väskan 

och matkorgen. Dessa artefakter återkommer i de aktiviteter karaktärerna ägnar sig åt. I 

boken ser man mamman bära på matkorgen. Men också hur korgen och väskan är placerade 

bredvid mamma och pappa nalle i olika scenarion av boken. På bild fyra ser man mamma 

nalle packa en utflyktsväska med kläder samt matkorg. Bild fem visar pappa nalle när han 

bär väskan på ryggen, men också den lilla nallen. På bild 15 ser det ut som att mamman styr 

bilen, eftersom det är modern som sitter vid ratten. Vid vidare analys och utforskade av 

bilden upptäcktes att pappa nalle styr bilen via en kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I början av boken Pite och Palt leker kurragömma får man se huvudkaraktärerna Pite och 

Palt lekandes i sandlådan med varsin hink och spade (se bild 7). Vidare i berättelsen ser man 

Bild 13. Anderson (2000).  
Bild 14. Anderson (2000).  

Bild 4. Norlin & Lepp 

(2007).  

Bild 5. Norlin & Lepp 

(2007).  

Bild 15. Norlin & Lepp 

(2007).  
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huvudkaraktärerna gömma sig under och i olika föremål (se bild 16). Exempelvis bakom en 

papperskorg, i en hink men också på en bil. Bilen tar dem sedan till en gård, där Pite och 

Palt ägnar sig åt bland annat fiske och ridning (se bild 17). De fyra karaktärerna som sitter 

vid trädet aktiveras genom hela boken med sina mobiltelefoner (se bild 8). På bild 9 ser man 

bonden som äger gården dit Pite och Palt kommer. Vidare i boken ses bonden ägna sig åt att 

skyffla hö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Sammanfattning: aktiviteter och artefakter 

I detta avsnitt beskrivs vilka aktiviteter och artefakter som är synliga i böckerna och som på 

något sätt kan kopplas till könsroller eller könsstereotyper. I analysen och undersökning av 

Pite och Palt leker kurragömma kunde inte några aktiviteter eller artefakter kopplas till 

könsroller. Däremot i de tre andra böckerna, Bu och Bä, Kottens hemlighet, och Familjen 

Nalle sågs aktiviteter och objekt i koppling till generella könsstereotyper. Böckerna har 

gemensamt att de kvinnliga karaktärerna framställs som omsorgstagande och blir tilldelade 

artefakter och aktiviteter som har med hem och hushåll att göra. Enligt Anderson och 

Hamilton är detta ett vanligt förekommande fenomen i barnlitteratur. Pappor porträtteras 

sällan som omsorgstagande, utan snarare som passiva betraktare i barnens liv (2005, s. 148-

150). I den genomförda analysen kan man med kunskap om detta som Anderson & Hamilton 

lyfter fram se ett mönster i tre utav de fyra analyserade bilderböckerna som stödjer detta 

påstående om skillnad mellan könen och dess aktiviteter och objekt. Enligt Tallberg Broman 

kan en maktdimension ses mellan könen, som bidrar till att kvinnor underordnas männen 

(2002, s. 25). Denna maktdimension och skillnad mellan könen lyfter även Hirdman fram i 

benämningen som ett genussystem, där man kan se ett isärhållande mellan könen. I detta 

genussystem uppfattas mannen som normbärare och kvinnan och de feminina aktiviteterna 

ses som onormalt (2001, s. 69,75). Detta isärhållande av könen skildras i tre av de 

analyserade böckerna genom valet av könsstereotypiska artefakter och aktiviteter. Enligt 

Bild 16. Magnusson & 

Ciliberto (2014).  Bild 17. Magnusson & 

Ciliberto (2014).  

Bild 9. Magnusson & 

Ciliberto (2014).  
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Gooden och Gooden kan könsstereotyper i barnböcker ha skadliga effekter för barns 

uppfattning av kvinnorollen (2001, s.89). En del i detta könsstereotypiska skildrande av 

karaktärer kan ha att göra med vilken typ av genre de analyserade böckerna är inom. Detta 

påvisar åtminstone Änggård i sin forskning, där hon menar på att populärkultur och sagor 

ofta är väldigt könsstereotypiska i utformandet (2005, s. 550). 

 

7.5 Könsroller 

Detta avsnitt beskriver vilka könsroller som ses på karaktärerna i böckerna. I detta avsnitt 

jämförs de fyra olika böckerna med varandra för att på så sätt se vilka likheter eller olikheter 

som framställs i böckerna. Karaktärerna i böckerna kommer att jämföras med varandra för 

att konkretisera vilka könsroller som framkommer. Jämförelsen kommer ske utifrån de 

tidigare upptagna aspekterna färger, attribut, klädval samt aktiviteter och artefakter. 

 

I Bu och Bä i blåsväder framträder könsroller genom kläder och färger. I och med att det ena 

lammet har kläder i blått och det andra kläder i rött, vilket sett utifrån en genusaspekt är ett 

stereotypt sätt att fördela manligt och kvinnligt. I boken Kottens hemlighet kan man således 

se könsskillnader mellan de olika karaktärerna genom studier av kläder, färger och attribut. 

Huvudkaraktären Kotten ses som kvinnlig genom färgval på kläder men också på hur 

rummet är färgkoordinerat. De färgval som återkommer i Kottens hus är rosa och röd samt 

mönster av blommor. Ser man till färgval för samtliga karaktärer i boken så har de typiskt 

manliga djuren mörkare färger i kläder, medan de kvinnliga karaktärernas kläder består av 

ljusare färger, detta kan således kopplas till genuskodade färgkoordinationer.  

 

Utifrån synvinkeln av den manliga normen kan karaktärernas skilda objekt i boken Bu och 

Bä i blåsväder ses som en bidragande faktor till könsroller. Utifrån den manliga normen kan 

man i bild 11 se ett isärhållande av könen samt maktposition tillhörande det manliga lammet. 

Eftersom det manliga lammet styr sparken och det kvinnliga får sitta ned och ta hand om 

varukorgen, blir det således en underordning gentemot det kvinnliga lammet. I Familjen 

Nalle åker bil är även den manliga normen en faktor som bidrar till könsstereotyper. 

Observeras bild 4 och 5 utifrån perspektivet om den manliga normen blir detta synligt i 

bilderna i och med att pappan framhävs som stark när han bär på väskan och den lilla nallen, 



 

26 

 

i jämförelse mot mamman som får packa korg. Således förstärks detta isärhållande mellan 

vad som anses vara manliga och kvinnliga aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I jämförelsen av aktiviteter mellan Grisen, som framställs som manlig i boken och Kotten, 

som framställs som kvinnlig genom boken Kottens hemlighet, ses Grisen som avvaktade 

gentemot Kotten som konstant är aktiv med olika hushållssysslor (se bild 18). Utifrån ett 

genusperspektiv leder detta till könsuppdelningar och stereotypa bilder om hur kvinnor 

respektive män bör agera när det handlar om hushållet. Dessa könsstereotypiska 

framställningar av karaktärers aktiviteter kan även ses i boken Familjen Nalle åker bil. Sett 

med utgångspunkt ur ett genusperspektiv visar boken Familjen Nalle åker bil tendenser till 

könsstereotypisk framställning av karaktärernas könsroller. Uppdelningen mellan könen blir 

främst synlig mellan mamma nalle och pappa nalle. På bild 13 är dessa könsstereotyper 

synliga i och med att mamman sitter vid ratten av bilen men styr inte själv. Utan det gör 

pappan via en kontroll. En vanlig könsstereotyp är att kvinnor är sämre förare än män och 

därför ska mannen köra bilen. Genom att framställa mannen i kontroll av fordonet blir denna 

könsstereotyp förstärkt i boken. 

 

 

 

 

 

 

 

I Kottens hemlighet syns på bild tre, fyra karaktärer, katten, ankan, grodan och bebisen. De 

tre förstnämnda karaktärerna har inte några kläder. Bebisen däremot har en vit sparkdräkt. 

Utifrån en genusanalys kan dessa karaktärer ses som könsneutrala, eftersom tre av dessa 

karaktärer inte har kläder och på detta sätt blir deras könsroll öppen för tolkning. Bebisen 

Bild 11. Landström & 

Landström (1995).  

Bild 18. Anderson (2000).  
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som har vita kläder ger också tolkningsutrymme sett från ett genusanalytiskt perspektiv. Som 

vissa karaktärer i Kottens hemlighet har även boken Pite och Palt leker kurragömma, sett 

utifrån ett genusanalytiskt perspektiv könsneutrala karaktärer. Svårigheten blir att se 

könsroller utifrån kläder och färger, aktiviteter eller objekt i och med att boken är blandad i 

färgvalen till karaktärernas kläder. Likaså är aktiviteter och objekt inte bundet till generella 

och stereotypa könsroller. 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Sammanfattning: könsroller 

Detta avsnitt har synliggjort de könsroller som finns i de fyra analyserade böckerna genom 

att jämföra böckerna med varandra. Undersökningens resultat blev att genom jämförande av 

de olika karaktärernas aktiviteter, kläder och färger samt artefakter kan könsroller ses i tre 

av de analyserade böckerna. I analysen av böckerna Bu och Bä i blåsväder och Kottens 

hemlighet ses likartade framställningar av könsroller genom böckernas sätt att tillämpa 

könsstereotypa kläder och färgval till karaktärerna. Begreppet genus kan kopplas till denna 

skillnad mellan könen betonar Connell. Hon menar att genus kan ses som en dikotomi som 

bygger på en skillnad i personlighetsdrag mellan könen (2009, s. 23-24). Dessa 

personlighetsdrag som Connell framhäver kan syfta till en åtskillnad i hur kläder och färger 

framställs för kvinnor respektive män. Men även vilka aktiviteter som kopplas med kvinnlig 

eller manlig könsroll. I analysen framkom således efter likställandet av Familjen Nalle åker 

bil och Kottens hemlighet att könsstereotypa aktiviteter är vanligt förekommande i dessa 

böcker och används för att fastställa en karaktärs könsroll. Gooden och Gooden betonar att 

det är ovanligt att se omsorgstagande män i barnböcker, eller män som gör sysslor i hushållet. 

Dessa roller faller på kvinnogestalten (2001, s. 96). Vilket även kan bevisa i dessa böcker 

som undersökts i denna studie. 

 

Analysen av Kottens hemlighet visade att det fanns fyra karaktärer som är neutrala. I 

jämförelsen med Pite och Palt leker kurragömma visade analysen vissa likheter mellan dessa 

Bild 3. Anderson (2000).  
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två böcker, eftersom båda böckerna har karaktärer som lämnar ett större tolkningsutrymme 

när det kommer till könsroller för läsaren. Crisp och Hiller anser att icke-mänskliga 

karaktärer ger större tolkningsföreträde för läsaren att själv få definiera karaktären (2011, s. 

203-204). 
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8. Diskussion 

Syftet med denna forskningsstudie var att visuellt undersöka om det fanns könsroller eller 

könsstereotyper i böcker med förmänskligade djur. Detta avsnitt kommer diskutera och 

redogöra vidare vad som upptäckts i resultatet utifrån de tre frågeställningarna. Den tidigare 

forskningen och teoretiska perspektiven kommer diskuteras närmare sammanbundet med 

resultatet.  

 

8.1 Har karaktärerna på bilderna könskodade kläder, färger eller attribut? Om 

ja, på vilket sätt syns detta i bilderböckerna? 

Färger på kläder är ett återkommande fenomen i barnböcker som visar på könsstereotypa 

tendenser. Hämeenniemi framhäver att kläder är bärare av värden och på så sätt 

betydelsefulla för hur vi ser på en individ (2011, s. 103). Rosa och blå är två av dessa färger 

som ofta kopplas till kvinnlig eller manlig könsidentitet. Ambjörnsson menar på att färger 

på kläder är ett sätt att könsuppdela barn, blå för pojkar och röd eller rosa för flickor (2011, 

s. 27). Inom granskat material har tre utav fyra böcker påvisat könsstereotypa kläder, färger 

och attribut i illustrationer av de förmänskligade djuren. Anderson och Hamilton betonar att 

könstereotyper i bilderböcker kan ha stor påverkan på hur barn uppfattar sin egen könsroll 

(2005, s. 145). I tre av de granskade bilderböckerna upptäcktes specifika könsroller tydligt 

framträdande med hjälp av kläder och färger. Däremot i Pite och Palt leker kurragömma 

upptäcktes inga kläder, färger eller attribut som kunde kopplas till en specifik könsroll. 

Eftersom att författarna och illustratörer har valt att tilldela de förmänskligade djuren 

blandade färger och inte efter stereotypt manligt eller kvinnligt färgval, kan karaktärerna i 

boken karakteriseras som könsneutrala. Detta gör att boken är ett bra exempel i ett arbete 

mot könsstereotyper och könsnormer. Dock fanns det avsnitt i boken där jag kunde lägga in 

egen tolkning angående vissa av karaktärernas könsroll. Detta valde jag att inte göra 

eftersom analysen utgick från de valda frågeställningarna. Att ta för stort tolkningsföreträde 

i en sådan analys kan ställa ens egna fördomar i första rummet, istället för det valda syftet 

och frågeställningarna. 

 

Stereotypa framställningar av karaktärers kön kan påverka hur pojkar och flickor i förskolan 

ser på sig själva och andra i sin omgivning. Enligt Crisp och Hiller utvecklar förskolebarn 

en förståelse för könstereotyper i 3-5 års ålder samt uppfattning för vad som är ett passande 

beteende för sin könsroll (2011, s. 197). Förskolläraren har därför en stor och betydelsefull 
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roll i barns uppfattning av vad ”kvinnlighet” och ”manlighet” påvisas att vara utifrån normer 

och stereotyper, men förskollärarens roll i detta arbete innefattar således att man tillsammans 

med barnen verkar för att samtala om dessa normer och värderingar som bland annat syns i 

barnlitteraturen och arbetar för att barnen uppfattar att de kan vara hur de själva vill. Inga 

stereotyper behöver styra deras framtida liv. Således vill denna granskningsstudie belysa 

behovet av förskollärarens genusmedvetenhet vid införskaffandet av barnlitteratur till 

förskolemiljön. 

 

8.2 Hur kan karaktärernas aktivitet kopplas till könsroller? 

Något som ofta könsuppdelats är kvinnor och mäns arbeten och aktiviteter i barnlitteratur. 

Gooden och Gooden framhäver i sin artikel att det är sällsynt att se män som omsorgstagande 

eller engagerade i aktiviteter som tillhör hem och hushåll. De aktiviteterna och egenskaperna 

förknippas istället med kvinnor i böckerna (2001, s. 96). I de fyra analyserade bilderböckerna 

kopplades aktiviteter till könsroller i tre av böckerna. Könsroller framträdde genom 

stereotypisk uppdelning av de aktiviteter som de förmänskligade djuren ägnade sig åt. I 

Kottens hemlighet sågs dessa aktiviteter genom att kvinnan ägnade sig åt hushållet medan 

den manliga karaktären var avvaktande i illustrationerna. Detta sätt att karakterisera könen 

gör att kvinnorollen upplevs som att den hör hemma inom hemmets fyra väggar, medan 

mannen ska vara den avvaktande som studerar i bakgrunden. Hirdman belyser mannen som 

norm och menar på att det skapar en isärhållning och hierarkisering mellan kvinnor och män 

som grundas i ett förakt mot det kvinnliga (2001, s. 69,75). Mannen som normskapare 

framträder tydligt i tre av de analyserade böckerna, eftersom det syns ett isärhållande och 

normaliserande av de manliga aktiviteterna gentemot de kvinnliga. Historiskt sätt har 

kvinnors plats varit i hem och hushåll. Detta synsätt om kvinnors roll i hemmet har 

fortfarande rötter kvar i vårt moderna samhälle. Dock är det numera en föråldrad 

könsstereotyp som det fortfarande finns spår av, exempelvis inom barnlitteratur. Kortenhaus 

och Demarest betonar i sin studie att barn i bilderböcker porträtteras sexistiskt eller utifrån 

olika könsstereotyper. Detta beroende på vilket kön de tillhör. Pojkar karakteriseras och 

placeras i roller som är äventyrliga och självständiga medan flickor tilldelas roller som 

omsorgstagare och passiva (1993, s. 230). 

 

I den fjärde analyserade boken hittades inte några aktiviteter som kunde kopplas till en 

specifik könsroll. Genom att införskaffa böcker som Pite och Palt leker kurragömma kan ett 
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medvetet genusarbete med barnen ta fart i förskolemiljön. Förskolläraren kan i samspel med 

barnen starta en reflekterande process som handlar om hur man ser de aktiviteter som sker i 

boken och de roller som de förmänskligade djuren positionerar sig i. Detta för att 

medvetandegöra barnen om hur man ser på typiskt feminina och typiskt maskulina 

aktiviteter. Edwards framhäver att barnböcker antingen kan rubba eller bekräfta traditionella 

roller och könsmönster. Allt handlar om författarens perspektiv i skrivandet av barnboken 

(2008, s. 134).  

 

8.3 Hur kan karaktärernas objekt kopplas samman med könsroller?  

I de analyserade böckerna visade tre av dessa könskodade objekt frekvent återkommande i 

bilderna som analyserades. I dessa böcker ger författare och illustratör känslan av att de 

medvetet framställer de förmänskligade djuren med hjälp av objekten. I böckerna placeras 

objekten strategiskt bredvid de olika karaktärerna för att förstärka och tydliggöra karaktärens 

könsroll. Nikolajeva menar att bilder i barnböcker kan innefatta stereotypa tendenser i form 

av objekt som uppdelas utifrån kvinnligt och manligt. Däremot speglar texten inte dessa 

könsmönster, utan är helt neutral och beskriver vad karaktärerna i bilden gjort. Nikolajeva 

betonar att dessa stereotypiska framställningar i bilderna inte är nödvändiga för förståelsen 

av berättelsen (2000, s. 170). Detta kan man se i den fjärde analyserade boken som inte har 

några könskodade objekt synliga i illustrationerna. Berättelsen framträder tydligt och 

konkret även utan dessa könsstereotyper.  

 

Könskodade artefakter är en del av det samhälle vi lever i. Det är svårt för barn i 

förskoleåldern att hitta sin egen väg i det myller av könsstereotyper när media, reklam och 

litteratur redan förbestämmer vad som är rätt och fel för deras respektive könsroll. Crisp och 

Hiller betonar att barn blir påverkade både uttryckligen av personer i barnets närhet men 

också underförstått av multimodala källor som exempelvis media och litteratur om hur de 

ska agera som man eller kvinna redan i förskoleåldern (2011, s. 197). Förskolan och 

pedagogerna har därför en betydelsefull roll i barns liv att göra de intryck som framkommer 

från multimodala källor som barnlitteratur eller olika typer av media greppbart. Genom 

reflektion och samtal om böckerna som läses på förskolan utifrån ett genusperspektiv, kan 

barnen få ytterligare förståelse om de skeva könsmönster som framställs i viss barnlitteratur. 

Gooden och Gooden belyser vikten av bilderböcker för barns utveckling av deras könsroll. 
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Därför är det betydelsefullt att barn möter böcker som stärker deras identitet och självkänsla 

(2001, s. 91). 
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9. Slutsats 

Det huvudsakliga resultatet av denna uppsats var att specifika könsroller och könsmönster 

visuellt kunde upptäckas i tre av fyra bilderböcker som innehöll förmänskligade djur. Bu och 

Bä i blåsväder, Familjen Nalle åker bil och Kottens hemlighet visade tydliga könsstereotyper 

och kopplingar till könsroller utifrån samtliga frågeställningar. Däremot i Pite och Palt leker 

kurragömma kunde inget könsmönster ses i illustrationerna. Jag anser att det finns ett behov 

av att genomföra denna studie i större skala för att skapa ett resultat som kan generaliseras 

till en population. Trots behovet av vidare forskning är det viktigt att förskolläraren besitter 

ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till val av litteratur. Som belysts i denna studie är 

könsstereotyper vanligt förekommande i barnlitteratur och det har en påverkan för hur barn 

uppfattar sin egen och andras könsroll. Stereotyper kan ses ur många skilda aspekter i 

barnlitteraturen därför är de viktigt att som förskollärare besitta kunskap om detta så att en 

diskussion och reflektion kan föras angående litteraturen i samspel med barnen. Slutligen 

vill jag poängtera att ett genusmedvetet arbete med barnlitteratur grundar sig i att 

förskolläraren breddar utbudet av barnlitteratur så den har mer blandade karaktärer av olika 

kön, både kvinnligt, manligt och könsneutralt. Böcker som ger barnen utrymme för tolkning 

kan vara ett bra komplement och leda till mycket spännande samtal. Barn ska ges alla 

förutsättningar till att vara som de vill och klä sig precis om de vill, utan några motsättningar 

från samhället. 
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