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Sammanfattning  
 

Den här studien syftar till att söka förståelse för barnlitteraturens potentiella roll i förskolan 

utifrån ett genus- och läroplansteoretiskt perspektiv. Studien inriktar sig på barnlitteraturen 

som ett tänkbart läromedel och på konstruktioner av maskulint och feminint genus i svensk 

barnlitteratur. I studien har åtta barnlitteraturböcker analyserats genom en text- och 

bildanalys. Den analyserade litteraturen utgörs av den mest utlånade barnlitteraturen på fyra 

bibliotek i Sverige under 2018. Studien visade att vissa barnlitteraturböcker hade en 

progressiv genusframställning. En övervägande andel av den valda litteraturen var emellertid 

mer konserverande och reproducerade traditionella könsmönster. Studien behandlade ett till 

viss mån helt nytt perspektiv på barnlitteratur som ett läromedel, där begreppet läromedel 

som i första hand används i skolan även skulle fungera i förskolan. Det läroplansteoretiska 

perspektivets utgångspunkter i vad kunskap är och hur kunskapen organiserades var 

avgörande för barnlitteraturens roll som läromedel i förskolans jämställdhets- och 

genusarbete. I samspelet och i den sociala interaktionen med andra kunde lärtillfällen skapas 

och barnen kunde tillägna sig kunskap. Det blev på så sätt pedagogernas intentioner och 

kunskap som påverkade hur tillblivelsen av barnlitteraturen som ett läromedel den i 

förskolepedagogiska verksamheten blev.  

 

Nyckelord: Barnlitteratur, läromedel, genusteori, läroplansteori, förskola.
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1. Inledning  

Barnlitteraturen har för mig ett högt värde och jag anser att litteratur i förskolan fyller ett viktigt 

syfte för barn som sociala aktörer i samhället. Mitt intresse för läsning och litteratur var 

avgörande när ämnesområdet och problemområdet valdes ut. De erfarenheter som jag har från 

olika förskolor är att litteraturen många gånger lånas på kommunala bibliotek i närheten där 

barnen ofta själva kan välja litteratur. Mina upplevelser från olika förskolor är att barnlitteratur 

är en vanligt förekommande del i verksamheten men att det är betydande skillnader i vilken 

litteratur som barn erbjuds och vilken funktion litteraturen har. Litteraturen fungerade på 

förskolorna som en central del i verksamheterna men med varierande fokus på vad syftet var 

och även ett skiftande fokus på jämställdhets- och genusarbetet. På de flesta förskolorna 

upplevde jag att litteraturen användes som en utfyllnad och inte som en del i den planerade 

verksamheten. Det fanns inte heller ett medvetet och planerat fokus på jämställdhet och på att 

bryta genusstereotypiska mönster utan litteraturen fungerade ofta som ett sätt att varva ner eller 

efter måltiden.  

Då barnlitteraturen enligt mina erfarenheter var en vanligt förekommande del så väcktes mitt 

intresse för vad litteraturen besitter för roll i förskolan och vilken potential den skulle kunna 

tänkas ha om den gavs mer betydelse och framhävdes mer i verksamheten. Jag ville se på vilket 

sätt barnlitteraturen kunde tänkas fungera som ett läromedel i förskolan och vad den valda 

barnlitteraturen förmedlade.  
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2. Bakgrund  

I nedanstående avsnitt presenteras studiens ämnesområde utifrån en samhällelig och 

förskoledidaktisk kontext. Avsnittet inleds med en presentation av jämställdhet- och 

genusperspektiv i förskolan följt av barnlitteratur och jämställdhet. Slutligen så behandlas 

begreppet läromedel och dess potentiella roll i förskolans verksamhet och avsnittet avslutas 

med två övergripande problemformuleringar.  

2.1 Jämställdhet- och genusperspektiv i förskolan  

Inom skolan ska alla oavsett kön ha rätt till lika möjligheter i utbildning och i sin personliga 

utveckling (Jämställdhetsmyndigheten, 2019-03-26). Efter det första världskriget ökade 

kvinnors rättigheter och med rösträtten försvann även de politiska skillnaderna mellan könen 

vilket även märktes av inom utbildningen då kvinnor från år 1927 fick tillträde till 

gymnasieskolan (SOU 1990:44, s. 84). Jämställdhetsfrågor blev under 1970-talet ett separat 

område inom politiken i Sverige och har sedan dess förekommit som en central del i 

diskussionen om kvinnor och mäns lika rättigheter, möjligheter och ansvar. Jämställdhetsmålen 

har med tiden utvecklats och förändrats och i och med integreringen av ett 

jämställdhetsperspektiv så präglas alla beslut inom politiken av det (Jämställdhetsmyndigheten, 

2019-03-26). Sverige ligger idag högst upp i EU:s jämställdhetsindex som det mest jämställda 

landet, indexet strävar efter att män och kvinnor ska ha samma villkor att forma sina liv (EIGE, 

2019-03-26). Skollagen understryker vikten av jämställdhet och demokratiska värderingar i 

undervisningen (SFS, 2010:800, kap 1, 5 §). På liknande sätt så belyser den rådande läroplanen 

för förskolan betydelsen av jämställdhet och rätten till lika möjligheter. Läroplanen lyfter även 

fram vikten att ha ett aktivt och medvetet arbetssätt för arbetet med jämställdhet mellan könen 

samt att stereotypiska könsmönster ska motverkas i verksamheten för att främja utveckling och 

lärande. Alla ska, oavsett könstillhörighet ha likvärdiga möjligheter (Lpfö18, 2018, s. 5-8 och 

12).  

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther konstaterar att förskolan är den första sociala 

arenan för barn där de möts i den sociala interaktionen, i diskussion med andra och i 

vardagssituationer (2005, s. 53). Barnlitteratur och men också annan litteratur tydliggör sociala 

strukturer. Litteraturen kan på så sätt vara bidragande till att förmedla samhällets syn på manligt 

och kvinnligt och därmed också medverka till en snedvriden bild av kön (a.a. s. 125-126).  Vilka 

erfarenheter förskolan förmedlar till barnen är avhängigt på styrningen och ledarskapet, 

pedagogernas förhållningssätt i hur de bemöter barnen blir därmed betydelsefullt (a.a. s. 151).  

Delegationen för jämställdhetsarbetet i förskolan framhåller att genusstrukturer i förskolan 

bland annat upprätthålls av pedagogerna och påverkas av deras förhållningssätt. 

Genusstereotypiska mönster blir antingen bekräftade eller bryts och pedagogens roll i förskolan 

påverkar hur utgången blir. Det bör i och med det ske en förändring i pedagogernas arbete. Det 

är inte tillräckligt att enbart synliggöra traditionella genusmönster utan det krävs att 

pedagogerna har kunskap och innehar ett kritiskt förhållningssätt i verksamheten (SOU 

2006:75, s. 126-127). Aspekten att inte alltid byta ut stereotypiskt material mot nytt lyfts även 
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fram då ett förändringsarbete likväl också kan ske med gammalt material. Att ändra handlingen 

eller att utveckla diskussioner om genus och jämställdhet i den traditionella konserverande 

litteraturen kan skapa lärtillfällen och vidga barnens syn (a.a. s. 114-115).  

Barnlitteratur är ett mångsidigt begrepp och det finns en svårighet i att skapa en 

begreppsdefinition då läsarna kan ändras över tid samt att vissa böcker uppskattas av både barn 

och vuxna. I den här studien används begreppet i enlighet med Lennart Hellsings definition där 

barnlitteratur är böcker som är skrivna för barn. Hellsing framhäver begreppet som mångsidigt 

vilket innebär att det inte behöver begränsas utan det är upp till var och en att skapa sin egen 

begreppsversion (1999, s. 21). Då den här studien inriktar sig på förskolan koncentreras 

barnlitteraturen till barn i förskoleåldern. I studien så kommer begreppet barnlitteratur användas 

synonymt med bilderbok och barnbok.  

I nästa avsnitt presenteras barnlitteraturen och dess betydelse i den förskolepedagogiska 

verksamheten idag.   

2.2 Barnlitteratur och jämställdhet  

Barnlitteraturen är idag en central del i förskolans verksamhet och förskolor bidrar ofta till ett 

stort urval av böcker. Barnlitteraturen bidrar till förståelsen om språkets betydelse, den sociala 

gemenskapen och aktivt deltagande. Med högläsning kommer litterära upplevelser och det 

narrativa kan ha betydelse för barns identitetsprocess. Bilden i barnlitteraturen besitter samma 

betydelse som texten och oavsett den språkliga nivån så är bilder möjliga att förstå. 

Barnlitteraturen är därmed betydelsefull för den pedagogiska verksamheten (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005, s. 61-63 och 100). Trots det är barnlitteraturens och läsningens plats i 

läroplanen för förskolan obetydlig. De menar på att många delar av läroplanen trots det kan 

kopplas till just litteraturen, bland annat avsnittet om språkets betydelse och förskolans roll för 

att främja lärande och utveckling. Målen i läroplanen är sammanställda för pedagogerna att 

göra egna tolkningar och själva ansvara för hur verksamheten ska utformas. Läroplanen har 

därmed mål men går inte in på hur de ska förverkligas. Trots barnlitteraturens ringa omnämning 

i läroplanen skulle den kunna fungera som ett viktigt hjälpmedel för att förmedla olika synsätt 

på maskulint och feminint och således barns syn på genus. Då förskolan inte har kursplaner att 

inrikta sig efter så kan förskolorna vara mycket varierande, arbetet kan av den anledningen 

planeras mycket utefter pedagogernas personliga erfarenheter (2005, s. 56-59 och 75-77). 

Hellsing understryker vikten av att värdera litteraturen som används och lyfter fram att 

intresseväckande, estetisk förmåga samt att ta hänsyn till etiska frågor är centrala faktorer som 

bör finnas med i pedagogernas val av barnlitteratur (1999, s. 52-53). Barn socialiseras in i den 

pedagogiska verksamheten, de värderingar och normer som finns på förskolan blir därmed 

viktiga. Centralt är att förhållningssätt granskas och ifrågasätts och att det samtalas om 

verksamhetens innehåll (SOU 2006:75, s.145-147).  

En sammanfattning av avsnittet visar på barnlitteraturen som betydelsefull i den pedagogiska 

verksamheten. Nikolajeva inflikar även att barnlitteraturen används i större omfattning än annan 

litteratur för didaktiska och socialiserande ändamål (2017, s. 33).  

I nästa avsnitt presenteras läromedlets användning för lärande och vad som påverkar 

undervisningen.  
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2.3 Läromedel i förskolan?  

Läromedel är ett begrepp som huvudsakligen används i skolan och som bland annat kan vara 

en lärobok och bidra till att ge information och faktakunskaper (Selander, 2003, s. 219-220). 

Inom Montessoripedagogiken är materialen anpassade efter lek och att barnet ska få lära med 

så mycket frihet som är möjligt. Enligt Maria Montessori så var leken nödvändig vilket innebär 

att alla leksaker kan tolkas som läromedel då det är med hjälp av dem som barn lär. Läromedel 

är ett pedagogiskt hjälpmedel och läromedelsbegreppet utvidgas ständigt (Signert, 2012, s. 87-

88). Delegationen för jämställdhet beskriver hur en förskola i deras rapport tog bort traditionella 

leksaker och behöll klossar, lego och skapande material. Det gjorde de för att de traditionella 

leksakerna inte utmanade barnens kunskaper utan bekräftade bara de kunskaper som de redan 

hade (SOU 2006:75 s. 75). Enligt Montessori var det centralt att barnen fick möjlighet att 

utforska och arbeta på egen hand med specifikt material som bidrog till lärande. Då fokus är 

specifikt på både materialet och vilka förmågor som ska utvecklas så är det viktigt att innehållet 

planeras. Det är centralt att reflektera över vilken intentionen är med leksakerna. Lärandet kan 

endast bli effektivt först när intentionen med lärandet samt när förståelsen för vad barnen lär 

sig och varför de lär sig i en situation men inte i en annan är förstådd (Signert, 2012, s. 51 och 

62).  

Läromedel används i skolans värld (Selander, 2003, s. 191) och i regel inte i 

förskolesammanhang. Den här studien kommer dock att ta fasta på läromedlets användning i 

förskolan. Genom att i liknande anda som Montessori se på intentionen med lärandet i det 

pedagogiska materialet så avser barnlitteraturen i förskolan kunna vara möjlig att betrakta som 

ett läromedel. Det är en aspekt som uppsatsen bidrar med till förskolfältet och 

barnlitteraturforskningen. I studien kommer användningen av begreppet Läromedel betecknas 

med en bred förståelse i liknelse med didaktikforskaren Staffan Selanders breda definition. 

Avgränsningen kommer från 1980 års läroplan i vilken läromedel skildrades som ett medel 

lärare och elever använde i skolan för att uppnå målen. Det blir med det synsättet därmed 

intentionen som är avgörande för vad som betraktas som ett läromedel. En bred definition av 

begreppet kan medföra att läromedlet och arbetssättet vidrör varandra (Skolverket, 2006, s. 

129). Tidigare så fungerade läromedlen som styrande faktor för att uppnå en enhetlig skola. 

Staten reglerade valet och användningen av läromedlen och det fanns detaljerade bestämmelser 

om hur undervisningen skulle genomföras. Under 1990-talet upphörde den statliga kontrollen 

och i dagens skola och då även i förskolan ligger fokus på lärarens professionella ansvar och 

egna förmåga att göra didaktiska urval som lämpar sig för verksamheten. Då undervisningen 

ser olika ut beroende på institution och på grund av olika lärares skilda erfarenheter om hur 

undervisningen ska genomföras (Skolverket, 2006, s. 9) blir följaktligen frågan, vad påverkar 

undervisningen?  

Undervisningen påverkas av samhällets sociala, ekonomiska och kulturella mönster där viss 

kunskap besitter ett värde. Historiskt sätt så har läroplanen omformats utefter varierande 

föreställningar om vad kunskap och utbildning är (Lundgren, 2014, s. 140-141). Didaktiken 

omfattas av de didaktiska modeller och teoretiska utgångspunkter som påverkar undervisningen 

och dess innehåll. Didaktiken ställer frågor angående avsikten med en viss sorts undervisning, 

hur eleven kan motiveras till det valda innehållet, vilket innehåll som anses lämpligt för att nå 

målet och utifrån det hur undervisningen ska planeras. Undervisningen består därmed av ett 
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antal didaktiska utgångspunkter vilket gör att det inte finns någon förutbestämd mall för hur all 

undervisning fungerar. Utbildningens betydelse och uppdrag har tre olika syften, kvalifikation, 

en medverkande kraft till hur barns kunskap utvecklas, socialisation, de sätt som bidrar till att 

barn socialiseras in i samhället och självständigt subjekt handlar om att utvecklas till en egen 

individ som påverkas och är beroende av samhället men samtidigt självständig i förhållande till 

samhälleliga ordningar (Wahlström, 2016, s. 131-133).  

Utbildningen fyller en socialisationsfunktion där individerna inom institutionerna 

socialiseras i och blir en del av samhället. Utbildningens mål och innehåll påverkar därmed 

individernas kunskaper. Att ha förmågan att se på detaljer i utbildningen men också kunna 

reflektera om olika kunskapssyner, olika arbetssätt med läroplanen och olika föreställningar om 

utbildningens funktion i samhället är centralt. Likaså att läraren är närvarande och använder 

hjälpmedel för att kunna vidga sociala, historiska och samhälleliga perspektiv i den 

pedagogiska verksamheten är betydande (Wahlström, 2016, s. 98-99).  

Selander konstaterar att skillnaden mellan hjälpmedel och läromedel är otydlig och att båda 

två förstås som artefakter. Hjälpmedel används i likhet med läromedel för lärande och 

kommunikation och han menar på att en distinktion mellan de två inte nödvändigtvis är i behov 

av eller kan, upprätthållas (2003, s. 192-193). Aktuella styrdokument ger i regel inget facit på 

hur läromedlen ska användas men har ändock genom dess mål och andra kriterier ett inflytande 

på användningen och valet av läromedel (Skolverket, 2006, s. 10).  

Sammanfattningsvis konstaterar avsnitten att Sverige i förhållande till andra länder inom EU 

är det mest jämställda landet just nu. Speglar den till studien valda barnlitteraturen bilden av 

genus och jämställdhet som tas upp i de olika styrdokumenten för förskolan?  

Avslutningsvis, klargör avsnitten också att barnlitteraturen kan utgöra en betydelsefull del i 

jämställdhet- och genusarbetet men att det krävs mer för att nå dess fulla potential. Läromedlet 

beskrivs som en viktig del i skolans värld och som en resurs för att underlätta lärande och 

undervisning. Det i viss mån helt nya perspektivet på barnlitteratur som ett läromedel i 

förskolan, som den här studien behandlar kan ha kapacitet till att påverka barnlitteraturen och 

dess roll. Läromedlet skulle därmed kunna verka som ett medel även i förskolan. Perspektivet 

med influens från Montessoripedagogiken och Selanders breda definition av Läromedel 

fokuserar på lärandet som endast kan bli funktionellt först när intentionen med lärandet är 

införstådd. Med utgångspunkt i att intentionen styr lärandet så ämnar studien ta reda på vad 

som händer när vi analyserar barnlitteratur utifrån ett genusperspektiv och betraktar dessa 

artefakter som läromedel? Kan barnlitteraturen med fokus på intentionen av lärandet därmed 

fungera som möjligt läromedel i förskolans pedagogiska verksamhet?  
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3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att söka förståelse för barnlitteraturens potentiella roll i förskolan 

utifrån ett genus- och läroplansteoretiskt perspektiv. Studien inriktar sig på barnlitteraturen som 

ett tänkbart läromedel och på konstruktioner av maskulint och feminint genus i svensk 

barnlitteratur.  

 

 

▪ Hur konstrueras genus i text och bild i den valda barnlitteraturen?  

 

▪ Vilket socialisationsinnehåll erbjuder barnlitteraturen betraktat som läromedel i 

förskolans intentionella jämställdhets- och genusarbete?  
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4. Forskningsöversikt  

I det här avsnittet kommer valda delar av tidigare forskning att presenteras. Katarina Filipovićs 

artikel Gender Representation in Children’s Books: Case of an Early Childhood Setting utgör 

ett ramverk i avsnittet och förenar artiklarna nedan med studiens syfte och frågeställningar. 

Forskningen presenteras tematiskt under tre rubriker, Barnlitteratur, ett medel för socialisation, 

Barnlitteraturen som läromedel: Kunskap och förhållningssätt och Stereotypiska strukturer i 

förskolans litterära värld.  

4.1 Barnlitteratur, ett medel för socialisation  

Förskoleforskaren Maria Simonsson har i resultatet i sin doktorsavhandling kommit fram till 

att bilderboken är en del av den sociala verksamheten och att barns användande av den är rikt 

nyanserat och komplext. Bilderboken är involverad i många olika processer och barn ser 

böckerna som en källa till idéer och som resurser. Barnen interagerar med böckerna under 

pedagoginitierade aktiviteter men även när de skapar egna aktiviteter. 

Kommunikationsmöjligheterna runt bilderboken är mångfacetterade och det finns ingen given 

ram för hur den ska användas i verksamheten (2004, s. 199- 202). Syftet med hennes studie var 

att skapa förståelse för hur barns användande av bilderböcker ser ut i förskolan. Simonsson ville 

med studien också generera kunskap om bilderbokens plats i en process av kulturell och social 

produktion och reproduktion samt se vilken funktion bilderboken hade för barns förståelse av 

sig själva och sin omvärld. Kvalitativa metoder användes med en etnografisk ansats där hon 

under tretton veckor studerade barns bokanvändande i förskolan (a.a. s.17 och 68). I förskolorna 

delades barnlitteraturen mellan barnen, vilket bidrog till att ett socialt samspel uppstod runt 

böckerna. Pedagogerna i studien ansåg bilderboken vara ett självklart pedagogiskt hjälpmedel 

som kunde användas i barns socialisationsprocesser. Simonsson poängterar att för att kunna 

skapa en förståelse för bilderboken och barns användande av den så är det centralt att se på de 

institutionella kontexter den används i (a.a. s. 198-202) vilket pedagogikforskarna, Eva 

Ärlemalm-Hagser och Ingrid Pramling Samuelsson redogör för i sin artikel. Artikeln lyfter fram 

förskolan som en socialisationsaktör då en stor del av Sveriges barn idag är inskrivna i 

verksamheten. De har i sin studie analyserat interaktion och samspel mellan barn och vuxna. 

Syftet var att se på könsmönster och dess uttryck i förskolans verksamhet. Studien utgick från 

en kvalitativ metod med videoinspelningar av sex olika förskolegrupper. Materialet bestod 

totalt utav 45 timmars inspelad film. Resultatet visade att genuskonstruktioner skapas av både 

barn och pedagoger i verksamheten och att när stereotypiska mönster bröts så var det främst 

barnen som utmanade de stereotypiska strukturerna. Resultatet visade även på oupphörligen 

existerande genusstereotypiska mönster i verksamheten och på hur förhandlingar om olika 

stereotypiska strukturer ständigt pågick i förskolans sociala samspel (2009, s. 89 och 96-97). 

Forskarna menar att förskolan är en komplex verksamhet som skapas utifrån social interaktion, 

individens agerande och från olika föreställningar. De faktorerna bildar en helhet där barn och 

vuxna i ett samspel ska verka och förhålla sig till varandra (a.a. s. 104-105).  
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Vikten av det sociala samspelet framhävs även i pedagogikforskaren Eva Änggårds 

vetenskapliga artikel. Hennes studie syftade på att fånga barns handlingsmönster i förskolan för 

att kartlägga stereotypiska genusmönster. Änggårds etnografiska studie baseras på tio olika 

videoinspelningar från en förskola, studien baseras på ett av hennes tidigare insamlade material. 

Åtta förskolebarn skapade i studien berättelser med ord och bild. Studien baserades på olika 

former av etnografisk information som samlades in, bilderna och texterna samt processen när 

böckerna skapades. När barn skapade egna berättelser utifrån bilderböcker så visade resultatet 

hur strävandet efter social inkludering och acceptans samt att göra något tillsammans i den 

sociala kontexten var viktiga faktorer för hur barnen valde att utforma sina berättelser (2005, s. 

547-551). Resultatet visade också att valen av teman var kopplat till vad som ansågs vara 

feminint och maskulint, valen bekräftade på så sätt genusstereotypiska mönster och det 

fungerade som ett sätt för barnen att positionera sitt kön. De stereotypiska valen och 

föreställningarna kan enligt Änggård komma från barnböcker, sagor och populärkultur som 

många gånger består av genusstereotypiska strukturer. Barnen omformulerade även vissa 

gånger berättelserna genom lek. Det blev synligt när flickornas prinsessor hade makt, var aktiva 

och själva bestämde vad de skulle göra eller när fienderna i pojkarnas berättelser bad om 

förlåtelse och blev vänner (a.a. s. 550-551). Det bekräftar resultatet i Ärlemalm-Hagser och 

Pramling Samuelsson studie, att det framförallt är barnen själva och inte pedagogerna som 

bryter mot stereotypiska mönster. De menar att förskolan är en mångfacetterad mötesplats där 

olika föreställningar och attityder möts (2009, s. 104-105).  

Hur skilda förhållningssätt möts i det sociala samspelet i förskolan är något som forskaren 

Katarina Filipović redogör för i sin studie. Pedagogerna visade olika reaktioner till hur 

betydelsefull de ansåg barnlitteraturens medverkan till traditionella könsstrukturer vara. 

Pedagogernas tankar och synsätt om genus var därmed inte samstämmiga. Filipović konstaterar 

att pedagogerna inte såg barnlitteraturen som bidragande del till genusstereotypiska mönster i 

verksamheten utan menade att barnen framförallt påverkades av faktorer utanför verksamheten. 

Pedagogerna hävdade att barn påverkades av olika medier men att barnlitteraturen inte hade 

den inverkan. Studien syftade på att analysera och identifiera genusstereotypiska strukturer i 

bilderböcker från en förskoleverksamhet. Syftet var även att få pedagoger att lära sig att 

reflektera och synliggöra stereotypiska mönster i litteraturen samt att skapa en förståelse för 

vad pedagogernas tankar om ämnet. Metoden var en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 

av femton bilderböcker. Studien använde även reflekterande dagboksanteckningar, skrivna av 

pedagogerna (2018, s. 311-313). Resultatet visade på stereotypiska mönster i barnlitteraturen 

vilket överraskade samtliga av de deltagande pedagogerna. Betydelsen av resultatet var dock 

skiftande. Vissa pedagoger var överraskade men inte oroade över resultatet medan andra ansåg 

det som relevant att arbeta med i verksamheten. De förstnämnda menade på att litteraturen inte 

nämnvärt påverkade barnen då de inte la märke till genusstrukturerna i litteraturen. Barns behov 

av att skapa igenkänning i litteraturen kopplade inte pedagogerna till de genusstereotypiska 

karaktärerna i böckerna. Pedagogerna instämde emellertid i att långvarig exponering för 

stereotypiska mönster kunde påverka barnens syn på genuskonstruktionen och på den egna 

genusrelaterade identiteten. Många pedagoger framställde barnet som oskyldigt menade att 

barnet med lätthet kan påverkas i det sociala sammanhanget vilket visade att de såg 

genusstereotypiska strukturer som en del av socialisationsprocessen. De ansåg dock 

bilderboken ha låg potential att påverka traditionella könsmönster. Pedagogerna ansåg det 
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aktiva deltagandet i ett berättelseskapande vara starkt kopplat till barns föreställning om 

genusstereotypiska strukturer. Barnlitteraturen ansågs i jämförelse vara en passiv aktivitet som 

inte ledde till att barnet upptäckte och påverkades av stereotypiska mönster. Studien visar att 

pedagogernas motstridiga synsätt på genus och bilderboken påverkas mycket av deras 

personliga erfarenhet och kunskapen av att upptäcka genusstereotypiska mönster (a.a. s. 317-

322).  

Pedagogernas kunskap om barnlitteraturen kommer att diskuteras mer under nästkommande 

rubrik.  

4.2 Barnlitteraturen som läromedel: Kunskap och förhållningssätt 

En avsaknad av pedagogers kunskap kan bidra till att stereotypiska diskurser förekommer i 

verksamheten. Det visade Anette Emilsons, Anne-Mari Folkessons och Ingeborg Moqvist 

Lindbergs studie. I studien upptäckte forskarna en dualism mellan könen trots pedagogernas 

uppfattning om en könsneutral förskola (2016, s. 230-232). Syftet med studien var att undersöka 

pedagogers föreställningar om genus och vilka värderingar om genus som fanns dolda i 

förskolan. Metoden utgick från tio semistrukturerade gruppintervjuer av pedagoger i åtta 

förskolor (a.a. 227-230). Resultatet visade att det fanns dolda värderingar och skiftande 

uppfattningar om genus i förskolan. Pedagogerna såg förskolorna som könsneutrala, dock 

visade studien på både könsneutrala mönster och könsstereotypiska strukturer där könen 

uppfattades som åtskilda. Resultatet framhävde olika dilemman i verksamheten, ett dilemma 

var pedagogernas svårigheter med jämställdhetsarbetet och att influera barnen till att bryta 

stereotyper samtidigt som de skulle leva upp till läroplanens mål att bejaka barnens intressen. 

Ett annat dilemma var hur pojkarna men inte flickorna uppmuntrades till feminina uttryck. 

Pedagogernas skiftande uppfattningar och förhållningssätt om kön som socialt eller biologiskt 

konstruerat och därmed en avsaknad av en samstämmighet om vilka värderingar som fanns i 

förskolan var också ett problem som framkom (a.a. s. 234-237). På liknande sätt visar Filipović 

i sin studie på skiftande uppfattningar bland pedagogerna då de visade olika reaktioner till hur 

viktigt de ansåg barnlitteraturens medverkan till traditionella könsstrukturer vara. Pedagogernas 

tankar och synsätt om genus var därmed inte samstämmiga. En stor bakomliggande faktor anses 

vara pedagogernas kunskap och erfarenheter av att upptäcka genusstereotypiska strukturer i 

verksamheten (2018, s. 317-318 och 320). Studien tog upp vikten av att pedagogen inte enbart 

ändrar bokens innehåll utan också aktivt väljer vilket budskap som förmedlas. Deltagarna i 

studien menade att de ofta ändrar litteraturen under läsningens gång för att skapa ett innehåll 

som ansågs lämpligt för barngruppen, för att förmedla ett värde eller för att uppnå en bestämd 

effekt. Pedagogerna valde på så sätt både medvetet och aktivt vad de förmedlade till barnen 

(a.a. s. 318-319).  

Docenten Angela Wiseman lyfter på samma sätt fram pedagogens aktiva roll i barns samspel 

och lärande med barnlitteraturen. Hennes studie syftade till att undersöka hur interaktiva 

lässtunder kunde fungera som viktiga lärtillfällen för barn. Studien beskriver hur lärarens 

tillvägagångsätt och kunskap påverkade hur betydelsefull lässtunden och samspelet blev. De 

interaktiva lässtunderna verkade som inflytelserika för barnen där de genom dialog och i den 

sociala interaktionen kunde utvecklas och lära tillsammans (2011, s. 431). Metoden var en 
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etnografisk studie där tre forskare under nio månader samlade in information på en förskola 

med fokus på att fånga interaktioner och samspel under olika lässtunder där 54 lässtunder 

spelades in. Resultatet visade att läsningen betraktades som en betydelsefull del som 

uppmuntrade barnen till att deltaga och genom läsningen kunde barnen erövra ny kunskap.  

Barnen kunde med böckernas hjälp binda samman sin egen bakgrund med texten i 

barnlitteraturen för att på så sätt skapa en bättre förståelse. Studien understryker vikten av 

barnens aktiva medverkan i högläsning och att litteraturen som används bygger på barnens 

kulturella och personliga erfarenheter (a.a. s. 433-435 och 438). Under högläsningen i studien 

gjorde läraren kopplingar mellan barnens erfarenheter och bokens egenskaper. Läraren 

uppmuntrade även barnen till att tänka mer vidsträckt och genom tillämpning av öppna frågor 

bekräftade hon deras idéer. Med hjälp av lärarens kunskap och avsiktliga tillvägagångsätt med 

litteraturen kunde barnen skapa en förståelse för hur både texten och bilderna innehöll 

information om berättelsen. Efter varje läsning fick barnen diskutera intrycket de fått av boken. 

Under hela läsningen uppmanades barnen också till att ställa frågor och göra förbindelser 

mellan den egna kunskapen och boken. Genom interaktionen kunde de skapa mening 

tillsammans. Den sociala kontexten barnen och läraren befann sig i bidrog till att barnen med 

stöd av läraren kunde tillägna sig kunskap. Den formen av högläsning med fokus på interaktion 

ansågs vara ett viktigt pedagogiskt verktyg då läsningen skapade en gemenskap där barnen 

kunde lära tillsammans (a.a. s. 434-438).  

På liknande sätt framhåller Jane Brodin och Karin Renblad att det mest centrala resultatet i 

deras studie visade att pedagogerna vid ett medvetet förhållningssätt kunde få högläsningen och 

berättande av sagor att fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel för barns utveckling. För att 

högläsningen skulle bidra till barns kommunikativa utveckling så var pedagogens 

förhållningssätt centralt. Genom att samtala och diskutera om innehållet i böckerna, följa upp 

och reflektera över text och bilder så var det möjligt för barn att utvecklas. Studien visade också 

på vikten av att pedagogerna är flexibla och Brodin och Renblad konstaterar att det mest 

centrala i arbetet med barns utveckling var pedagogernas förhållningssätt där de kunde framföra 

det betydelsefulla och intressanta med läsning, en inställning som sedan kunde överföras till 

barnen (2019, s. 5-7). Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur högläsning och 

sagoberättande hade inverkan på barns kommunikationsutveckling. Elva kommunala förskolor 

med 573 barn medverkade i studien. Information inhämtades i två olika steg under en 

tvåårsperiod genom ett webbaserat frågeformulär (a.a. s. 4). Sagoberättande och högläsning var 

något som förekom varje dag och de flesta förskolorna hade rutiner för hur läsningsaktiviteten 

skulle genomföras. Samtliga förskolor reflekterade och samtalade om litteraturen och barnen 

fick också möjligheten att uttrycka sina egna tankar samt lyssna på sina kamrater. På det sättet 

kunde de vidga sitt synsätt och inta nya perspektiv. Ett dilemma som framkom i studien var att 

trots förskolornas arbete med högläsning och berättande så var det många som inte diskuterade 

böckerna efter läsningarna och följde upp innehållet. Pedagogerna framhöll att de var medvetna 

om sagoberättandet och högläsningens positiva inverkan på barns språkutveckling men att de 

hade svårigheter att omsätta dem i praktiken (a.a. s. 6-7).  

Pedagogernas brist på kunskap blev som tidigare nämnt även synligt i Filipovićs studie. Hon 

konstaterar att vuxnas förhållningssätt med barnlitteraturen kan ha stort inflytande på barns 

förståelse av genusrollerna. Vilket förhållningsätt pedagogen har ansågs förhållandevis vara 

mer betydande än innehållet i barnlitteraturens. Pedagogen skulle därmed ha möjlighet att 
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påverka stereotypiska strukturer i barnlitteraturen. Men för att kunna påverka behövde de vara 

medvetna om de stereotypiska strukturer som fanns i verksamheten (2018, s. 319-320).  

Stereotypiska strukturer i barnlitteraturen är något som tydliggörs mer under nästkommande 

rubrik.  

4.3 Stereotypiska strukturer i förskolans litterära värld  

Maskulinitet ansågs vara normen i alla undersökta delar utav böckerna i Filipovićs studie och 

det feminina sågs ofta som sekundär och underordnad. Att maskulinitet betraktades som 

standard kunde även ses när djur i böckerna ansågs vara maskulina tills markeringar visade på 

annat, feminina djur gavs mestadels alltid markörer. Feminina markeringar på djur kunde vara 

långa fransar och fylliga läppar. Feminina djur var även mestadels med antingen som en del av 

ett par eller i en mammaroll. Andra sätt att markera maskulinitet och femininet kunde ses på 

karaktärernas kläder där de maskulina framställdes i byxor och tröjor mer passande för aktivitet 

och äventyr medan de feminina bar klänning för att nå upp till skönhetsstandarden. Färgen på 

kläder visade inte på någon koppling mellan något utav könen utan färgerna var mer kopplade 

till miljön karaktärerna befann sig i. Pappor hade i böckerna sällan framträdande roller och 

deras omhändertagande roller samt känslomässiga framställning i böckerna var mycket 

begränsad. Analysen visade att särskiljande av könen, där kvinnor ofta hade rollen som 

mammor eller fruar och män syntes i mer aktiva roller var tydlig (Filipović, 2018, s. 314-317).  

Stereotypiska föreställningar tas även upp i Jill Pentimonti et al. studie. Dock visade 

resultatet trots mestadels stereotypiska mönster att ett föränderligt synsätt går att urskilja då 

barnen visade på ett mer mångsidigt förhållningssätt till yrkesrollerna i litteraturen. Forskarna 

menade på att de ansträngningarna om jämställdhet som gjorts i samhället kan ha påverkat barns 

synsätt (2010, s. 157-158). Studien syftade på att undersöka och se över barns tankar och 

inställningar till olika yrkesroller i barnlitteraturen samt att granska om huruvida 

barnlitteraturen och de planerade litteraturaktiviteterna hade en positiv inverkan på barns 

attityder och föreställningar om genus i yrkesrollerna. 74 barn från tre olika skolor medverkade 

i studien. Forskarna hade noggrant valt ut sex könsneutrala böcker som lärarna på skolorna 

under två månader tillämpade i litteraturrelaterade aktiviteter. Resultatet tog upp 

barnlitteraturens och litteraturrelaterade aktiviteters betydelsefulla roll för att 

genusstereotypiska attityder bland barn ska motverkas. Forskarna menar på att barnlitteraturen 

kan ha en inverkan på att barnen genererar ett positivt förhållningssätt gentemot genus. Efter 

mötet med den könsneutrala litteraturen bedömde fler barn att yrkena var passande för både 

män och kvinnor. Litteraturen kan därmed inverka på att förändra barns föreställningar om 

genus. Forskarna underströk vikten av att lärare utformar aktiviteter som främjar en positiv syn 

på båda könen då barnen är i en utvecklingsfas där de är synnerligen mottagliga för inflytande 

utifrån. Forskarna framhävde även barnlitteraturen och aktiviteter relaterade till litteraturen som 

en rik källa till att positivt påverka barns föreställningar om genus (a.a. s. 156-159).  

Avslutningsvis betonar Filipović vikten av pedagogernas ansvar i val av litteratur och 

understryker vikten av professionella reflektioner och öppna diskussioner i arbetslagen för att 

skapa en medvetenhet om könsstereotypiska mönster i litteraturen (2018, s. 321-322). 
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5. En läroplans- och genusteoretisk utgångspunkt 

I föreliggande avsnitt behandlas och definieras de teoretiska utgångspunkterna för studien. Med 

utgångspunkt i genusteorin och det läroplansteoretiska perspektivet beskrivs studiens centrala 

begrepp: Genus, kön, dikotomi, könsstereotyp och jämställdhet samt läroplan och läromedel.  

5.1 Genusteorin i enlighet med Yvonne Hirdman  

För att på något sätt förstå världen delar människan upp den i kategorier som inte bör 

överskridas (Wernersson, 2014, s. 449). Denna kategorisering genererar orsakskedjor där 

platser, egenskaper och göromål i olika kategorier talar om vart människor ska befinna sig. 

Kategoriseringen av könen skapar en genusordning. Segregeringen mellan könen upprätthålls 

av båda könen och den genusordningen vidmakthålls genom genuskontrakt. Genuskontrakt är 

föreställningar om hur könen ska vara och agera. Ordningen och genuskontrakten skapar en 

social struktur, ett genussystem, som är synligt i alla samhällen. Genussystemet grundar sig på 

två olika principer, isärhållandet av könen och manlig hierarki. Isärhållande av kön ses i 

samhället när det bland annat kommer till egenskaper och i uppdelningen av kön på 

arbetsmarknaden. Det är en dikotomi, där män och kvinnor ses ha olika egenskaper och per 

egenskap blir uppdelade i olika kategorier. Den manliga överordningen, hierarkin skapar ett 

synsätt där mannen ses norm. Människan ordnas in efter kön och det utgör sedan grunden för 

sociala, politiska och ekonomiska ordningar som förekommer (SOU 1990:44, s. 77-79). 

 

De senaste tvåhundra åren har Sverige och många andra länders köns- och genushistoria 

genomgått stora förändringar. En betydande faktor för förändringar var den demokratiska iden 

om jämställdhet. Jämställdhet beskriver relationen mellan könen och handlar om att man och 

kvinna ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter (SOU 1990:44, s. 80-81 och 104).  

Efter första världskriget ökade kvinnornas makt på det sociala planet, med rösträtt och 

valmöjligheter, både i Sverige men även i andra delar av västvärlden. Kvinnorna expanderade 

på den då helt mansdominerade arbetsmarknaden vilket ledde till konflikter med olika lösningar 

som skulle locka kvinnorna tillbaka till hemmet, en skarp dikotomi skapades på så sätt mellan 

det privata och det offentliga (a.a. s. 84-86). Under 1980-talet skapades en distinktion mellan 

kön och genus, en förändring Yvonne Hirdman låg bakom. Genus uppkom för att höja statusen 

på området och begreppet samt för att skapa en mer utbredd föreställning över hur människan 

i samhället idag formas. Genus bidrar till att skapa en bättre förståelse över de maktförhållande 

som finns och den reproduktionen av kvinnors underordning som idag existerar i samhället. 

Namnbytet kom till för att skapa en förståelse för hur kvinnligt och manligt kön görs och för 

att komma bort från tankarna om begreppet könsroll (a.a. s. 75-77). Könsroll användes som ett 

begrepp för att beskriva strukturer i samhället och de sociala relationerna mellan människor 

(Wernersson, 2014, s. 452-453). Teorin om roller vilade dock ofta på en biologisk tanke där 

könen delas upp och tilldelas olika egenskaper och roller vilket skapar stereotyper som 

samhället utgår ifrån (SOU 1990:44, s. 75). Könsstereotyper är när kvinnor och män i samhället 

handlar utefter de rådande normerna för hur könen förväntas vara. Kvinnor ordnar generellt 
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sina liv med ett stereotypt genuskontrakt (a.a. s. 100). Nikolajeva menar att maskulinitet som 

norm idag är något som är underförstått. När feminina karaktärer bryter mot stereotyperna 

pressas de antingen många gånger tillbaka till feminina handlingssätt eller skildras med 

särskilda omständigheter som till exempel en fantasifigur för att skapa acceptans. Hon 

framhäver också den könsstereotypiska bilden av mannen och även hur maskuliniteten blir 

utsatt för stereotypiska handlingar. Hon pekar på komplexiteten med stereotyper i 

barnlitteraturen, om en kvinna uppträder stereotypiskt maskulint eller tvärtom så bidrar inte 

boken till att motverka könsstereotypiska mönster. Att ge kvinnan liknande egenskaper som 

mannen bidrar till att kvinnan får avstå sin femininet för det maskulina (2017, s. 191-200).  

5.2 Läroplansteoretiskt perspektiv  

Det läroplansteoretiska perspektivet i föreliggande studie koncentreras på ett vidgat 

läroplansteoretiskt perspektiv vilket innebär att verksamheten granskas så att läroplanens 

riktlinjer följs. Det vidgade perspektivet fokuserar även på vad som görs och dess påverkan på 

den pedagogiska verksamheten. Charlotte Holmberg redogör i sin licentiatavhandling för 

perspektivet. Inom forskningen om läroplansteori förekommer begreppen formuleringsarenan 

som i Holmbergs avhandling beskrivs som alla styrdokument och texter som styr förskolans 

pedagogiska verksamhet. Transformeringsarenan tolkar och beskriver hur texterna och 

styrdokumenten från formuleringsarenan uppfattas och används i praktiken medan 

realiseringsarenan handlar om hur de olika texterna ska realiseras. Det läroplansteoretiska 

perspektivet utgår från vad kunskap är och hur kunskapen kan organiseras för att skapa 

lärtillfällen (2015, s. 21-22). Ramfaktorteorin lyfts fram av Urban Dahllöf i Skoldifferentiering 

och undervisningsförlopp: komparativa mål- och processanalyser av skolsystem (1967) med 

syftet att visa hur skolans verksamhet styrs, hur uppsatta mål och resurser påverkar 

undervisningen. Läroplansteorin visar därmed på hur varierande innehåll och begräsningar 

leder till olika undervisningsprocesser i verksamheten som påverkar resultatet (ref. i Holmberg, 

2015, s. 21-22). Det finns inom läroplansteorin och didaktiken två olika riktningar, den 

normativa och den undrande, där den första ser på vad det är som bör göras och den andra söker 

förklaringar om de bakomliggande faktorerna för läroplanens utformning. Vilket innehåll och 

vilken kunskap som förmedlas i läroplanen och hur utbildningen formas påverkas av yttre 

strukturer, de sociala, kulturella och ekonomiska. Ett maktförhållande blir därmed synligt då 

den kunskap som förmedlas med det läroplansteoretiska förhållningssättet påverkar vilken 

kunskap som erövras i skolan (Lundgren, 2014, s. 139-140).  

För att skapa en uppfattning om innebörden av läroplansteori är det nödvändigt att begreppet 

läroplan tas i beaktan. I förskolan nämns läroplanen som den text med riktlinjer som styr 

verksamheten. Frågor angående läroplanen är både sociala, kulturella och ideologiska och 

läroplanen har olika betydelser (Wahlström, 2016, s. 73-74). Inom den läroplansteoretiska 

forskningen är begreppet bredare och beskrivs många gånger i anknytning till det engelska 

fackuttrycket curriculum. Uttrycket täcker mer än den skriftliga läroplanen och tar upp 

organisationen, tankesätten, valet av innehåll samt de principer som är grundläggande för 

uppbyggnaden av en läroplan (Holmberg, 2015, s. 45). Det finns en grundläggande fråga inom 

läroplansteorin som alltid är aktuell, ”Vad räknas som kunskap?”. Vad samhället uppfattar som 
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kunskap genomsyrar läroplanen. Begreppet kunskap är dock mångfacetterad och vad som 

räknas in i det tolkas olika (Wahlström, 2016 s. 11 och 35-36). All utbildning har som mål att 

utveckla kunskaper, värden och färdigheter och för att den processen ska fungera fordras 

läroplanen samt undervisningen. Läroplanen tar upp mål, lämpligt innehåll och villkor för 

undervisning. Undervisningen och den pedagogiska aktiviteten bildar tillsammans med 

läroplanen det centrala i undervisningen. Läroplanen och didaktiken är sammanbundna med då 

tolkning av läroplanen samt hur undervisningen planeras och utförs i praktiken innebär att 

förhålla sig till kunskapen och dess innehåll. Läroplanen vidgas åt olika håll när läraren utifrån 

personliga erfarenheter och kunskap skapar sin egen version, vilket kan bidra till att läroplanens 

riktlinjer vissa gånger inte upprätthålls. Kunskap krävs för att skapa en förståelse för läroplanen 

och utformningen av den i praktiken påverkas av samhälleliga krav och sker i en social kontext 

mellan barn och lärare (a.a. s. 179-182). Den didaktiska teorins grundläggande frågor, vad, hur 

och varför, är centrala för att förstå arbetet i verksamheten (Holmberg, 2015, s. 21-22). De 

grundläggande frågorna är betydelsefulla i konstruktionen av undervisning och därmed 

nödvändiga för att elever ska ha möjlighet att lära.  

Målet med undervisning är att skapa ett möte mellan de som lär och innehållet. Det är 

avgörande att ha ett analytiskt förhållningssätt i val av innehåll , vilket kan ske genom att skapa 

kontraster mellan olika läromedel för att se på vilka värderingar som är grundläggande för 

materialet (Liberg, 2014, s. 339-340). Enligt nationalencyklopedin är begreppet läromedel en 

resurs för lärande och för undervisning, som vanligtvis innefattar läroböcker, läseböcker samt 

ordböcker (2019-03-28).  Selander lyfter fram begreppet läromedel som rikt nyanserat och 

förklarar hur begreppet pedagogisk text konstruerades för att definiera läromedelsbegreppet. Ur 

pedagogisk text kunde tre kännetecken urskiljas, texter om undervisningen, texter för 

undervisningen och texter i undervisningen. I den sistnämnde berörs samtliga texter som är 

möjliga att använda i undervisning (2003, s. 222-223). Jörgen Mattlar redogör för läromedlets 

huvudsakliga användning vilket inbegriper att förmedla kunskap, verka för det kollektiva 

minnet och för att reglera normerna i sociala praktiker. Läroboken är nära sammanflätad med 

de tre användningsområdena, Mattlar betonar dock att läromedlet är ett brett begrepp som 

innefattar mer än läroboken. Han lyfter fram det vidgade textbegreppet som många gånger 

används ihop med både begreppet läromedel och med pedagogisk text. Det vidgade 

textbegreppet innefattar förutom text också även ljud och bild och används med ett bestämt 

syfte i utbildningssammanhang (2008, s. 19). Skolan har i uppgift att förmedla tidigare 

erfarenheter och läromedlets plats och bidrag i undervisningen är nära förbundet med vilken 

pedagogisk grundsyn som läraren har. Läromedlen är en viktig funktion i vilket innehåll som 

får fokus i verksamheten för att uppnå målen (Skolverket, 2006, s. 14-17). Mattlar betonar 

lärobokens plats i skolan och konstaterar att även fast moderna medier idag används i skolan så 

är läroboken, i sin traditionella form fortfarande bärande i undervisningen (2008, s. 20).  
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6. Textanalys & materialurval  

I nästkommande avsnitt presenteras de metodologiska delarna för studien.  

6.1 Urval och avgränsningar 

Utgångspunkten var att genomföra en studie med den mest aktuella och mest lästa 

barnlitteraturen och utifrån ett jämställdhet- och genusperspektiv skapa en bild av vad den 

förmedlade. Studien inriktade sig på det svenska skolsystemet och dess jämställdhets- och 

genusperspektiv, därmed fokuserade studien uteslutande på barnlitteratur skriven av svenska 

författare. Urvalet baserades på de åtta mest utlånade böckerna från fyra olika stadsbibliotek i 

Sverige.  

Ett strategiskt urval genomfördes för att åstadkomma en förhållandevis representativ bild av 

vilken barnlitteratur som många barn kom i kontakt med och som var mest läst. Statistik från 

biblioteken användes och därefter valdes två av de mest efterfrågade böckerna ut. Äldre 

litteratur med svenska författare låg ofta högst upp på de utvalda bibliotekens topplistor. Det 

var även många gånger samma böcker och böcker inom samma serie som låg i topp på listorna, 

då framförallt bokserierna om Alfons Åberg, Mamma Mu och Pettsson & Findus. Vissa böcker 

som låg högst upp hade inte heller svenska författare eller uppfyllde kriterierna för den till 

studien rätta åldersgruppen. Av dessa anledningar valdes inte alltid de två första böckerna i 

topplistorna ut för analys men av den utvalda litteraturen var samtliga inom topp tio-listan. 

Information om bibliotekens bokstatistik inhämtades på olika sätt. Stockholms stadsbibliotek 

hade statistiken på sin hemsida. För de övriga bibliotekens bokstatistik utbyttes 

mailkonversationer med resterande bibliotek för att erhålla den eftersträvade informationen. 

Dessa avgränsningar resulterade i den barnlitteratur för barn mellan tre till sex år som låg till 

grund för studien. Materialet inhämtades från Stockholms stadsbibliotek, Malmö 

stadsbibliotek, Norrköping stadsbibliotek och Jönköping stadsbibliotek. Nedan visas en lista 

över den analyserade litteraturen. En mer utförlig beskrivning presenteras i medföljande bilagor 

(Se bilaga 1).  

 

- Anderblad, Johan & Widlund, Filippa (2017). Bojan och brandbilen. Bonnier Carlsen.  

- Bergström, Gunilla (1972). Aja baja Alfons Åberg. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

- Johansson, George & Ahlbom, Jens (1993). Mulle Meck bygger en bil. Berghs Förlag. 

- Lindenbaum, Pija (2008). Lill-Zlatan och morbror raring. Stockholm: Rabén & 

Sjögren. 

- Lindgren, Astrid (1947). Känner du Pippi Långstrump?. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

- Nordqvist, Sven (2012). Findus flyttar ut. Bokförlaget Opal.  

- Norlin, Arne (2009). Här kommer grävskopan. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

- Wieslander, Jujja (2016). Mera fart Mamma Mu. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
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6.2 Text- och bildanalys   

För empirin användes en kvalitativ text- och bildanalys med utgångspunkt i ett genusschema 

(Se bilaga 2) och i Yvonne Hirdmans genusteori. En hermeneutisk metod användes där fokus 

låg på interaktionen mellan texten och bilderna, ikonotexten. Analysen tog fasta på 

karaktärernas yttre attribut, karaktärsdrag, utförande av aktiviteter samt relationer. Det mest 

framträdande i böckerna i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor presenterades i 

tematiska rubriker.  

 

Den kvalitativa textanalysen används ofta tillsammans med två olika syften, att klassificera 

innehållet i texten och att kritiskt granska textens innehåll. Vid en kvalitativ textanalys skapas 

en tydligare analys av textens betydelse. Kvalitativ textanalys innebär att genom en grundlig 

och ordentlig läsning gå igenom textens olika delar samt den kontext som texten utgör en del 

av för att få fram det mest centrala innehållet och skapa en djupare förståelse. Metoden medför 

att det kan komma att ligga fokus på vissa delar mer än andra, beroende på vilken text som 

analyseras. I metoden för kvalitativ textanalys skapas innehållet av forskarens egna tolkningar 

och en central del i metoden för att skapa förståelse är därmed att läsa och undersöka texten 

flera gånger (Esaiassons et al. 2012, s. 210-211).  

Då det empiriska materialet bestod av barnlitteratur som många gånger innehåller både 

bilder och texter så var Kristin Hallbergs begrepp Ikonotext relevant. Det är förhållandet mellan 

bild och text som enligt Hallberg betecknas med ikonotext. Hon menar på att bilden och texten 

i en gemenskap skapar en berättelse, innehållet i bilderboken har därmed flera olika 

dimensioner. Ikonotexten blir på sådant sätt det fenomen som uppstår i samspelet av de två 

delarna i boken, vilket är en central del att under analysen ständigt observera. En fördel med att 

använda ikonotexten är att bilderboken ses som en enhet, med ett sådant tillvägagångssätt kan 

forskaren enligt Hallberg motverka att utelämna betydelsefull information. Ikonotexten utgör i 

analysen ett hjälpmedel för att skapa en mer distinkt innebörd och förståelse av 

barnlitteraturböckerna (1982, s. 163-168). I studien tillämpades därmed både en text- och 

bildanalys.  

Maria Nikolajeva utvecklade Kristin Hallbergs begrepp ikonotext för att på ett tydligare sätt 

kunna beskriva de olika samspelen som sker i barnlitteraturen. Hennes definition av 

barnlitteraturen börjar med två ytterligheter där den ena endast inbegriper text eller några få 

bilder. Den andra ytterligheten inbegriper endast bilder eller bilder med någon enstaka textrad. 

De kategorierna som hamnar emellan de två ytterligheterna skiftar i form och kategoriseringen 

av dem är inte absolut. Kategorierna är den symmetriska bilderboken där det återfinns en verbal 

berättelse och en visuell berättelse som går parallellt med varandra. Den kompletterande 

bilderboken innehåller verbala och visuella berättelser som kompletterar varandra. I den tredje 

kategorin återfinns den förstärkande bilderboken där den verbala berättelsen förstärks av den 

visuella. Den kontrapunktiska bilderboken går inte att förstå utan både det verbala och visuella 

som ifrågasätter varandra. Den sista kategorin är den motstridiga bilderboken som är en kategori 

där det inte förekommer något sammanhang mellan texten och bilderna vilket skapar förvirring 

(2000, s. 14-22). För att avgöra sanningshalten vid bedömning av barnlitteratur kan begreppet 

modalitet användas. Modaliteter kan vara symmetrisk indikativ där innehållet presenteras som 

sant eller symmetriskt optativ där innehållet presenteras som en fantasi (a.a. s. 231-236).  
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Ikonotexten är i enlighet med Kristin Hallberg ett begrepp med tillstymmelse av 

hermeneutiska drag (1982, s. 163-168). Per-Johan Ödman konstaterar att Hermeneutik med en 

mängd olika definitioner kan förstås som läran om förståelse och tolkning. Genom tolkning kan 

nya betydelser uppstå. Hermeneutik som en metod går ut på att hitta mening, vilket sker när 

förförståelsen inte är tillräcklig. Betydelsen av produkten som tolkas är inte fullt förstådd och 

färdig. Genom hermeneutiken kan forskaren tillägna sig kunskap om individer i olika 

sammanhang. Hermeneutiken handlar om att få en mer vidsträckt förståelse (2007, s. 71 och 

73-74). Enligt Nikolajeva handlar hermeneutik om hur människan tolkar kommunikation. För 

att skapa en förståelse över hur olika fenomen tolkas bör fokus först ligga på helheten, sedan 

detaljerna. Därefter besitter forskaren bättre förståelse och kan åter igen fokusera på helheten, 

den hermeneutiska cirkeln innebär att det inte finns en fastställd förståelse (2000, s. 12-13). 

Ödman framhåller sammanhanget som essentiell i tolkningen och menar på att hermeneutiken 

anses vara en kontextuell filosofi där helheten och delarna i cirkeln är beroende av varandra för 

att kunna skapa förståelse (2007, s. 98-99). Nikolajeva menar att läsning av barnlitteratur kan 

likställas med en hermeneutisk cirkel. Förståelsen för boken blir mer djupgående för varje ny 

läsning och tolkning (2000, s. 12-13).  

 

Litteraturen i den här studien bestod till viss del eller endast av djur med förmänskligande 

egenskaper vilket medförde att ingen åtskillnad på djur eller människor gjordes. Studien tog 

hänsyn till att relationen mellan människor och djur kunde se annorlunda ut och så även synen 

på deras kön och roller. Analysen fokuserade främst på protagonisterna och tydliga 

bikaraktärer. Maria Nikolajevas genusschema var utgångspunkten i det schema som användes 

i analysen. Dock fokuserade Nikolajevas schema mycket på könens egenskaper vilket bidrog 

till att även andra motsatspar från studiens artiklar och litteratur valdes ut (Se bilaga 2).  

Nikolajeva menar att genusschemat i sig inte innebär att alla litterära karaktärer kan placeras 

inom dess ramar, utan att schemat endast fungerar som ett verktyg för att lättare ta fasta vid och 

se hur stereotypiska karaktärer skildras (2017, s. 191-192). Skolverket understryker att det är 

viktigt att vara medveten om sin egen del i att bryta stereotypiska strukturer och att det inte 

handlar om att framkalla nya stereotypiska genusföreställningar där könen beter sig på ett visst 

sätt (SOU 2006:75, s. 158-159). Med det sagt så syftade inte genusschemat i studien till att 

påstå att män eller kvinnor har ett bestämt beteende eller bestämda egenskaper utan schemat 

användes som ett analysverktyg för att lättare urskilja tydliga och för studien intressanta 

mönster i litteraturen. 

6.3 Reflektion över metoden 

Studien har utefter bokstatistik inhämtat material från olika bibliotek, en nackdel med det kan 

vara att det inte säkert går att påvisa att den utvalda litteraturen har lästs för barn då det inte går 

att säga om litteraturen endast lånats eller också lästs. En nackdel med tillvägagångssättet är 

också att den inte kan skapa en bredare förståelse för hur litteraturen används i förskolan och 

inta pedagogers olika syn på barnlitteraturen som ett pedagogiskt hjälpmedel. För att skapa en 

tydligare syn över vilken barnlitteratur som används och hur den används hade kvalitativa 

metoder med intervjuer och observationer kunnat vara lämpliga. Den valda metoden bidrar 
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emellertid till att ge en tydlig syn över den analyserade barnlitteraturen och har bidragit till att 

uppnå studiens syfte och frågeställningar. 

6.4 Reliabilitet och validitet 

Det finns två olika validitetsbegrepp, begreppsvaliditet som innebär hur säkert en viss metod 

mäter det fenomen som är sammanfattat i ett begrepp och resultatvaliditet som tar fasta vid att 

mätningen stämmer med det som ska mätas. För att den ska vara riktig och överensstämma med 

att granska det som ska granskas i studien så måste begreppsvaliditeten vara riktig och så även 

reliabiliteten som måste vara hög. Reliabilitet handlar på så sätt om studiens exakthet, att en 

liknande undersökning senare ska kunna utmäta ett likvärdigt resultat. Brister med reliabiliteten 

beror främst på slarvfel under datainsamlingen. För att undersöka det som studien ämnar 

undersöka så behövs därmed ett tillbörligt mätinstrument och en noggrannhet när det används 

(Esaiassons et al. 2012, s. 57-58).  

För att uppfylla studiens syfte och svara på frågeställningarna tillämpades en kvalitativ text- 

och bildanalys. Då både bild och text tolkas så kan tolkningsförmågan påverka validiteten 

(Esaiassons et al. 2012, s. 215-216). I studien tolkades maskulina och feminina drag utefter ett 

schema inhämtat från artiklar och litteratur använd i studien. Tolkningen begränsades på så vis, 

vilket uppfattades stärka validiteten.  
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7. Resultat och analys  

I föreliggande avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Avsnittet är uppdelat i fem 

tematiska rubriker utifrån det mest framträdande i litteraturen i förhållande till studiens syfte 

och forskningsfrågor. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning.  

7.1 Barnlitteraturens utformning och karaktärernas yttre attribut  

Bojan och brandbilen uppfattas vara en 

könsneutral bilderbok. På omslaget till boken är 

det svårt att avgöra vem det är som från en brandbil 

släcker en eld (Se bild). Ett barn visas i hörnet på 

omslaget och tolkas kunna vara både en pojke och 

en flicka. Att det är en pojke får läsaren således 

reda på vid det första uppslaget där pronomen han 

används. Det kan tolkas som ett sätt att utmana 

stereotypiska strukturer där läsaren själv får skapa 

sig en bild över vilket kön de tror huvudpersonen 

har. Skulle samma bok handla om en 

genusbrytande flicka så hade boken kanske sett 

annorlunda ut. Ikonotexten är kompletterande 

vilket bland annat kan ses på första uppslaget som 

i text beskriver hur Bojan inte kan sova och bilden 

visar Bojan sittande i sängen med leksaksbilar i 

hyllorna tillsammans med sin katt. Text och bild 

kompletterar således varandra och i och med fordonen tolkas Bojan också som 

fordonsintresserad. Han har längre hår, feminint enligt schemat. Han bär i övrigt könsneutrala 

kläder. Bikaraktären är hans mamma som bryter mot könsstereotypiska mönster då hon bär en 

blå tröja och har kort hår, maskulint enligt schemat. Hon bryter även mot mönster då hon 

arbetar som brandman vilket kan anknytas med ett maskulint yrke. Boken utmanar 

könsstereotypiska strukturer då Bojan har mycket feminina drag. Dock har författaren valt att 

inte framställa honom som helt genusbrytande vilket kan tolkas bero på att författaren vill visa 

på att böcker kan bryta mot genusstrukturer utan att det för den sakens skull betyder att alla 

karaktärer fullt ut behöver bryta mot stereotyperna.  

I Aja Baja Alfons Åberg gestaltas Alfons könsstereotypt med en grön stickad tröja samt gröna 

byxor med orange skor och kort hår. Omslaget föreställer Alfons med något som kan tolkas 

med ett listigt uttryck där han med en hammare i handen spikar fast en mängd spikar på ett 

bygge, han kan på så sätt redan på omslaget uppfattas som aktiv, maskulint enligt schemat. I 

bakgrunden syns ett lejon vilket kan tolkas som att läsaren får ta del av Alfons fantasi. Omslaget 

väcker på så sätt mycket frågor om vad boken kommer att handla om. Den kan uttryckas 

förmedla en hel del information då den uttrycks handla om både fantasi och djur, vilket skulle 

kunna vara startpunkten till en mängd diskussioner med barn om vad som egentligen händer. 
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Ikonotexten är kompletterande vilket blir synligt då texten i början av boken avslöjar att Alfons 

inte får leka med verktygslådan och bilden visar Alfons stående vid verktygslådan med ett 

uppgivet uttryck, texten och bilderna kompletterar på så vis varandra. Även bikaraktären Pappa 

Åberg finns med i boken och klär sig enligt stereotypiska mönster med vit skjorta, brun kofta, 

bruna byxor och kort hår. Boken kan ses som symmetrisk operativ då den både skildrar 

verkligheten när Alfons bygger på helikoptern och sen även när han och pappan åker iväg i 

fantasin.  

I Mulle Meck bygger en bil kan man se Mulle Meck hållandes i ett däck och en växellåda. 

Ur omslaget kan tolkas att någon form av byggande och konstruerande av en bil ska göras och 

även på omslaget vittnar det om att Mulle Meck är aktiv, maskulint enligt schemat. I boken 

skildras endast Mulle Meck och hans hund. Han bär blå hängselbyxor. Han bär även en svart 

hatt och röd skjorta samt ägnar sig åt bygg- och konstruktion, maskulint enligt schemat och 

boken tolkas därmed bekräfta stereotypiska mönster. Ikonotexten är kompletterande vilket blir 

synligt när Mulle Meck pratar om bilbyggandet samtidigt som bilderna visar upp bilen med fler 

detaljer.  

I Här kommer grävskopan bär Halvan blå byxor, en vit t-shirt och har kort hår, han framställs 

därmed med stereotypiska mönster. Bokomslaget visar Halvan när han kör en grävskopa vilket 

visar på att han är aktiv. Ikonotexten är kompletterande vilket blir synligt när texten berättar om 

Halvans arbetskamrat och bilden samtidigt avslöjar hur de tar en fikapaus. I boken om Halvan 

så är hans manliga arbetskollega stereotypiskt maskulin med kort hår och en blå skjorta under 

arbetskläderna. De två kvinnliga birollerna har långt hår, feminint enligt schemat och även blå 

färger på kläderna.  

I Findus flyttar ut gestaltas både Pettson och Findus med stereotypa persongestaltningar då 

de innehar mestadels maskulina egenskaper och karaktärsdrag. Pettson bär grå byxor, brun väst, 

hatt och en blå och vitrandig tröja. Findus bär grönrandiga hängselbyxor och en liten grön 

mössa. Män dominerar i boken och de enda av feminint kön är hönorna som bor på Pettsons 

gård. Omslaget föreställer Findus glatt hoppandes i en säng inne på ett tapetserat litet dass, han 

är aktiv. Pettson står bredvid och ser på, han kan på omslaget tolkas föreställa en fadersfigur 

där han gläder sig åt Findus glädje. Ikonotexten är i kompletterande interaktion mellan text och 

bild. Det blir bland annat synligt när Pettson och Findus diskuterar storleken på hans nya hus 

och Findus i texten säger ”SÅHÄR stort” (Nordqvist, 2012) och bilden sedan visar honom 

hoppandes högt upp med armarna utsträckta för att visa på storleken på huset.  

Trots en del feminina karaktärsdrag så bryter två protagonisterna i de flesta fall mot 

stereotypiska mönster. I boken Känner du Pippi Långstrump? är det en kvinnlig protagonist, 

Pippi och hon har längre hår och hårband samt förkläde vid bakning. Hon har ett grönt livstycke 

och en blå tröja. Pippis kläder gestaltas som oordnade, knapparna till tröjan är inte knäppt och 

hennes kläder är lappade. I boken är det möjligt att redan på omslaget skapa en aning om vad 

den kommer att handla om. Omslaget visar en ensam flicka som bär på en häst, vilket då kan 

tolkas med att hon är självständig, aktiv och stark, maskulint enligt schemat. Ikonotexten är 

kompletterande, vilket blir synligt när två tjuvar gör inbrott i hennes hus, där de beskrivs vilja 

stjäla kappsäcken. På bilden syns Pippis sovrum med en mängd övriga detaljer. Text och bild 

kompletterar på så sätt varandra. Boken är också skriven i symmetrisk indikativ vilket bland 

annat blir synligt när Pippi har en sådan styrka att hon kan lyfta sin häst. Pippi betecknas genom 

boken med mestadels maskulina egenskaper och kännetecken. Berättelsens modalitet 
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ifrågasätts inte under bokens gång och Pippi kan många gånger uppfattas som för overklig för 

att det ska vara sant. En tolkning utifrån Pippi som en fantasifigur är att flickor inte kan tolkas 

vara självständiga och aktiva i sig själva utan måste framställas som overkliga för att skapa 

möjligheter till att besitta de egenskaperna.  

Tommy och Annika har könsneutrala färger på kläderna men Annikas kön befästs med att 

hon boken igenom bär olika klänningar och har en rosett i olika färger i det längre håret samt 

också använder förkläde. Tommy bär en t-shirt och shorts boken igenom och har kort hår. Pippi 

träffar en cirkusflicka som beskrivs som ”En vacker liten cirkusflicka” (Lindgren, 1947) och 

porträtteras med blommor i håret, kjol, höga klackar och läppstift. Lindansaren i boken har en 

kort vit klänning, hårband, smink. Läppstift, smink och smycken är feminint enligt schemat. Den 

arga cirkusdirektören framställs med mustasch och en svart hatt och rock. Han blir arg när Pippi 

uppträder på cirkusen, det kan anknytas till aggressivitet, maskulint enligt schemat. I kontrast 

till cirkusdirektören står lindansaren tyst och ser på, hon visas som mer passiv, feminint enligt 

schemat. Starke Adolf har kortklippt hår och är stark. Dunderkarlsson och Blom försöker stjäla 

från Pippi vilket visar på rovgirighet, maskulint enligt schemat, deras kläder är könsneutrala. 

Pippi blir därmed utstickande i boken där övriga bikaraktärer både klär sig och uppträder utefter 

sitt kön.  

I Lill-Zlatan och morbror raring är det en kvinnlig och en manlig protagonist. Omslaget 

befäster inte den kvinnliga protagonistens kön, det kan vara både en flicka eller pojke som sitter 

under bordet och häller salt på ett par maskulina skor. Bokens titel avslöjar dock att det kan 

tolkas vara en pojke då antagandet kan göras om att namnet kommer från den kända 

fotbollsspelaren Zlatan. Omslaget lämnar det öppet till läsaren att själv skapa sig en bild och på 

första sidan ses Lill-Zlatan med hårband i håret vilket gör att hon nu mer kan tolkas vara en 

flicka. Dock så benämns hon fortfarande med namnet Lill-Zlatan och det är inte förrän några 

sidor in i boken som läsaren får reda på att barnet på framsidan är en flicka: ”Lill-Zlatan säjer 

han. Fast jag heter Ella!” (Lindenbaum, 2008). Att Lill-Zlatan på omslaget och de första sidorna 

visas på olika sätt utan en könsbenämning kan tolkas bero på att författaren inte vill lägga någon 

vikt vid könet och på det sättet lägga fokus på andra delar av boken. Lill-Zlatans färger på 

kläderna är könsneutrala och hon har kort hår. Hon har boken igenom på sig en gul fotbollströja 

med nummer tre och röda shorts. Den andra protagonisten är morbror raring, Tommy. Han bär 

olika blommiga skjortor i lila och rosa, använder rosa glasögon, byter många gånger kläder i 

boken och uppfattas som modemedveten. Han har kort hår och använder smycken. Han kan på 

det sättet uppfattas som mån om sitt utseende och att vara vacker, feminint enligt schemat. 

Morbror raring uttrycks också genom hela boken som mer färgstark än de andra karaktärerna 

vilket kan tolkas bero på att han på ett tydligt sätt ska uppfattas som genusbrytande. Morbror 

rarings vän Steve tar även han upp en stor del i boken, han bär beige kläder boken igenom och 

har kort hår. Han betraktas som stereotypiskt maskulin. Det blir på det sättet en tydlig kontrast 

mellan morbror raring, Lill-Zlatan och Steve. Morbror raring och Steve uppfattas i boken också 

ha ett förhållande.  Ikonotexten är både symmetrisk då den verbala och visuella berättelsen går 

parallellt med varandra, vilket kan bli synligt när texten avslöjar att Tommy ska klippa sin vän 

samtidigt som saxar ses ligga på bordet, bilden och texten berättar på så sätt samma historia. 

Ikonotexten är också kompletterande då texten och bilderna i boken många gånger kompletterar 

varandra bland annat när texten avslöjar att Lill-Zlatan ska umgås med morbror raring hela 

dagarna och sen visar bilderna deras olika aktiviteter. 
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Lill-Zlatans tre resterande morbröder har likadana kostymer och man ser också att de längre 

fram är fotbollsintresserade då de avbildats i fotbollskläder med fotbollar i händerna. 

Morbröderna är klädda i enhetliga kläder, blå och vita randiga skjortor, kort hår och slips. De 

tre morbröderna representerar stereotypisk maskulinitet. Även mormodern i boken är typiskt 

genusbekräftande med smycken och förkläden, Utöver protagonisterna bekräftar övriga 

karaktärer stereotypiska mönster. Det kan tolkas bero på att författaren vill skapa en tydlig 

kontrast mellan protagonister och övriga karaktärer, där båda protagonisterna bryter mot 

stereotypiska mönster.  

I Mera fart Mamma Mu! är det en ko som är protagonisten. På omslaget beskrivs Mamma 

Mu stå i vattenbrynet med Kråkan flygandes ovanför, Mamma Mu leker med en leksaksbåt och 

de båda är aktiva. Mamma Mu har inga kläder men attribueras med en friserad lugg och långa 

ögonfransar vilket markerar hennes kön. Markörer är feminint enligt schemat. Bikaraktären 

Kråkan bär flygarmössa och solglasögon men har i övrigt inget som representerar hans kön. 

Ikonotexten är kompletterande vilket kan bli synligt när bikaraktären, Kråkan i ett 

simultanrörelsemönster visas på olika platser i rummet och texten beskriver Kråkan 

mumlandes: ”Jag ska bygga, jag ska fixa. Kråkan gillar fart! Kråkan uppfinner!”. (Wieslander 

& Nordqvist, 2016). Vilket visar hur texten och bilderna kompletterar varandra. Mamma Mu 

har till en viss del förmänskligade egenskaper samtidigt som hon är en ko som bor i ladugården 

tillsammans med andra kor. Att Mamma Mu tillskrivs med de egenskaperna kan tolkas bero på 

att hon ska uppfattas som mer mänsklig och därmed bli lättare att identifiera sig med.  

Mamma Mu:s namn kan tolkas visa på de könsstereotyper som finns i samhället då boken 

inte utläser att Mamma Mu har några barn men trots det besitter namnet Mamma. Det bekräftar 

även den feminina sidan i genusschemat där feminina karaktärer ofta skildras i mammaroller, 

det kan anknytas med Hirdmans dikotomi där könen isärhålls och där mannen ses som norm. 

Könen ses som varandras motsatser och för att tydliggöra isärskiljningen mellan könen 

betecknas det feminina med både markörer och namn som förtydligar könet.  

7.2 Relationer  

Morbror raring har ansvar över Lill-Zlatan medan hennes föräldrar är utomlands. Han är 

omtänksam, vilket de övriga tre morbröderna i boken inte uttrycks vara. Omtänksamhet är 

feminint enligt schemat. Han tar också hand om Lill-Zlatan och hittar på aktiviteter och deras 

relation uppfattas som jämlik och vänskapsrelationen är stark. Lill-Zlatan är snäll och mån om 

morbror raring och när han är sjuk så tar hon hand om honom. Hon agerar då omtänksamt 

genom att läsa en bok för honom. 

När morbror rarings vän Steve kommer in i deras liv så tycker Lill-Zlatan först inte om 

honom. Hon klagar på hans kläder och hans sätt att vara. De förenas i slutet genom intresset för 

fotboll och i slutet av boken skildras de alla glada sittandes i en soffa. Bokens ändamål kan 

tolkas visa på att alla människor ska accepteras, oavsett hur de ser ut och oavsett vilka 

egenskaper de har. Att inte döma utifrån olikhet och att alla människor är lika värda oavsett om 

de som Tommy är mer feminin, som Lill-Zlatan mer maskulin eller som Steve som är maskulin. 

Framställningen i boken kan ses ur ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom boken tydligt 
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framställer relationen mellan könen på ett mångfacetterat sätt så har den här boken en funktion 

som läromedel, den presenterar med tydliga intentioner, att öppna upp för en ny förståelse.  

Trots att Pippi många gånger bryter mot stereotypiska mönster så visar hon också på 

omtänksamhet, vilket enligt schemat är feminina egenskaper. Hon ger Tommy och Annika 

presenter två gånger i boken vilket visar omtänksamhet och omsorg för sina vänner. Hon ger 

även inbrottstjuvarna som tagit sig in för att stjäla, pengar. I likhet med Pippi visar även Halvan 

omtänksamhet mot en flicka som behöver hjälp med en fotboll.   

Pettson och Pappa Åberg har ambivalenta sidor. De visar båda upp milda och omsorgsfulla, 

sidor, feminint enligt schemat men de kan också vara hårda vilket är maskulint enligt schemat. 

Pettson visar mycket omsorg och ansvar över Findus och de andra djuren på gården. Han läser 

för honom och låter Findus ta åt sig äran för sin middagsbjudning trots att Pettson lagade maten. 

Findus kan tolkas vara ett barn där Pettson är den omhändertagande pappan då Findus besitter 

en mängd karaktärsdrag som aktiv och lekfullhet som kan tolkas vara liknande ett barns 

egenskaper. Det går därmed emot stereotypen om att det är ovanligt med papparoller vilket är 

maskulint enligt schemat. Pappa Åberg bryter också mot stereotypiska mönster när han i den 

ensamstående papparollen tar sig an den fostrande rollen, feminint enligt schemat. Han visar 

även att han bryr sig om Alfons när han är noga med att han inte ska använda sågen. Han är 

även självuppoffrande när han fyller Alfons högsta önskan och leker med honom. Både han och 

Pettson utvidgar på så sätt genuskontrakten då de antar mer feminina egenskaper.  

7.3 Pojkflickor och flickiga pojkar  

Både Pippi och Lill-Zlatan kan tolkas anknyta 

till benämningen pojkflickor. Pippi är 

självförsörjande och självständig. Hon har hand 

om sina egna pengar, tar eget ansvar, sotar 

skorstenen, tar hand om husdjuren, hugger flera 

vedträn åt gången, vilket texten i boken också 

syftar på: ”Hon gör ALLTING själv” 

(Lindgren, 1947). Pippi gör allting själv fast på 

sitt eget sätt (Se bild) vilket bidrar till att hon 

överskrider gränserna för sysslor kopplade 

stereotypiskt till ett specifikt kön. Pippi kan 

tolkas ta efter vuxnas handlingssätt för att på 

något sätt skapa förståelse i vardagen. Hon 

försöker agera och handla som en vuxen fast att 

hon inte riktigt vet vad det innebär. Även fast 

det kanske inte alltid blir så bra så klarar hon av 

att göra det själv. Det kan tolkas som ett sätt att 

visa på flickors självständighet och bryta 

genuskontraktets föreställningar om hur könen ska vara och agera. Pippi lagar också mat och 

städar, hushållssysslor vilket kan anknytas till femininitet. Dock gör hon allting till en lek när 

hon bland annat åker skridskor med skurborstarna när hon skurar golvet. I handlingarna är 
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hon aktiv. Genom leken blir gränsdragningen mellan manligt och kvinnligt oklar och leken 

kan tolkas som ett sätt att sudda ut genusgränserna som finns mellan könen då Pippi genom 

leken inträder på den maskulina arenan. Pippi tar initiativ till att göra saker och kommer med 

idéer om lekar som hon leker tillsammans med Tommy och Annika där hon alltid tar den 

dominanta rollen och bestämmer. Tommy och Annika gestaltas i mer passiva roller där de 

låter Pippi vara den som bestämmer. Hon träder på så sätt ännu en gång ut ifrån det 

genuskontrakt som kvinnor ofta ordnar in sina liv i. Tommy och Annika uppfattas båda som 

snälla och deras syskonrelation uppfattas som jämställd. De kan tolkas som beroende av 

någon för att ha kul, feminint enligt schemat. Det blir synligt i början av boken då de spelar 

krocket men det endast beskrivs som ”rätt kul” (Lindgren, 1947) och de längtar istället efter 

att hitta en lekkamrat.  

I likhet med Pippi så är Lill-Zlatan i också mycket aktiv, då framförallt när det kommer till 

fotboll. Hon går alltid omkring med en fotboll hängandes i ett snöre i handen. Hon klär sig 

också alltid i fotbollskläder. Morbror raring kallar henne inte heller för Ella utan för Lill-Zlatan, 

vilket kan kopplas till fotbollsspelaren Zlatan och då tolkas med att Lill-Zlatan förutom intresset 

för fotboll också är stark och dominant vilket är maskulina egenskaper i schemat, då 

fotbollsspelaren Zlatan många gånger uppfattas på det sättet. Fotboll är också något som kan 

tolkas som mer maskulint då det generellt sätt anknyts till en mer populär sport bland män. 

Pippi tar i likhet med Lill-Zlatan också den starka rollen gentemot andra karaktärer. Hon är 

stark både i sig själv och i vad hon orkar. Hon kan lyfta sin häst och i boken så besöker de en 

cirkus och Pippi brottar ner världens starkaste man, starke Adolf och bryter i och med det mot 

könsstereotypiska mönster. Pippi och Lill-Zlatans sätt att styra och bestämma i vardagen bryter 

mot könsstereotypiska mönster och utvidgar därmed genuskontraktets gränser då de tar an mer 

maskulina roller. Det kan tolkas som ett sätt att verka som förebilder och visa på att även flickor 

kan vara starka och ta för sig. Det kan även tolkas med att både Pippi och Lill-Zlatan är säkra i 

sitt kön då de kan ha både maskulina och feminina egenskaper. Båda två gör som de vill och 

bryr sig inte om omgivningens krav. 

Varken Pippi eller Lill-Zlatan är stereotypiskt lydiga enligt feminina egenskaper i schemat 

utan de är i boken okynniga flickor. Pippi följer inte regler och använder den varma 

chokladkoppen som en mössa och bakar kakor på golvet. Lill-Zlatan följer inte heller regler 

utan agerar utåt när morbror raring träffar den nya vännen Steve och häller socker på hans skor, 

puttar ned hans handduk i simbassängen och blöter ner toapappret så att han inte kan besöka 

toaletten. Varken Pippi eller Lill-Zlatan byter kläder i böckerna, i undantag för när de byter till 

kläder att sova i. Utöver Steve i Lill-Zlatan och morbror raring så byter de övriga karaktärerna 

i de två böckerna kläder flera gånger vilket kan tolkas som ett sätt att uppmärksamma Pippi och 

Lill-Zlatan karaktärer, att de ska uppfattas som mer maskulina då ett intresse för utseende är 

något som oftast kopplas till feminina attribut i enlighet med den feminina sidan av schemat 

som vacker. Det kan tolkas som ett sätt att försöka avskilja det två karaktärerna från det 

feminina för att på så sätt bryta traditionella mönster. Både Pippi och Lill-Zlatan gestaltas i 

böckerna igenom med mestadels maskulina egenskaper och kan därmed tolkas som 

”pojkflickor”. Deras egenskaper är emellertid närapå enbart maskulina men de är båda uttalade 

flickor samtidigt som de beter sig och attribueras mycket som pojkar. Det kan ge uttryck för att 

flickor inte kan vara starka i sig själva utan måste anta maskulina egenskaper och attribut för 

att kunna axla de rollerna.  
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I Bojan och brandbilen tar Bojans mamma tar upp en stor del i boken när hon berättar för 

Bojan om när hon körde brandbil. Bojans mamma visar på omsorgsfullhet om Bojan vilket är 

stereotypiskt feminina egenskaper enligt schemat. Samtidigt så visar hon också på 

självständighet och hon är aktiv i sitt arbete som brandman vilket bryter mot stereotypiska 

mönster. Bojan skulle kunna tolkas som en flickig pojke, då han visar på många stereotypiskt 

feminina egenskaper. Han tar an den passiva rollen gentemot mamman, han visar på 

omtänksamhet om sin katt och visar på sårbarhet när han med rädsla ser upp på brandvarnaren 

med rädslan om att det ska börja brinna. Han har också maskulina drag, som intresse för fordon, 

vilket generellt kopplas till mer maskulina intressen. Bojan kan tolkas överskrida gränsen till 

den kvinnliga arenan samtidigt som han med sitt intresse för fordon är kvar i den maskulina 

arenan.  

7.4 Könsfördelning   

I Findus flyttar ut blir ett maktförhållande synligt där Findus är den dominanta medan 

hönorna är underordnade, vilket är maskulina och feminina egenskaper enligt schemat. De 

skildras båda som aktiva. Både Findus och hönorna har förmänskligande egenskaper även fast 

de båda är djur och de gestaltas parallellt genom hela boken då hönorna är med på de flesta 

uppslagen. Följaktligen blir relationen mellan Findus och hönorna intressant att betrakta 

utifrån ett genusperspektiv.  

Findus retar hönorna och låter dem inte vara med. ”Hönorna ville också vara med och hjälpa 

till, men det fick de inte. Det var inte så bra på att tapetsera. Istället åt de lite av tapetklistret. 

Det tyckte de om” (Nordqvist, 2012). Vid två tillfällen får inte hönorna vara med för Findus, 

när han hoppar i sängen och när de tapetserar. De framställs även som mer vimsiga än Findus 

då de bland annat äter tapetklistret och en höna syns inrullad i tapeten. Findus uttrycks se sig 

själv som överlägsen hönorna vilket blir synligt när han jagar dem och hur han uttrycker sig: 

 

 Pettson satte eld på spisen och började röra ihop smeten.  

-Är det någon katt som ska komma? Försökte han.  

-Nää, sa Findus.  

-Är det hönorna då? Sa Pettson.  

-Hönorna!? Nähä du!! De skulle bara babbla och äta upp alltihop själva! (Nordqvist, 2012). 

 

I likhet med Findus och hönorna så är Kråkan dominant och Mamma Mu är den som uppfattas 

som underordnad och passiv. Hon kan i början av boken både uppfattas som en initiativrik och 

aktiv ko då hon inte bara vill stå i kohagen med de andra korna utan simmar under vattnet med 

cyklop och leker med båtarna i vattnet vilket därmed bryter mot könsstereotypiska mönster. 

Kråkan kommer på besök men blir inte imponerad av båtarna och flyger iväg igen. Mamma Mu 

förändras då och blir mer passiv. Hon kan även uppfattas som beroende av Kråkan för att kunna 

leka och ha kul då hon slutar leka och med ett bedrövat uttryck sätter sig på bryggkanten. ”Det 

brukar alltid hända något skoj när han är här” (Wieslander & Nordqvist, 2016) säger hon och 

dinglar med benen från bryggan. Mamma Mu är mycket lugn och snäll och framställs många gånger 

med ett leende på läpparna. När kråkan tar sönder hennes cykel för att använda cykelslangen till sin 

racerbåt så blir hon inte arg utan frågvis om vad som har hänt med cykeln varpå Kråkan utbrister: ”Tyst 
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ko! Jag har bara lånat den” (Wieslander & Nordqvist, 2016). Igenom hela boken talar Kråkan nedlåtande 

till henne och visar tydligt att han inte har tid med henne: ”Hej Mamma Mu! Jag har inte tid med dig”. 

Även fast Kråkan många gånger är nedlåtande och nästintill hånfull mot hennes så blir hon aldrig arg 

utan glad varje gång Kråkan flyger förbi. Mamma Mu skildras som mild och snäll medan kråkan 

framställs som tämligen hård och känslokall.  

 

-Mu, det blir små vågor efter den, vad gulligt! 

-Ryck mig i fjädern, du är en ko Mamma Mu! Om en ko går fram och tillbaka i vattnet och drar 

en segelbåt efter sig så BLIR det vågor!  

-Det är roligt Kråkan, vill du vara med?  

-Dra en liten båt i ett snöre. Aldrig! Jag ska hem, hej då! (Wieslander & Nordqvist, 2016).  

  

Kråkan kritiserar och förolämpar Mamma Mu genom hela boken och en maktdimension mellan 

både Findus och hönorna samt Mamma Mu och Kråkan blir synlig där hierarkin i enlighet med 

Hirdmans genusteori där männen är överordnade kvinnorna och ses som norm. Även Hirdmans 

dikotomi där könen är varandra motsatser blir tydligt då Mamma Mu och Kråkan uppfattas 

besitta helt olika egenskaper. Då både Mamma Mu och Kråkan har till viss del förmänskligade 

egenskaper så skapas vid läsningen av boken en undran över hur förhållandet mellan könen 

skulle se ut om de framställdes som människor där Mamma Mu var en kvinna och Kråkan var 

en man. Genom att skildra dem som förmänskligade djur istället för människor tolkas dikotomin 

som mindre urskiljbar.  

Att uttrycka sårbarhet är enligt schemat kopplat till feminina drag medan skyddande är 

maskulina. Pettson visar inte sårbarhet och visar inte sina känslor att han saknar Findus när han 

har flyttat ut till sitt nya hus. Det gör sig synligt när Pettson efter att Findus har flyttat sitter 

sorgsen vid matbordet. Att inte visa sig sårbar visas också vid Findus missnöje över att gå ut 

till sitt hus på kvällen för att sova: 

 

- Det är nog bäst att du går ut till dig och sover nu, så att du orkar upp klockan fyra i 

morgon och hoppa i sängen.  

Findus satt tyst och nyvaknad och såg inte alls glad ut.  

-I natt är det nog extra många rävar ute, det brukar det vara på onsdagar, sa han. 

-Det är inte onsdag idag, sa Pettson (Nordqvist, 2012).  

 

Fyra rävar står utanför fönstret under Findus förklaring om varför han inte bör sova i huset. 

Rävarna kan tolkas som endast förekommande i Findus fantasi då Pettson inte uttrycker någon 

oro. Det kan förklaras med att Findus döljer sin rädsla om att sova i sitt eget hus med att skylla 

på att det är farligt att vara ute på grund av alla rävar. Även Alfons undviker att visa sårbarhet 

när han snickrar på helikoptern och slår sig på tummen: ”Sen spikar Alfons fel, så hammaren 

kommer på tummen och det gör ganska ont. Men det säger han inte” (Bergström, 1972). Bilden 

avslöjar att det gör ont och han ser ledsen ut men han börjar inte gråta och visar inte heller 

någonting inför pappan, vilket kan tolkas med att han vill undvika att visa sig sårbar. Det kan 

ge uttryck för att Pettson, Findus och Alfons är medvetna om det genuskontrakt som finns och 

därmed vilka egenskaper som är tillskrivna flickor och pojkar vilket gör att de håller sina 

känslor för sig själva. Det kan tänkas bekräfta stereotypiska strukturer om att män inte bedöms 

ska visa sårbarhet utan ska vara skyddande.  
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Pettson kan uppfattas som hård mot Findus. Pettson blir irriterad och fräser åt Findus när 

han hoppar i sängen, han kniper ihop ögonen och blir röd i ansiktet av frustration och ilska. 

”Det var ett förskräckligt liv här! Fräste han och satte sig upp. FINDUS! Ska du hålla på och 

låta sådär så får du vara tyst!” (Nordqvist, 2012). Alfons pappa blir arg: ”Alfons, Alfons vad 

har du gjort!” (Bergström, 1972). Utropar han när han tror att Alfons har spikat in sig i 

helikoptern. Pappan kan upplevas som hård då han varit så uppe i sin tidning och inte 

intresserad av vad Alfons har byggt för att sedan bli arg för att Alfons fastnat.  

”Men vissa dagar vill pappa vara alldeles ifred. Han vill kanske läsa tidningen eller se TV, 

och inte vara med Alfons alls. Då kan man få låna verktygslådan! När pappor vill vara ifred 

bryr de sig inte om så noga vad man gör. ” (Bergström, 1972).  Pappan kan uppfattas som 

ouppmärksam och han skulle till exempel inte märka om Alfons använde sågen. När Alfons 

spikar sig på tummen så lägger inte pappan märke till det. Att pappan vissa dagar vill sitta 

bakom tidningen uppfattas i boken som något vanligt förekommande för Alfons och något som 

han accepterar.  

7.5 Sysslor  

Pippi ger vid två olika tillfällen Tommy och Annika presenter som har olika syften beroende 

på kön vilket också synliggör den dikotomin i samhället där män och kvinnor delas upp efter 

kön.  Tommy får en anteckningsbok med en tillhörande silverpenna och en flöjt av elfenben. 

Annika får ett rött korallhalsband och en fjärilsbrosch. Tommys presenter avses användas för 

aktiva ändamål medan Annikas presenter för mer passiva där syftet med presenterna är 

utsmyckning vilket kan kopplas till begreppet vacker på den feminina sidan i schemat. Tommy 

och Annika ger även Pippi en present, en speldosa, vilket syftar på ett mer aktivt ändamål. 

Tommy och Annikas presentera tolkas visa på Hirdmans genuskontrakt. Att Pippi får en present 

med ett aktivt syfte i enlighet med maskulinitet i schemat kan tolkas som ett sätt att ge henne 

mer maskulina särdrag för att på så sätt bryta stereotypiska mönster.   

Halvan är självständig, vilket blir synligt när han är duktig på att leka själv. Han visar även 

på en livlig fantasi då berättelsen mestadels utspelar sig i en fantasivärld. Han är mycket 

intresserad av fordon och teknik och i hans rum finns mycket konstruktionsmaterial, kulor, bilar 

och byggklossar. Dessa ting är saker som har ett aktivt syfte och konstruktionsmaterialet passar 

in på den maskulina sidan i schemat. Motsatsen till självständig i schemat är beroende, vilket 

enligt schemat är feminina egenskaper vilket blir synligt när Halvan hjälper en flicka att få ner 

en boll som har fastnat i ett träd. Händelsen i boken beskrivs: ”En liten flicka har stått där i över 

en timme. Till sist vågar hon sig fram” (Norlin, 2009). På bilden syns flickan blygsamt stå och 

kolla bort mot Halvans grävmaskin. Flickan ville således få ner en fotboll från trädet vilket har 

ett aktivt syfte, dock spelar hon aldrig med bollen och på hennes underordnade sätt att 

framställas tolkas flickan mer som stereotypiskt beroende medan Halvan är självständig. 

Halvan blir också den aktiva medan flickan blir mer passiv. Ett tydligt genuskontrakt blir 

därmed synligt när Halvan och flickan agerar och är på olika sätt. Flickan framställs även på ett 

underordnat sätt när hon på bilden blygsamt sätt tittar upp mot Halvan och tillkännager:  

 

-Jag ska också köra grävskopa när jag blir stor, säger Vilma.  
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-Det är ett bra jobb, säger Halvan. Men det heter grävmaskin. Ingen som kör grävmaskin säger 

grävskopa (Norlin, 2009).  

 

Flickans beundran över att fått ner bollen med hjälp av grävmaskinen och önskan om att själv 

en dag ha det arbetet blir snabbt nedklassat av Halvan. Då mestadels av tiden i boken spenderas 

i Halvans fantasi som grävmaskinist får läsaren på så sätt följa med i Halvans tolkning av 

verkligheten. Det kan därmed förstås som att han ser kvinnan som mer i behov av hjälp då han 

i fantasin har valt att framställa henne som en beroende liten flicka. Om den lilla flickan hade 

framställts som en liten pojke kanske boken hade utspelat sig på ett annorlunda sätt. Halvan har 

också två arbetskamrater, en kvinna och en man varav han enbart arbetar med och har fikarast 

med mannen och kvinnan blir en karaktär som mestadels ses i bakgrunden, mer passivt, vilket 

kan tolkas visa på att Halvan är medveten om den genusordning som kategoriserar människor. 

Kvinnan arbetar således som lastbilschaufför vilket bryter mot stereotypiska mönster och 

uppvisar henne som aktiv däremot har hon inga repliker och en relativt obetydlig roll i 

handlingen.  

Findus kan tolkas som ansvarstagande och självständig när han tar beslutet att flytta till sitt 

nya hus, han utför även en del hushållssysslor. Han gör även i likhet med Pippi sysslorna till en 

lek genom att hoppa i sängen samtidigt som han tvättar fönstret. Han ses även bädda sängen 

men är helt intrasslad i lakanen. Då Findus igen tolkas vara Pettsons barn. Både Pettson och 

Findus är också aktiva karaktärer, Pettson utför aktiviteter som att spika, såga och snickra vilket 

är aktiva egenskaper. Findus är också mycket aktiv i sitt rörelsemönster vilket syns på ett flertal 

bilder i boken där han genom simultanteknik visas i upprepade versioner på olika uppslag.  

I Aja baja Alfons Åberg är Alfons också aktiv och gillar att använda pappans verktygslåda, 

som han sällan får låna. Han kan dock många gånger i boken uppfattas som beroende av pappan 

då han gör mycket för att få pappans uppmärksamhet, genom att fråga om han vill leka, om han 

får använda vissa saker och om vad fadern tycker om byggandet. Det hindrar således inte Alfons 

från att leka utan han bygger på helikoptern och åker själv ut i fantasins värld vilket syftar på 

att han är självständig och kan ta egna initiativ.  

Mulle Meck visar på självständighet när han bygger en egen bil för att åka till vägs andra 

ände, han är också aktiv då han bygger bilen, aktiv tillskrivs den manliga sidan enligt schemat. 

Mulle Meck arbetar med bilen och visar därmed öppet på initiativförmåga som är en manlig 

egenskap enligt schemat. Då han ska åka till vägs andra ände och gestaltas på bilden med lite 

packning kan det uttryckas som att han inte kommer att vara borta så länge. Det kan tolkas som 

en motvilja att inte lämna hemmet. Även det faktum att han ska åka till vägens andra ände kan 

tolkas med att resan inte kommer att bli så lång.  

Boken är mycket instruerande på det sättet att texten hela tiden förklarar hur Mulle Meck 

bygger ihop bilen och trots att boken är en bilderbok så tillför den på många uppslag mycket 

fakta. Boken kan därmed tolkas kunna bidra till mer än bara nöje då den besitter mycket 

information och därmed kan tänkas vara användbar och fungera med ett mer lärande syfte.  

 7.6 Sammanfattning  

Analysen av den valda barnlitteraturen visade på en könsneutral bok, Bojan och brandbilen. I 

Känner du Pippi Långstrump? och i Lill-Zlatan och morbror raring framvisades ett ambivalent 
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mönster där protagonisterna många gånger bröt mot könsstereotypiska strukturer men 

bikaraktärerna många gånger upprätthöll dem. I Aja baja Alfons Åberg både bröts och 

bekräftades stereotypiska strukturer. De övriga böckerna visade på mestadels könsstereotypiska 

mönster. Traditionella mönster blev därmed synliga med kvinnan i underordning. 

En dikotomisering blev tydlig i Findus flyttar ut och i Mera fart Mamma Mu! där det 

maskulina djuret i båda böckerna sågs i hierarki över det feminina djuret. Mamma Mu 

framställdes även med markeringar vilket visade på det maskulina som norm då det feminina 

djuret inte ansågs feminint förrän markeringar användes, det gick därmed att särskilja på vilken 

karaktär som var maskulin och vilken som var feminin trots att de gestaltades som djur. Ett 

genuskontrakt blev synligt när maskulina karaktärer inte skulle visa sig sårbara och gråta.  

Genuskontraktet utvidgades när bland annat Pippi visade på mestadels maskulina 

egenskaper och antog den dominanta rollen. Genuskontraktet utvidgades även när både Pappa 

Åberg och Pettson visades i omhändertagande papparoller vilket generellt anknyts mer till 

femininet enligt genusschemat.  

I övrigt visade analysen att samtliga huvudkaraktärer betraktades som aktiva vilket enligt 

schemat är maskulina drag.  
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8. Diskussion & konklusion  

8.1 Diskussion  

Syftet med studien var att ta reda på hur barnlitteraturen fungerade i förskolan utifrån ett 

läromedelsperspektiv och vilka konstruktioner av maskulint och feminint genus som kunde 

urskiljas i den valda barnlitteraturen.  

 

Vilka konstruktioner av maskulint och feminint genus urskildes i den valda 

barnlitteraturen?  

Analysen visade att vissa barnlitteraturböcker hade en progressiv genusframställning. En 

övervägande andel av de valda böckerna var dock mer konserverande och reproducerade 

traditionella könsmönster. Maria Simonsson lyfte fram i sin doktorsavhandling att 

barnlitteraturen fungerade som ett medel för barns socialisationsprocesser och hade en inverkan 

på hur barn uppfattade sig själva och sin omvärld (2004, s. 198-202). Lena Kåreland och Agneta 

Lindh-Munther framhöll i sin bok att sociala strukturer tydliggörs i barnlitteraturen och är 

medverkande till att påverka uppfattningen om vad maskulint och feminint är (2005, s. 126). 

Barnlitteraturen kan därmed utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv uppfattas som en 

central del till att antingen bidra till stereotypiska mönster eller bryta dem.  

Det genusteoretiska perspektivet framträdde i den valda barnlitteraturen då 

könsstereotypiska mönster mellan maskulint och feminint blev synligt. Maskulint uppfattades 

många gånger som norm då barnlitteraturen innehöll övervägande maskulina karaktärer, vilket 

bekräftar Katarina Filipovićs studie där maskulinitet sågs som standard och det feminina många 

gånger ansågs sekundär (2018, s. 314-317). I Mera fart Mamma Mu blev även en 

dikotomisering tydlig där det feminina djuret och inte det maskulina framställdes med 

markeringar. Det bekräftar Filipovićs studie där alla djur ansågs vara maskulina fram tills att 

feminina markeringar kom till uttryck (2018, s. 314-317). I samma bok kunde även en tydlig 

hierarki bli synlig, vilket förekom i avseendet där det maskulina djuret beskrevs som 

makthavande i samspelet där han framställdes använda härskartekniker genom att förringa 

saker det feminina djuret gjorde och sa. Hirdman framhåller att ett genussystem därmed blir 

tydligt där könen isärhålls och maskuliniteten är överordnad (SOU 1990:44, s. 77-79). Ett 

genuskontrakt blev även synligt när maskulina karaktärer i Findus flyttar ut och Aja baja Alfons 

Åberg inte förväntades visa känslor. Hirdman framhåller genuskontrakten som ett sätt att 

kategorisera in människor utefter bland annat egenskaper och sysslor (SOU 1990:44, s. 77-79).  

I analysen av Känner du Pippi Långstrump? och Lill-Zlatan och morbror raring framträdde 

en ambivalens där två feminina karaktärer i stort sett helt följde mallen för maskulinitet vilket 

Nikolajeva menar inte motverkar stereotypiska handlingar utan snarare resulterar i att det 

feminina nedvärderas genom att karaktärerna fråntas det feminina (2017, s. 191-200). 

Ambivalensen i de två böckerna blev även tydlig när de tre protagonisterna i de två böckerna 

framställdes progressivt samtidigt som de övriga bikaraktärerna framställdes med mer 

konserverande traditionella könsmönster. I Lill-Zlatan och morbror raring uppmärksammades 

namnet Lill-Zlatan där namnet igen underströk ambivalensen med boken då det inte syftade på 
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en självständig kvinna utan snarare på en självständig man. Trots bokens försök att uppvisa en 

självständig könsneutral flicka riskerade den istället att göra mannen till norm vilket visade på 

genussystemets hierarki med mannen som överordnad. Flickans namn anknöts till en 

existerande maskulin fotbollsspelarikon som förebild och inte en feminin. En dikotomisering 

blev i och med det tydlig, där maskulina och feminina karaktärer ansågs ha olika egenskaper 

och där fotbollen idag främst kan anknytas till den maskulina domänen (SOU 1990:44, s. 77-

79).   

På ett sätt kan emellertid det ihärdiga arbete som gjorts till verklighet i samhället när det 

kommer till genus och jämställdhet idag haft en inverkan på barnlitteraturen. Det då analysen 

trots mycket könsstereotypiska mönster också visade på progressiva genusframställningar. Det 

blev bland annat synligt med Bojan och brandbilen som var könsneutral (Pentimonti et al. 2010, 

s. 157-158). Kvinnan i boken framställdes i en mammaroll vilket således bekräftar Filipovićs 

studie om stereotypiska mönster där kvinnor ofta är i mammaroller, dock framställdes hon i en 

aktiv roll och tog även över handlingen vilket enligt Filipovićs studie var en mer maskulin 

egenskap (2018, s. 314-317). Boken Lill-Zlatan och morbror raring visade även mannen som 

mer feminin. Hirdmans genuskontrakt utvidgades på det sättet och barnlitteraturen speglade på 

det viset till viss del styrdokumentens intentioner. Det kan exemplifiera att det sker 

normförskjutningar och reella förändringar i jämställdhets- och genusarbetet i samhället, vilket 

kan komma till uttryck i litteraturen. Ninni Wahlström framhöll i sin bok att 

förskoleverksamheten idag utgör en socialisationsarena och vilket innehåll den förmedlar 

påverkar barnens kunskap (2016, s. 131-133). Då styrdokumentens intentioner till viss del 

speglades kan det visa på ett bidragande till en mer genusneutral och jämställd verksamhet. 

 

Vad sågs i barnlitteraturen utifrån ett läromedelsperspektiv?  

Läroplanen för förskolan underströk vikten av allas lika rättigheter och vikten av att motverka 

stereotypiska mönster (Lpfö18, 2018, s. 5-8). Då barnlitteraturen i studien mestadels visade på 

konserverande och reproducerande traditionella mönster medan läroplanens mål står för 

jämställdhet och lika värderingar kan relevansen för barnlitteraturen som ett potentiellt 

läromedel ifrågasättas eller åtminstone problematiseras.  

Barnlitteraturen är en fri konstform utan ideologiska krav. Då barnlitteraturen i studien är 

inhämtad från olika bibliotek går det på ett sätt inte att utgå ifrån att litteraturen ska leva upp 

till olika läroplansmål då det är fria författare som skriver barnlitteraturen. På ett annat sätt 

används litteraturen i förskolan och då kan den användas som ett material att diskutera med 

barnen i litteratursamtal. Genom diskussion kan barnen tillägna sig nya kunskaper vilket blev 

tydligt i studiens forskningsöversikt där Angela Wiseman framhöll i sin undersökning hur 

läraren tillsammans med barnen i samtalet kunde anknyta till tidigare erfarenheter under 

läsningen. Det bidrog till att de tillägnade sig ny kunskap. Lärarens kunskap och intentionella 

tillvägagångssätt påverkade på sådant sätt hur betydelsefull lässtunden och samspelet blev 

(2011, s. 431-437). Barnlitteraturen i analysen blir på så vis ett läromedel i sig själv med hjälp 

av lärarens intentioner och kunskaper med hur arbetet med barnlitteraturen inverkar på lärandet. 

Barnlitteraturen blir på så sätt ett läromedel när barnen lär.  

 

Hur fungerar således barnlitteraturen utifrån ett läromedelsperspektiv?  
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Delegationen för förskolan lyfte fram aspekten av att inte alltid byta ut stereotypiskt material 

mot nytt då ett förändringsarbete likväl till viss del kan ske med det gamla materialet. Att ändra 

handlingen eller utveckla diskussioner om genus och kön i den traditionella konserverande 

litteraturen kan skapa lärtillfällen och vidga barnens syn (SOU 2006:75, s. 114-115). Ett 

intentionellt synsätt på barnlitteraturen kan då utgå ifrån ett synsätt där traditionell stereotypisk 

litteratur är möjlig att använda som en utgångspunkt i diskussionen med barnen. 

Barnlitteraturen i analysen visade på konserverande litteratur men som i anknytning till 

forskningen i delegationen för förskolan likafullt skulle vara möjlig att implementera i den 

pedagogiska verksamheten. Framställningen av boken Här kommer grävskopan kan ses ur ett 

genusperspektiv och användas med ett liknande förhållningssätt. Boken visar främst på 

maskulina karaktärer vilket bidrar till att handlingen och karaktärerna kan ändras eller 

diskussioner med utgångspunkt i yrken och frågor som behandlar bland annat: kan inte en tjej 

köra grävmaskin? Boken kan därmed utifrån ett läromedelsperspektiv fungera som bidragande 

till att vidga barns syn.  

En bok som till viss del visade på en progressiv framställning var Lill-Zlatan och morbror 

raring då den med jämställdhetsaspekten som behandlas kan ha en funktion som läromedel då 

den tydligt framställer relationen mellan könen på ett mångfacetterat sätt. Jane Brodin & Karin 

Renblad lyfte fram i sin studie att genom ett medvetet förhållningssätt och kunskap kunde 

samtal och reflektion av litteraturen ske och barnen kunde således inta nya perspektiv (2019, s. 

5-7). Det kan visa på att då boken innehåller olika konstellationer med olika sorters vänskaps- 

och kärleksförhållanden kan den med tydliga intentioner öppna upp för en ny förståelse om 

jämställdhet. Pedagogen är därmed bidragande till att antingen främja eller motverka 

stereotypiska mönster i arbetet med barnlitteraturen (SOU 2006:75, s. 126). Trots 

barnlitteraturens inflytande i jämställdhets- och genusarbetet understryker Kåreland och Lindh-

Munther att den inte har en framträdande plats i läroplanen för förskolan (2005, s. 56-59). 

 

Hur ska arbetet förstås i relation till läroplanens intentioner?  

Förskolan har å ena sidan inte kursplaner att på en mer konkret nivå följa vilket kan innebära 

att verksamheternas upplägg kan vara mycket varierande. Arbetet kan av den anledningen 

planeras utefter pedagogernas eget fria tycke och efter barnens intresse i verksamheten 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 56). Å andra sidan visade studier att en frihet i arbetet 

påverkas av skilda uppfattningar om genus och jämställdhet vilket ledde till att arbetet 

förverkligades på olika sätt och i olika omfattning. En bakomliggande faktor ansågs vara 

pedagogernas kunskap och erfarenheter av att upptäcka genusstereotypiska strukturer i 

verksamheten (Filipović, 2018, s. 317-318 och 320).  

Det skapas därmed en konflikt när förskolans politiska styrning genom främst skollag och 

läroplan på formuleringsarenan ska omsättas i praktiken på realiseringsarenan vilket bidrar till 

att vad som anses vara kunskap tolkas olika (Holmberg, 2015, s. 21-22; Wahlström, 2016, s. 

35-36). Läroplanen vidgas då åt olika håll vilket bidrar till att läroplanens riktlinjer vissa gånger 

inte upprätthålls (Wahlström, 2016, s. 182). Didaktikens frågor vad, hur och varför blir därmed 

centrala för att förstå arbetet i verksamheten där lärande och undervisning står i en relation till 

varandra. Det läroplansteoretiska perspektivet utgår från vad kunskap är och hur kunskapen kan 

organiseras för att skapa lärtillfällen (Holmberg, 2015, s. 21-22), vilket på så sätt blir avgörande 

för barnlitteraturens roll som läromedel i förskolan.  
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8.2 Konklusion  

Studien visade på att vissa barnlitteraturböcker hade en progressiv genusframställning. En 

övervägande andel böcker var mer konserverande och reproducerade traditionella könsmönster. 

Barnlitteraturen framstod utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv som central då sociala 

strukturer tydliggjordes och medverkade till att påverka uppfattningar om vad maskulint och 

feminint var. Genusteorin om olika genussystem i enlighet med Yvonne Hirdman präglade 

barnlitteraturen där bland annat en dikotomisering blev synlig när det maskulina sågs i hierarki 

över det feminina. Könsstereotypiska mönster blev synliga när maskulina karaktärer många 

gånger uppfattades som norm, vilket visade på genuskontrakt. En ambivalens framträdde när 

två feminina karaktärer följde mallen för maskulinitet vilket enligt tidigare forskning inte visade 

på progressiva genusframställningar utan istället bidrog till konserverande och reproducerande 

mönster. Studien visade emellertid på att det sker normförskjutningar och reella förändringar i 

jämställdhets- och genusarbetet i samhället, vilket till viss del kom till uttryck i barnlitteraturen. 

Det innebar att genuskontraktet utvidgades och barnlitteraturen till viss del speglade 

styrdokumentens intentioner om genus och jämställdhet.  

Studien visade på en konflikt när förskolans politiska mål i form av läroplanen skulle 

omsättas i praktiken och pedagogens intentioner och kunskap var en central faktor i hur arbetet 

implementerades i verksamheten. Didaktikens frågor vad, hur och varför framhölls som 

centrala för att förstå arbetet i verksamheten där lärande och undervisning står i en relation till 

varandra. Det läroplansteoretiska perspektivet utgångspunkter i vad kunskap är och hur 

kunskapen organiserades var avgörande för barnlitteraturens roll som läromedel i förskolan. 

Det blev på så sätt intentionen och pedagogernas kunskaper som påverkade hur tillblivelsen av 

barnlitteraturen i verksamheten blev. I samspelet och i den sociala interaktionen med andra 

kunde lärtillfällen skapas och barnen kunde tillägna sig kunskap. Pedagogen blev därmed 

bidragande till att antingen främja eller motverka stereotypiska mönster i arbetet med 

barnlitteraturen.  

Jämställdhets- och genusarbetet med barnlitteraturen utifrån ett läromedelsperspektiv är 

något som kan vara givande att utveckla i vidare forskning. Diskussionsavsnittet tar bland annat 

fasta på hur ett intentionellt arbete med konserverande och stereotypisk litteratur trots dess 

karaktär kan fungera som ett läromedel i jämställdhets- och genusarbetet i förskolan. Det skulle 

därmed kunna vara givande att forska mer om hur arbetet med stereotypisk litteratur ska 

omsättas i förskoleverksamheten. På så vis skulle även äldre, mer konserverande barnlitteratur, 

med pedagogens kunskaper och intentionella arbetssätt, som ett läromedel kunna bevaras i 

förskolans verksamhet.  

 

Den här studien utgick från ett på visst sätt helt nytt läromedelsperspektiv, där läromedel som i 

första hand används i skolan även skulle kunna ha en plats i förskolan. Det är en aspekt som 

den här studien bidrar med till förskolfältet och barnlitteraturforskningen. Perspektivet utgick 

från begreppet läromedel med ett sammantaget fokus på både litteraturen som används och på 

vilka kunskaper som utvecklas. Utgångspunkten med det nya läromedelsperspektivet blev 

därmed att lärandet endast kan bli funktionellt först när intentionen med lärandet är införstådd. 

Pedagogens intentioner och kunskap har på så sätt ett inflytande över barnlitteraturen som ett 

läromedel.  
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10. Bilagor  

10.1 Bilaga 1. Barnlitteraturen  

Aja baja, Alfons Åberg!  

Alfons två favoritsaker är när pappa vill leka och när han får använda pappans verktygslåda. 

Alfons pappa är inte intresserad av att leka med honom men han får lov att låna verktygslådan, 

så länge han inte använder sågen. Alfons bygger en helikopter som han sedan tar med sig och 

flyger ut i fantasin, till djungeln där ett lejon jagar honom. Pappan kommer till undsättning och 

följer sedan med alfons ut på en resa där de flyger högt och ser båtar, bilar och flygplan. 

Flygturen fortsätter fram till att pappan vill se på TV.   

 

Känner du Pippi Långstrump?  

Tommy och Annika vill så gärna ha en lekkamrat och en dag så flyttar det in en flicka i huset 

bredvid. Flickan heter Pippi och hon bor i huset helt själv med sin apa Herr Nilsson och hästen 

Lilla Gubben. Hon är rysligt stark och har en hel kappsäck full med pengar. Pippi, Tommy och 

Annika blir vänner och leker sakletare tillsammans, går på cirkus, går på kalas och leker inte 

stöta golvet.  

 

Findus flyttar ut.  

Pettsson bor tillsammans med katten Findus på en gård. Findus har fått en ny säng som han 

tycker om att hoppa i på morgonen. Findus hoppande gör att Pettson inte kan sova och när han 

vaknar så är han både irriterad och trött. Pettson bestämmer att antingen får Findus sluta hoppa 

eller så får han flytta ut. Findus bestämmer sig för att flytta ut och får ett nytt hem i ett gammalt 

renoverat dass. Båda två upptäcker efter ett tag att de saknar varandra för mycket och boken 

avslutas med att Findus säng flyttas tillbaka in i huset.   

 

Lill-Zlatan och morbror raring 

Lill-Zlatans föräldrar är iväg på semester och Lill-Zlatan bor hos sin mormor. Hemma hos 

mormodern är också hennes fyra morbrödrar. Ella tycker om att umgås med sin morbror 

Tommy, morbror raring. De fikar på café, tittar på folk, går på opera och leker döden. Men en 

dag kommer morbror rarings vän Steve in i bilden och Steve vill följa med dem på överallt. Ella 

känner att Steve tar morbror raring ifrån henne. Hon börjar göra elaka saker mot Steve för att 

visa sitt missnöje. Men när morbror raring en dag blir sjuk så måste Steve och Ella samsas och 

umgås bara de två och de hittar tillslut ett gemensamt intresse som de båda gillar, att spela 

fotboll. 

 

Mera fart Mamma Mu!  

Det är sommar och varmt och skönt. Mamma Mu är ute med sitt cyklopöga och badar. Hon 

försöker få Kråkan intresserad av att leka med småbåtarna på stranden men Kråkan vill ha mer 

fart och mer spänning och planerar att skapa sin egen racerbåt. Kråkan misslyckas med att starta 

racerbåten och boken avslutas med att han förnärmad flyger iväg hem till Kråkskogen igen.  
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Här kommer grävskopan  

Halvan tycker om att leka med sin grävskopa och han har en stor fantasi. Från hans rum så 

förflyttas han med fantasins hjälp ut i den riktiga världen, där är Halvan grävmaskinist, och han 

vet allt om grävmaskiner. Halvan gräver tillsammans med sina arbetskamrater upp marken. En 

dag kommer en flicka förbi, hennes boll har fastnat i ett träd och hon behöver Halvans hjälp för 

att få ner det. Halvan hjälper flickan att få ner bollen och kommer sedan tillbaka från fantasin 

när pappan ropar och säger att det är dags att gå till dagis.  

 

Mulle Meck bygger en bil.  

Mulle Meck samlar på mycket olika manicker och apparater. Han bestämmer sig för att bygga 

en bil så att han kan åka till andra änden av vägen för att se vad som finns där. Med hjälp av 

boxern Buffa sätter han igång med bilbyggandet och får ta till intuitiva lösningar vissa gånger 

för att lyckas skapa bilen. Mulle Meck och Buffa ger sig sedan av i bilen bort mot vägens andra 

ände. 

 

Bojan och brandbilen.  

Bojan har sett en brandbil och Bojans mamma har kört de flesta fordon så Bojan vill att hon 

berättar om brandbilen hon kört. Hans katt Tussen kommer förbi efter ett tag i mammans 

berättelse och välter ner Bojans bilar från hyllan. Bojan vill då veta om mamman har räddat 

något djur någon gång och mamman berättar om när hon räddade en uggla som hade fastnat i 

en ek. När Bojan senare somnar drömmer han om att han kör brandbil och räddar en katt som 

klättrat upp och fastnat i en flaggstång.   
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10.2 Bilaga 2. Genusschema  

 

Män/pojkar              Kvinnor/flickor  

  

Starka  Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmande 

Känslokalla, hårda  Emotionella, milda 

Aggressiva  Lydiga  

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga  Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva  Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva  

Dominanta, tar kommandot   Underordnad, foglig 

Muskler, skägg, kort hår Smink, smycken, långt hår 

Bygg- och konstruktionslekar Estetiska lekar 

Blå, mörkare färger  Rosa, ljusare färger  

Inga markörer på djurkaraktärer Markörer på djurkaraktärer  

Ovanligt med papparoll Ofta i  mammaroll eller i fostrande roll 

 

(Nikolajeva, 2017, s. 193; Wahlström, 2003, s. 18-19 och 82-83 & Filipović, 2018, s. 315-316).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


