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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att analysera bilderböcker av två författare, Elsa Beskow och Pija 

Lindebaum, från olika tidsperioder med bred spridning och stor produktion. Syftet var också 

att analysera hur bilderböcker har förändrats över tid. Genom den utvalda barnlitteraturen 

undersöktes genusframställningen utifrån respektive tidsperiod och författare genom både bild- 

och textanalys. Studien utgick från Hirdmans genusteori och analyserades via ett analysschema 

inspirerat av Nikolajeva. Analysens resultat diskuteras utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

 Studiens resultat visar att barnens vuxna förebilder ofta framställs stereotypiskt 

men att det mellan författarnas tidsperioder skett en omfattande utveckling i porträtteringen av 

könsöverskridande barnkaraktärer i barnlitteraturen. Ett överraskande resultat var att 

illustrationernas färger tydligt kopplades till karaktärernas kön. Ljusa färger som till exempelvis 

röd, rosa, orange kopplades till de feminina karaktärerna medan mörkare färger som till 

exempelvis blå, grön och grå kopplades till de maskulina karaktärerna. Ytterligare resultat var 

att det framkom mönster kring de övergripande handlingarna beroende av vilket kön den 

könsöverskridande karaktären hade. I de bilderböckerna där flickorna framställs som maskulina 

hade handlingen ett annat fokusområde. I bilderböckerna där pojkarna går över mot de feminina 

dragen fokuserar handlingen specifikt på det könsöverskridande som sker hos den feminina 

pojken. Detta synliggör vikten av att som pedagog fundera över hur val av barnlitteratur 

påverkar barn och deras identitetsutveckling utifrån ett genusperspektiv.   
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1. Inledning 
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö, 2018, s. 5, 7 och 15) belyser vikten av att ständigt arbeta för 

att motverka könsmönster och könsstereotyper som kan hämma barnens identitetsutveckling. 

Vidare exemplifierar läroplanen att pedagoger gemensamt ska arbeta för en jämställd 

verksamhet oavsett könstillhörighet.  

Barn och pedagoger bör ha tillgång till ett stort utbud av bilderböcker i förskolan.  I vår 

roll som pedagoger är det därför av stort värde att vara genusmedveten kring litteraturen samt i 

alla situationer med barnen. Det blir viktigt för oss som pedagoger att vara reflekterande och 

kritisk vid val av bilderböcker som vi erbjuder barnen. I förskolan sker en stor del av barnens 

identitetsskapande och deras syn på genus och kön utvecklas. Således bör det ständigt ske 

eftertanke och samtal kring hur de böcker vi väljer blir synliga och påverkar verksamheten och 

barnens identitetsutveckling. 

Denna studie kommer rikta in sig på genusframställningar i barnlitteratur för barn i 

åldrarna 3–6 år. Studien syftar till en jämförelse över en hundraårsperiod mellan två av Sveriges 

mest utmärkande bilderboksförfattare, Elsa Beskow och Pija Lindenbaum.  

Vi har upplevt att pedagoger i förskolan inte haft en genusmedvetenhet vid val av 

bilderböcker. Vidare har vi upplevt att det i många fall varit barnen själva som valt böcker, 

vilket på ett sätt ger barnen inflytande men på ett annat sätt ger barnlitteraturen ett mindre 

pedagogiskt och didaktiskt syfte.   

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen, 2022-10-

20) framför betydelsen av barns utbildning kopplat till samhällets åliggande för ett fritt liv 

parallellt med ansvarstagande. Detta förknippas vidare med ett utbildningssyfte för barns 

förståelse för jämställdhet mellan könen. Ovannämnda argument är grunden för studiens syfte 

och intentionen att tillföra en ökad medvetenhet för barns utbildning och utveckling. 

Studiens delar kommer tillsammans behandlas och formas med undantag av de två 

delstudierna i analysdelen. Den ena delstudien är skriven av Elvira Isaksson och den behandlar 

Elsa Beskows barnlitteratur utifrån ett genusperspektiv, mellan årtalen 1897–1952. Den andra 

delstudien är skriven av Emelie Oldin och behandlar Pija Lindenbaums barnlitteratur utifrån ett 

genusperspektiv, mellan årtalen 1990–2021. Resultatet kommer därefter diskuteras samt 

jämföras gemensamt i diskussion och konklusion.  
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2. Bakgrund 
 
I följande avsnitt presenteras barnlitteraturens betydelse och historia. Avsnittet tar avstamp i 

genus som undersökande begrepp i litteraturen och läroplanens essentiella förbindning.  

Barn kommer i kontakt med bilderböcker i tidig ålder och är för många en stor del av 

deras vardag både hemma och på förskolan. I bilderbokens samspel mellan text och bild möter 

barnen karaktärer och berättelser som påverkar deras bild av andra och sig själva. Om barn får 

möta normkritiska böcker får de möjlighet att vidga sitt synsätt kring hur människor beter sig 

och uppfattas (Edwards, 2019, s. 32 och 144). Barnlitteraturen innehåller varierande genrer som 

utvecklas med hänsyn till samhällets förändringar. Barnsyn har ständigt varit en avgörande del 

i barnlitteraturens innehåll och ämnen (Kåreland, 2015, s. 46–47).  

Genus är en aspekt i barnlitteraturen och en del av barns identitetsskapande under de 

första åren. Begreppet genus syftar till hur människor formas och formar sig via föreställningar 

om människor som maskulin eller feminin. Genus är något utanför bara det kroppsliga och 

präglar hela samhället och världen runt oss (Hirdman, 2001, s. 11, 14 och 16; Eriksson & 

Gottzén, 2020, s. 22).  

Barnlitteraturen växte fram under 1700-talet i syfte att uppfostra barn in i samhällets 

ideal (Kåreland, 2001, s. 28). Under 1800-talet expanderades utgivningen av barnböcker med 

ett fortsatt syfte att vägleda och uppfostra barnen. Samhället präglades av en uppfostransstil 

med moral och uppförande vilket speglades i moraliserande och uppfostrande barnlitteraturen. 

En genomgående grundprincip i barnlitteraturen var uppdelning och kategorisering av 

exempelvis pojk- och flickböcker, ålder och samhällsklass. Den litteratur som riktade sig till 

pojkar omfattade äventyr, jakt, science-fiction och vilda upptäckter av världen där karaktärerna 

var lekfulla, påhittiga och produktiva. De böcker som riktade sig till flickor utspelade sig 

frekvent inom hemmet och hushållet där karaktärerna var omtänksamma, hjälpsamma och 

ordentliga. Genomgående teman och handlingar var känslor och relationer i vardagen. Syftet 

med uppdelningen och kategoriseringen var att lägga grunden för deras kommande roll i 

samhället. Pojk- och flickböcker initierade en kritisk debatt och problematisering under slutet 

av 1800-talet. Vid denna tidpunkt och en tid framöver korrigerades inte det könsstereotypa 

mönstret eller uppdelningen i barnlitteraturens värld (Kjersén Edman, 2007, s. 50 och 73; 

Kåreland, 2015, s. 47, 49–50). 

I början på 1900-talet framställdes en utvecklad syn på barnet som fria individer som 

inkluderade en långvarig barndom. Vid 1900-talet etablerades en blomstrande tid beträffande 

barnlitteraturen i Sverige för första gången. Bilderboken blev efterfrågad i samhället utifrån 

dess struktur som tilltalade både yngre men likaså de äldre barnen. Således öppnades tillgången 

för barn att självständigt ta del av litteratur och dess handling. Detta innebar dessutom att fokus 

omvandlades från den tidigare betoningen på uppfostran och moral till verklighetsbaserad 

vardagslitteratur. Karaktärerna i litteraturen utvecklades från att vara ordentliga, 

tillmötesgående och omtänksamma till mer motsträviga och ystra karaktärer (Kjersén Edman, 

2007, s. 20; Kåreland, 2015, s. 47, 55, 57, 161).  

Efterkrigstiden 1945 fick den moderna svenska barnboken genomslag. Vid denna tid 

satsades det på barn som målgrupp för att bredda deras glädje och fantasi genom litteratur. Den 
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moderna bilderboken karaktäriserades av ett tydligt samspel mellan text och bild samt av 

översiktlig kunskap kring barnens verklighet i deras vardag (Kåreland, 2015, s. 57, 70 och 162)  

Under 1960 - och 1970-talet uppkom intresset för kön och genus i barnlitteratur utifrån 

ett socialt bredare perspektiv. Genom barnlitteraturen kunde sociala dilemman diskuteras på 

fantasifulla sätt med barnen. Tankar kring könsmönster och könsroller väcktes och 

produktionen av pojk - och flickböcker upphörde successivt. Jämställdhetskraven i samhället 

blev fortsatt intensivare, trots detta exponerades det alltjämt traditionella könsmönster i 

barnlitteraturen. Likaså kan vi idag urskilja hur litteraturen vill föra vidare en uppfattning och 

socialisering kring begrepp som kön och demokrati på barnens nivå (Nikolajeva, 2017, s. 191; 

Kåreland, 2015, s. 50, 58, 61–62 och 158). 

Kåreland och Lindh-Munther (2010, s. 71) belyser forskning som visar att barn redan 

vid två års ålder är medvetna om betydelsen av kön. De flesta barn tillbringar omfattande tid på 

förskolan och därmed bidrar verksamheten till en betydande del av barnens utveckling kring 

könsidentitet.  

Läroplanen för förskolan poängterar att barn aldrig ska bli diskriminerade utifrån sin 

könsidentitet. Vidare belyser läroplanen arbetslagets betydelsefulla arbete med att utmana 

könsstereotypa val där barnen ska erbjudas ett vidgat betraktelsesätt (Lpfö 18, 2018, s. 5, 7 och 

15). Barnlitteraturen kan vara en grundläggande metod för att åskådliggöra och motarbeta 

könsstereotyper. Genom att läsa samt samtala om text och bild i böcker får barnen möjlighet att 

bredda sina föreställningar utöver det som betraktas som typiskt manligt och kvinnligt.  

Historiskt sett har barnlitteraturen i stor utsträckning förmedlat en traditionell bild av 

vad som anses vara manligt och kvinnligt. Pojkar har framställts som starka och aktiva och 

flickor som svaga och passiva (Kåreland & Lindh-Munther, 2010, s. 128). Därför är det viktigt 

att pedagoger är medvetna vid val av barnlitteratur. Kåreland & Lindh-Munther fann i sin 

undersökning en stor differens mellan hur medvetna pedagoger är kring genus när de väljer 

barnlitteratur. De fann även att en del pedagoger ansåg att det var viktigt att uppmärksamma 

barnen på könsmönster och att det är acceptabelt att överskrida dem. Samtidigt visade 

undersökningen att flertalet inte hade tänkt på det i överhuvudtaget (2010, s. 103 och 111). 

Utifrån barnlitteraturens historia och i samband med läroplanens riktlinjer är det av 

intresse att undersöka genus i bilderböcker av Elsa Beskow och Pija Lindenbaum vilka har varit 

verksamma under olika tidsperioder. Barn har kommit i kontakt med båda typerna av dessa 

böcker under sina första levnadsår både hemma och på förskolan. Det blir därför intressant att 

diskutera utvecklingen av dessa böcker i samspel med begreppet genus samt hur bilderböckerna 

möjligtvis skulle kunna påverka barnens identitetsskapande.  
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att undersöka hur genus framställs i bilderböcker av två författare från olika 

tidsperioder med bred spridning och stor produktion samt hur genusframställningen har 

förändrats över tid. Studien utgår ifrån följande frågeställningar; 

 

- Hur framställs genus i Elsa Beskows bilderböcker? 

- Hur framställs genus i Pija Lindenbaums bilderböcker? 

- Vilka eventuella likheter och skillnader kan identifieras i hur genus framställs utifrån de 

olika tidsperioder då bilderböckerna skrevs och vilka didaktiska konsekvenser ger det i 

förskolan?   
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4. Forskningsläge 
 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning beträffande genus inom barnlitteraturen både i 

och utom Sverige. Forskningen innehåller en redogörelse för stereotyper som förekommer i 

barnlitteraturen över tid samt hur representationen av manliga och kvinnliga karaktärer sett ut. 

Avslutningsvis behandlar forskningen litteraturens innehåll och dess påverka på barn.  

 

4.1 Utländsk forskning om genus i barnlitteratur 
Forskningen som presenteras nedan delas in i tre organiserade underkategorier. Dessa 

kategorier är stereotyper, representation av manliga och kvinnliga karaktärer samt litteraturens 

påverkan på barn. Forskningen som introduceras sträcker sig från åren 1990 till idag.  

 

4.1.1 Stereotyper i barnlitteratur 
Flertalet genusteoretiska forskningsstudier visar att stereotyper alltjämt förekommer i 

barnlitteratur. Casey, Novick och Lourenco (2021, s. 15) genomförde en studie av 3280 

amerikanska barnböcker publicerades 1960–2020 där de upptäckte att kvinnor frekvent 

framstår som sentimentala och passiva. Likaså beskriver Peterson och Lach (1990, s. 185) detta 

konsekventa fenomen. Kvinnor och kvinnors egenskaper framställdes som mindre aktiva, 

osjälvständiga, odugliga i sitt sammanhang medan män och mäns egenskaper framställdes som 

effektiva, självständiga, dugliga i sitt sammanhang. Kneeskern och Reeder (2020, s. 1472) 

synliggjorde i sin studie hur kvinnliga karaktärer fick mindre utrymme i handlingen. De hade 

mindre talutrymme och förekom i mindre utsträckning som intresseväckande roller. Den 

manliga karaktären omfattade framträdande roller medan den kvinnliga i stor uträckning tog 

hand om hushållet. 

Lewis, Borkenhagen, Converse, Lupyan och Seidenberg (2022, s. 45) visar i sin 

forskning att det tenderar att återfinnas mer fördomar kring kvinnor. Forskningen belyser 

dessutom att innehållet i litteraturen var stereotypisk med handlingar samt aktiviteter baserade 

på karaktärens kön. Resultatet uppenbarade även mer och intensivare stereotyper i barnlitteratur 

jämfört med vuxenlitteratur. Detta visar även Seitz, Lenhart och Rübsam (2020, s. 364) i sin 

forskning. Moderna barnböcker har i analyser visat tecken på traditionella könsmönster där 

karaktärer av alla slag framställts stereotypiskt. Även där ett specifikt kön inte benämns, som 

exempelvis ett djur, får barnen en tydlig bild av könsmärkning. Detta kan vara genom de 

aktiviteter och attribut som hos de neutrala karaktärerna associeras till ett kön.   

Adam och Harper (2021, s. 2) beskriver i sin forskning hur barn exponeras för 

könsstereotyper genom flera andra informationsmedel. Genusbudskap betonas och stärks via 

kultur, media och reklam. Barn placeras redan från ung ålder i ett sammanhang med exponering 

av könsstereotyper utifrån samhällets ideal.  

 

4.1.2 Representation av manliga och kvinnliga karaktärer  
Genusteoretiska forskningsstudier åskådliggör i stor utsträckning att manliga karaktärer överlag 

är överrepresenterade i barnlitteraturen. Casey, Novick och Lourenco (2021, s. 1–2, 13) menar 

att grunden till den manliga överrepresentationen har sitt ursprung i samhällets normer över tid. 



 6 

I sin studie fann forskarna att både manliga och kvinnliga barnboksförfattare utvecklade 

mängden porträtteringar av kvinnliga karaktärer mellan 1960–2020. Vidare visade forskarna att 

det utvecklats en högre grad jämställdhet mellan antalet manliga och kvinnliga karaktärer under 

dessa år. Trots detta är kvinnliga karaktärer fortfarande underrepresenterade i barnlitteraturen, 

både i segment som titel och bilder. Forskningen visade även en manlig överrepresentation hos 

de karaktärer som inte var mänskliga som exempelvis djur, artefakter och fordon. Likaså visar 

Peterson och Lach (1990, s. 185 och 186) hur karaktärer av icke-mänsklig form som exempelvis 

fantasikaraktärer återgavs mer frekvent som män. Dessa manliga karaktärer hade en större och 

mer betydande roll i handling och bild. De fann också en trend mot mer jämställdhet i mängden 

kvinnliga och manliga karaktärer. 

 Adam och Harper (2021, s. 4) beskriver en studie från 1938–1970-talet där böcker 

som vunnit Caldecott Award analyserats. Resultatet av studien visade att manliga karaktärer 

var överrepresenterade. Vid senare tillfälle analyserades modernare litteratur som tilldelas 

motsvarande utmärkelse och även då var manliga karaktärer överrepresenterade vilket tyder på 

en fortsatt obalans. 

 
4.1.3 Litteraturens påverkan på barn 
Genusteoretisk forskning belyser den inverkan som bilder och text har på barnens tankar och 

beteenden. Peterson och Lach (1990, s. 185, 187 och 191) beskriver den ohälsosamma inverkan 

som könsstereotypa bilder kan ha på barnens identitetsutveckling. Detta innefattar även barnens 

förmåga att se vilka möjligheter respektive kön disponerar. Författarna beskriver även att 

flertalet pedagoger är medvetna om denna risk och arbetar med att få bokförlag att avlägsna 

stereotyper i barnböcker. De beskriver även att vuxna socialiserar barn i stereotyper redan från 

födseln. Barn som börjar på förskola visar tidigt preferenser för vad som förväntas av deras 

kön. Exempelvis kan detta innebära val av kläder, rollekar och leksaker. Bilder som produceras 

i bilderböcker speglar samhället för barnen. Illustrationerna bidrar med värderingar och normer 

som blir de första barnen möter. Detta innebär även att barn för första gången får möta världen 

utanför deras egen världsbild. En uppfattning av vad som förväntas av barnen, beroende av 

deras kön, skapas genom berättelser och illustration. Vidare visar forskarna hur det finns ett 

samband mellan normkritisk barnlitteratur och barns kognitiva utveckling. Exempelvis stärktes 

barnens synsätt kring könsroller och sociala roller när de fick ta del av barnlitteraturens 

karaktärer utanför stereotypa gränser.  

 Adam och Harper (2021, s. 1–4 och 17) har i sin australiensiska och amerikanska 

studie undersökt barns relation till litteratur i olika förskolor.  Studien visade att litteraturen 

påverkade barnen på en rad olika sätt. Exempelvis influerade böckerna barnens val av yrke, 

framtidsplaner, favoritfärg och egenskaper. Studien poängterade även högläsningens påverkan 

på barnens uppfattning om kön och könsroller. Vid läsning för barn överförs normer och 

värderingar omedvetet. Detta sammanställt med val av bok kan då överföra vuxnas och 

pedagogers åsikter till barnen. Forskarna menar att litteraturen kan användas som ett effektivt 

verktyg för att belysa marginaliserade grupper. Genom en normkritisk barnlitteratur där barnen 

får uppleva olika karaktärer och händelser utöver traditionella stereotyper får de möjlighet att 

vidga sin syn på sig själva, andra och världen. Trots det visar det sig att flertalet pedagogers val 

av böcker bidrog till mer stereotyper istället för att främja jämställdhet.  
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 Kneeskern och Reeder (2020, s. 1473–1474) beskriver att barn redan vid två års 

ålder har en förståelse för de könsroller som existerar angående aktiviteter, egenskaper och 

artefakter. Konstruktion av könsrelaterade personlighetsdrag skapas redan vid förskoleåldern. 

Vid fem till sju års ålder förstärker och bestämmer barnen sina uppfattningar om könsroller. 

Det kan leda till att barnen kan få en uppfattning om att en pojke som har klänning är en flicka. 

Forskarna beskriver studier där barn som fått kontakt med kontrastereotypisk litteratur har 

ändrat sina uppfattningar och sitt beteende angående könsroller. Exempelvis breddade barnen 

sitt lekbeteende med varandra. Seitz, Lenhart och Rübsam (2020, s. 364–365) visade likaså att 

barn kunde ändra uppfattning om könsnormer när de fick läsa könsneutral litteratur.  

Lewis m.fl. (2022, s. 33) framställer hur pedagoger förhåller sig till de lekar och 

aktiviteter som barn gör.  Forskarnas studie visar att pedagoger bemöter och uppmärksammar 

flickors och pojkars beteende och attribut varierande. Det förekom mer frekvent att flickor fick 

beröm kring utseende och hjälpsamhet. Pojkar fick som motsats beröm för fysik och 

effektivitet. Seitz, Lenhart och Rübsam (2020, s. 380) beskriver att genom barnlitteraturen får 

barn lära sig om vad som lämpar sig att göra för respektive kön, både angående objekt och 

aktiviteter som kan kopplas till könsroller. Detta påverkar både barns beteende och inlärning 

kring stereotyper.  

Avslutningsvis belyser samtlig forskning vilken kraft barnlitteraturen kan ha på barn 

och att det därför blir viktigt att använda barnlitteraturen med ett pedagogiskt syfte, exempelvis 

genom att litteraturen visar barnen deras fulla potential, vilket kan påverka deras genusattityder 

i en positiv riktning (Peterson & Lach, 1990, s. 190; Adam & Harper, 2021, s. 18). 

 

4.2 Svensk forskning om genus i barnlitteratur 
Forskningen som presenteras nedan har sin utgångspunkt i vetenskapligt förankrade studier och 

skrifter. Avsnittet redogör för könsroller, stereotyper och representation av manliga och 

kvinnliga karaktärer i barnlitteraturen.  

Barnlitteraturen förmedlar värden och uppfattningar som hänger ihop med samhällets 

värderingar om barn och barndom. I barnlitteraturen får barnen möjlighet att tillägna sig 

karaktärernas tankar och mening (Tenngart, 2012, s. 15; Nikolajeva, 2017, s. 211–212). Genom 

barnlitteraturen uttrycks samhällets bild av vad som klassas som maskulint och feminint vilket 

påverkar hur barnen ser på sig själva och andra (Kåreland & Lindh-Munther, 2010, s. 126).  

 Nikolajeva (2017, s. 192 och 194) belyser hur kvinnliga karaktärer i barnlitteratur 

många gånger är underordnade både som små och stora. Om en kvinnlig karaktär överskrider 

könsnormerna drivs hon sedan tillbaka till det könsstereotypa mönstret igen. I barnlitteraturen 

utbreder sig manliga karaktärer medan kvinnliga karaktärer reduceras. Vidare menar 

Nikolajeva (2017, s. 191–192, 195) att kvinnliga karaktärer framställs som omtänksamma, 

lydiga och präktiga medan manliga karaktärer framställs som lekfulla och djärva. Manliga 

gestalter i litteraturen beviljas mer tillåtelse till självständighet i handlingarna. Slutligen menar 

Nikolajeva (2017, s. 195 och 202) att barnlitteraturen utvecklats från 1900-talet fram till idag. 

De kvinnliga karaktärerna gestaltas mindre könsstereotypiskt och de manliga karaktärerna 

accepteras uppvisa feminina egenskaper. Detta kan bero på att författare som trädde fram på 

1980-talet ville framställa kvinnor på nya mindre stereotypa sätt. Flera kvinnliga författare har 

på senare år tagit ökat ställningstagande kring genusfrågor i litteraturen.  
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Kåreland och Lindh-Munther (2010, s. 128, 133 och 141) diskuterar den konventionella 

avbildningen av manliga och kvinnliga karaktärer i barnlitteraturen. Som ovan nämnt beskrivs 

även här manliga gestalter som kraftfulla och kvinnliga gestalter som svaga. Föräldrakaraktärer 

tillskrivs ideligen könsstereotypa mönster angående yrke, sysslor, attribut och hur de framställs. 

Vidare menar författarna att det är vanligare för kvinnliga karaktärer att inta maskulina mönster 

eftersom det anses vara mer socialt acceptabelt.  

Nikolajeva (2016, s. 166 och 167) redogör för studier om hur representationen av 

manliga och kvinnliga och karaktärer i den svenska bilderboken har sett ut över tid. Utfallet 

uppvisade en förhållandevis jämställd fördelning. Åtskilliga bilderböcker är idag genusneutrala 

där handlingen är oberoende kön. Trots det konstrueras karaktärer könsstereotypiskt i 

barnlitteraturen via attribut och egenskaper. Det finns vidare enligt Nikolajeva (2017, s. 273) 

ett stort antal tendenser att porträttera det maskulina som öppet och det feminina som stängt. 

Det maskulina går i riktning mot att erövra naturen, medan det feminina riktas mot förståelse 

av naturen. På samma sätt riktas den maskulina karaktären mot hjältedåd i handlingarna och de 

feminina karaktärerna mot relationer och erfarenheter. Likaså menar Kåreland och Lindh-

Munther (2010, s. 122 och 138) att bilderböcker i större omfattning innehåller manliga 

karaktärer. De menar dessutom att aktuella nutida bilderböcker tillåter barn att vara 

självständiga i större utsträckning vilket omfattar samhällets nya syn på barn som kompetenta 

individer.
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5. Teori 
 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt som är genusteori. Studien tar 

avstamp i Yvonne Hirdmans genusteori som innefattar begreppen genussystem och 

genuskontrakt. Vidare följer en redogörelse över ytterligare centrala begrepp som är relevanta 

för studiens teoretiska utgångspunkt och analys. Begrepp som kön, genus, könsstereotyp och 

könsroller kommer definieras och förklaras utifrån andra teoretiker.  

 

5.1 Yvonne Hirdmans genusteori 
Yvonne Hirdman, professor emerita i historia, etablerade under 1980-talet begreppet genus i 

Sverige. Hirdman ansåg att strukturen mellan könen är en maktdimension som krävde en bättre 

benämning. Utifrån denna företeelse öppnades diskussionen kring begreppet genus som 

härstammar från det engelska begreppet gender. Vidare menar Hirdman att genus betraktas som 

ett system. Genussystemet karaktäriseras av hur manligt och kvinnligt görs utifrån 

förväntningar, samhället och överordningar. Genussystemet strukturerar vad som betecknas 

som manligt och kvinnligt.  

Begreppet genuskontrakt myntades av Hirdman under samma tidsperiod. Begreppet 

definieras som ett kontrakt mellan män och kvinnor som innefattar förväntningar på hur 

respektive kön bör handla och attribuera (Hirdman, 1988 s. 51 och 54, Eriksson & Gottzén. 

2020 s. 28–29).  

 

5.1.1 Hirdmans genussystem och genuskontrakt  
Genussystemet består enligt Hirdman av de två logikerna: 1) isärhållande av kön, d.v.s. 

dikotomin och 2) mannen som norm, d.v.s. hierarkin. Isärhållandet av kön betyder att de 

manliga och kvinnliga dragen är varandras motsats. Denna isärhållande princip förekommer i 

flertalet områden som exempelvis yrken, karaktärsdrag, aktiviteter och positioner. Mannen som 

norm bygger på den hierarkiska tanken om att mannen är överordnad i samhället. Normen kring 

överordnad manlighet upprätthålls genom principen om isärhållningen av kön (Hirdman, 1988, 

s. 51–52).  

 Hirdman menar vidare att genusbegreppet innehåller en maktdimension som 

genomsyrar samhället. Det finns flertalet osynliga genuskontrakt i den allmänna gemenskapen 

som påverkar människors syn på vad som tillskrivs manligt respektive kvinnligt under en 

specifik tidsperiod. Genuskontraktet kan exempelvis synliggöras i språket kring val av ord, 

uttryck samt intonation. Ett annat exempel rör de ytliga aspekterna kring utseende och kläder. 

Likaså åskådliggörs genuskontrakten i arbetet kring val av yrke och redskap. Barn tillägnar sig 

dessa dolda kontrakt redan i tidig ålder och detta sker via samhällets socialisation (Hirdman, 

1988, s. 52 och 54).  

 

5.2 Centrala begrepp 
I följande del presenteras ytterligare centrala begrepp av teoretiker som är av betydelse för vår 

studie och analys. Inledningsvis presenteras skillnaden mellan begreppen kön och genus 
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övergripande. Likaså följer därutöver en redogörelse för begreppen könsstereotyper och 

könsroller samt dess differens.   

 

5.2.1 Kön och genus 
Begreppet genus växte fram genom kritik av de tidigare nyttjade begreppen patriarkat och 

könsroll. En skillnad mellan kön och genus behövde tydliggöras för att skilja det naturliga och 

biologiska könet från det samhälleliga och kulturella genuset (Eriksson & Gottzén, 2020, s. 19). 

Begreppet genus liknas vid en social konstruktion som markerar förändringar i strukturen av 

det maskulina och feminina utifrån tidsperioden (Dahl 2016, s. 17).  

 Människor använder begreppet kön för att förklara och förstå biologiska 

skillnader mellan människor. Dessa skillnader handlar om kromosomer, inre och yttre 

könsorgan samt könshormoner vilket skiljer människor emellan biologiskt. Beroende av vilka 

kromosomer som tilldelas kopplas människan till ett visst kön. Könet påverkar vår sociala roll 

i samhället och familjen och är i vissa fall av betydelse för att göra skillnader mellan könen 

legitima (Dahl, 2016, s. 16; Eriksson & Gottzén, 2020, s. 21).  

 

5.2.2 Könsstereotyper och könsroller 
Könsstereotyper är föreställningar om vad samhället anser är maskulint respektive feminint. 

Dessa föreställningar är kulturellt och historiskt förankrade. Utmärkande drag för stereotyper 

är resistens, långvarighet och grundlighet. Könsstereotyper tilldelar vissa egenskaper till en 

grupp som styrker sin identitet med ett specifikt kön. Det kan handla om karaktärsdrag, 

handlingar, yrken och yttre aspekter. Dessa stereotyper är vanligt förekommande och har därför 

en dold plats i samhället. Människor kategoriserar omedvetet in andra människor i grupper och 

tillskriver dem specifika ställningar i samhället. Det finns både positiva och negativa 

stereotyper då stereotyper i vissa fall kan leda grupper i rätt väg men i andra fall förminska en 

grupp. Skapandet av könsstereotyper kan leda till att människor står fast vid könsroller vilket 

hämmar deras möjlighet att vidga sina vyer (Utforska Sinnet, 2022-10-18; Cook & Cusack, 

2011, s. 14 och 20–22).  

 Könsroller är samhällets förväntningar på hur människor bör agera utifrån den 

manliga eller kvinnliga rollen beroende av kön. Skillnaden mellan könsstereotyper och 

könsroller är att könsstereotyper skapas av människor och när dessa stereotyper överförs till 

praktik, när människor agerar på dem, skapas könsroller. Exempelvis kan en könsstereotyp vara 

att kvinnor anses vara omhändertagande. Sätts detta in i praktiken blir könsrollen att kvinnor 

ska vara hemma och ta hand om barnen (Eriksson & Gottzén, 2020, s. 10; Utforska Sinnet, 

2022-10-18).  

 

5.3 Tabell över manliga respektive kvinnliga egenskaper och attribut 
I en litteraturanalys är det biologiska könet inte relevant och begreppet genus blir framträdande. 

Därför kommer analysarbetet innefatta ett antal socialt konstruerade kännetecken på manligt 

och kvinnligt. Detta för att identifiera mönster i de valda barnböckerna. Analysen kommer att 

utgå ifrån tabellens innehåll för att undgå att konstruera ytterligare könsstereotyper samt för att 

undvika personliga värderingar kring kön och genus.  
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Tabellen är ursprungligen från Nikolajeva (2017, s. 193) men har i efterhand försetts 

med ytterligare kännetecken hämtade från Kåreland (2010, s. 37 och 43–44), Kåreland och 

Lindh-Munther (2010, s. 72–74). Tabellen porträtterar till höger stereotyper kring män och vad 

som kategoriseras som maskulint samt dess synonymer. Till vänster porträtteras stereotyper 

kring kvinnor och vad som kategoriseras som feminint samt dess synonymer.  

 

Män/pojkar/maskulint Kvinnor/flickor/feminint 

Starka, auktoritär, modig Svaga, rädd  

Våldsamma, bråkiga Tillbakadragna, lugna  

Känslokalla, hårda Emotionella, blyga 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga, glupsk Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva, fria, sportiga Passiva, omhändertagna 

Tänker kvantitativt (uppskattningsbart) Tänker kvalitativt (djupt) 

Rationella, logisk Irrationellt, ologiskt, känslostyrt 

Arbete utanför hemmet Arbete i hemmet  

Blå och gröna färger (mörka färger) Rosa och lila färger (ljusa färger) 

Kort hår Långt hår 

Byxor, rock, hatt, keps, slips, kavaj Klänning, kjol, huckle och förkläde 

Bilar Dockor 

Bygga Pyssla 

Skägg, muskler Smink, Smycken, rosetter, hårspännen, tofs 

Konkurrensinriktat tal (vill ha information, 

använder sig av skämt och förolämpningar) 

Samarbetsinriktat sätt att tala (lyssnar aktivt, 

är respektfull och stötta kärleksfullt) 
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6. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras studiens metod kvalitativ text- och bildanalys, genomförandet av 

analysen samt studiens urval och avgränsningar. Här finns även en presentation av de valda 

författarna och en beskrivning av deras bilderböcker. Avslutningsvis finns en redogörelse för 

studiens trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och användbarhet.  

 

6.1 Kvalitativ text- och bildanalys som metod och analys 
En kvalitativ text- och bildanalys består av en undersökning av de två komponenterna text och 

bild. En kvalitativ textanalys handlar om att djupdyka i textens helhet och innehåll med hjälp 

av analytiska verktyg. I textanalysen blir frågor som vad, hur, vilka och vilken avgörande för 

att synliggöra de idéer som finns i litteraturen samt hur de skiljer sig över tid (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 211). En kvalitativ bildanalys innefattar 

att analysera visuell empiri för att undersöka bildens sammanhang och dess betydelse. Att 

använda sig av bildanalys är exempelvis intressant i syfte att få en ökad förståelse för dåtid 

och nutid. Vid en bildanalys används bild för att resonera, diskutera och hävda upptäckter 

(Sparrman, 2021, s. 212). Bilden förmedlar intryck av miljön, stämningen och känslor. 

Genom att analysera bildens komposition, färg och ljus, perspektiv och symbolik kan bilden 

ge information utöver textens innehåll (Edwards, 2017, s. 68–69, 71, 77 och 80).  

Det är av betydelse för studiens analys att använda båda ovanstående metoder då 

en bilderbok använder sig av både text och bild för att förmedla ett innehåll. Det visuella kan i 

vissa fall erbjuda oss mer förståelse än texten och blir därmed ett komplement (Edwards, 

2019, s. 59–61). Exempelvis kan bilderna innehålla genusmarkerade delar som inte syns i 

texten. Barnen som läser bilderböckerna tar mestadels del av bilderna i litteraturen. Det är 

därför av stor betydelse att studera även bilder för att kunna diskutera hur de kan påverka 

barns identitetsutveckling (Kåreland & Lindh-Munther, 2010, s. 146).  

 

6.1.1 Genomförande 
Studiens två delstudier har genomförts på samma sätt. Bilderböckerna samlades in via 

närliggande bibliotek. För att få en stringent analys gjordes ett gemensamt analysschema som 

vardera boken analyserades utifrån. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud 

(2017, s. 212–213 och 228–229) beskriver att det vid en text- och bildanalys är viktigt att aktivt 

läsa studiens data flera gånger, både översiktligt utan att föra anteckningar och grundligt med 

hjälp av frågor. I linje med detta lästes alla bilderböcker både översiktligt och grundligt flera 

gånger för att få förståelse för empirin. Esaiasson m.fl. (2017, s. 229) menar att det är vidare 

bra att utgå ifrån en bok åt gången för att kunna placera fokus och analysera grundligt. De menar 

också att forskaren behöver arbeta aktivt med varje bok, göra markeringar och anteckningar för 

att hitta mönster. Varje bok undersöktes därför var för sig mer djupgående. Analysschemats 

frågor besvarades på ett övergripande plan i en tabell för vardera författaren för att identifiera 

mönster i och mellan de olika bilderböckerna. Tabellerna av empirin renskrevs och 

strukturerades sedan upp i analysschemats fyra rubriker som presenteras i resultatet. 
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Thornberg och Fejes (2019, s. 278–280) nämner flertalet fallgropar som en kvalitativ 

studie kan innebära, bland annat dataöverbelastning, alltså för mycket empiri samt att fastna i 

data som bekräftar ens hypotes och första tankar kring studien. Under genomförandet av studien 

har dessa fallgropar tagits i beaktande för att i möjligaste mån kunna undvika eventuella 

komplikationer kring det. Detta gjordes genom att fokusera på avgränsningar utefter 

analysschemats rubriker och innehåll. Under hela genomförandet hölls en öppen och bred 

inställning till empirin.  

 

6.1.2 Analysschema 
Analysen i studien utgår ifrån nedanstående analysschema. Utifrån följande rubriker och 

tillhörande frågeställningar kommer varje bilderbok undersökas och analyseras. Resultatet 

kommer sedan struktureras utifrån analysschemats rubriker. Frågeställningar och rubriker är 

utformade efter studiens eget syfte och frågeställningar. Med hjälp av analysschemat kommer 

delstudierna att kunna jämföras jämlikt.  

  

Rubrik Beskrivning  

Personlighet och 

karaktär 

Vilket kön framställs karaktären som? Har karaktären några 

specifika egenskaper eller personlighetsdrag?  

Relationer och 

språkbruk  

Hur beskrivs karaktären i boken i relation till andra karaktärer? 

(Maktrelationer) Hur yttrar sig karaktären? 

Kläder och 

utseende 

Hur ser karaktären ut? (Färger, klädsel, frisyr, kroppsbyggnad) 

Aktiviteter och 

miljö 

Vilka färger och artefakter kan identifieras i miljön? Vilka 

aktiviteter utövar karaktären i handlingen?  

 

6.2 Urval och avgränsningar 
Elsa Beskow och Pija Lindenbaum är framstående barnboksförfattare för sin tid. Utifrån detta 

valdes författarna för att förstå respektive tidsperiod. Båda författarna har en koppling till 

genusfrågor, men på två olika sätt. Detta kan kopplas till det Christoffersen och Johannessen 

(2015, s. 55) benämner som ett homogent urval.  Ett homogent urval kännetecknas av att 

undersöka en specifik kategori för att identifiera likheter och skillnader. 

Studiens urval av barnlitteratur avgränsades först och främst till författarens första och 

sista publicerade bok i dagsläget. Detta för att i största möjliga mån ta del av författarnas 

tidsomfång för vidare jämförelse över tid. Däremellan valdes ytterligare tre slumpmässiga 

bilderböcker av varje författare. Antalet bilderböcker begränsades till fem per författare för att 

få rimlig mängd data. Bilderböckerna avgränsades också till att endast innefatta författarnas 

egenförfattade och illustrerade bilderböcker samt tillgänglighet på närliggande bibliotek. I 

analysen av bilderböckerna är huvudkaraktären i fokus men andra betydande karaktärer 

kommer ävenså att analyseras.  
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6.2.1 Presentation av författarna och deras bilderböcker 
I följande del presenteras författarna Elsa Beskow och Pija Lindenbaum. Vidare följer en 

beskrivning av de tio bilderböcker som analyseras i studien. Fem bilderböcker skapade av Elsa 

Beskow mellan 1897 och 1952 och fem böcker skapade av Pija Lindenbaum mellan 1990 och 

2021.  

Elsa Beskow, 1874–1953, är en av Sveriges främsta barnboksförfattare med flertalet 

klassiker. År 1897 debuterade hon med sin bok “Sagan om den lilla lilla gumman”. 

Barnböckerna har viss utgångspunkt i hennes eget liv och karaktärer är inspirerade av hennes 

farbröder, farföräldrar och flera andra familjemedlemmar. Elsa Beskow satte redan som barn 

ihop långa sagor till sina syskon och var mycket förtjust i läsning i skolan. Hon fick senare i 

livet sex söner och även de är underlag för flera av berättelserna. I över 50 års tid var Elsa 

Beskow framgångsrikt verksam inom barnlitteraturen. Idag finns det ett pris uppkallat efter 

henne, Elsa Beskow-plaketten som delats ut sedan 1958 (Bonnier, 2022-10-27).  

Pija Lindenbaum, född 1955, är en av Sveriges främsta nutida bilderboksförfattare. Hon 

har skapat flera bilderboksserier som haft stor framgång, även utomlands. De kännetecknas av 

hennes unika sätt att behandla och samspela med text och bild. Pija Lindenbaum använder med 

hjälp av text och bild sin förmåga att utmana normer och har en nyskapande förmåga att skildra 

nutidens barn på olika sätt med inslag av humor men ävenså känslor som ångest. Med sitt unika 

författarskap har hon tilldelats flera priser och utmärkelser. Likaså har hon med Pija 

Lindenbaum Award varit med och namngett Filmfest Sundsvalls pris till internationell barnfilm 

(Rabén & Sjögren, 2022-10-27).  

  

Elsa Beskow (årtal) Handling 

Sagan om den lilla 

lilla gumman (1897) 

Den lilla lilla gumman bor i en liten stuga. Den lilla gumman har en 

ko och en katt på sin gård som hon mjölkar och tar hand om. En dag 

är katten olydig och den lilla gumman är tvungen att jaga i väg 

katten.  

Puttes äventyr i 

blåbärsskogen 

(1901) 

När Putte är ute i skogen för att plocka bär till sin mamma sätter han 

sig ner i skogen. Nere bland mossan och riset ser Putte 

blåbärskungen och plötsligt är hand i en helt ny värld där han träffar 

blåbärspojkarna och lingonflickorna.  

Sol-ägget (1932) Älvan hittar en stor gul kula i skogen. Älvan och resten av skogens 

vänner försöker lista ut var klotet kommer ifrån. Kotte, Krokrot, 

fåglar och grodor hjälper till med mysteriet.  

Duktiga Annika 

(1941) 

Annika är en flicka som hjälper till på sina föräldrars gård. På gården 

har hon uppdrag och får hjälp av bland annat en liten tomtefamilj 

och en hund. Hon möter Skryt-Olle och en tjurig Gubbe på sin 

upptäcktsfärd.  
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Röda bussen och 

gröna bilen (1952) 

Röda bussen och gröna bilen består av flera små handlingar i en och 

samma bok. Att åka buss och gå på cirkus är ett av äventyren. En 

busig grön bil trasslar till det och hamnar i ån.  

 

Pija Lindenbaum 

(årtal) 

Handling 

Else-Marie och 

småpapporna (1990) 

Else-Marie har sju småpappor som reser mycket i jobbet. En dag ska 

småpapporna hämta Else-Marie på fritids vilket blir jobbigt för Else-

Marie då alla andra barnen har en stor pappa.    

Gittan och 

älgbrorsorna (2003) 

Gittan är trött på att det är tyst i sitt rum. Hon vill ha ett syskon. Efter 

att Gittan åkt pulka träffar hon på tre älgar som hon tar med hem och 

gör till sina brorsor. Gittan tänker att de ska leka och hitta på massa 

kul.   

Lill-Zlatan och 

morbror raring 

(2006) 

Ellas föräldrar är på Mallorca och Ella som också kallas Lill-Zlatan 

bor hos sin mormor. Ella gillar att spela fotboll. En dag kommer 

morbror Tommy hem och Ella blir superglad. De hittar på flera 

roliga saker. En dag när Ella och Tommy ska umgås dyker Steve 

upp. Ella gillar inte Steve och vill ha Tommy för sig själv.   

Kenta och 

barbisarna (2007) 

Kenta är superbra på fotboll. Pojkarna på förskolan vill alltid spela 

fotboll och leka med Kenta men Kenta vill hellre vara med tjejerna 

och leka med barbies. Tjejerna är skeptiska till att Kenta ska vara 

med.  

Vitvivan och 

Gullsippan (2021) 

Vitvivan och Gullsippan är två barngrupper uppe i bergen omgivna 

av ett markerat sträck som det är förbjudet att gå utanför. Vitvivans 

barn målar tavlor, dansar, sjunger, hoppar studsmatta, badar och 

spela krocket. Gullsippans barn får skala potatis, diska, tvätta kläder 

och bära sten. Ett barn på Vitvivan tycker att det är orättvist men 

Schäfen, läraren, tycker att det ska vara så. Barnen tar saken i egna 

händer och byter kläder och därmed plats med varandra.  

 

6.3 Trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och användbarhet 
Trovärdighet belyser datainsamlingens tillvägagångssätt samt i vilken grad detta har varit 

systematisk (Thornberg & Fejes, 2019, s. 276). Under processens gång har detta inneburit att 

se till att studiens data på ett kritiskt sätt diskuteras och återkopplas till syfte, frågeställning, 

teori och forskningsbakgrund. Detta har diskuterats kontinuerligt under studiens gång och 

mellan delstudiernas processer. Då vi har följt en tydlig och strukturerad plan anser vi att vår 

studie har hög pålitlighet. Vi anser även att studien är noggrant och systematiskt genomförd 

med hög kvalitet.   



 16 

Generalisering eller överförbarhet handlar om hur resultatet kan användas i en annan 

situation. I en kvalitativ studie skapas tolkningar som i sin tur kan överföras när ny forskning 

genomförs (Thornberg & Fejes, 2019, s. 289–290). Denna studie breddar genusteoretisk 

forskning kring barnlitteratur och kan med fördel föras vidare till övrig forskning. Studien kan 

med fördel göras i ett större omfång för högre generaliserbarhet.  

Användbarhet beskriver i vilken mån studien är användbar för läsaren. Det handlar om 

att genom studien ge läsaren verktyg som blir användbara i personens egen praktik (Thornberg 

& Fejes, 2019, s. 291). Användbarheten utifrån denna studies olika delar är hög i didaktiskt och 

pedagogiskt syfte både i förskolans och skolans olika arbetslag och kollegier.  
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7. Resultat och analys  
 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analys av de valda bilderböckerna. 

Inledningsvis presenteras analysen av de fem valda bilderböckerna skapade av Elsa Beskow. 

och slutligen presenteras analysen av de fem valda bilderböckerna av Pija Lindenbaum.  

I resultatet och analysen benämns endast bilderböckernas titel kursiverat både i löpande 

text och under bilder och citat eftersom bilderböckerna saknar sidnummer och författarna 

nämns i respektive rubrik. Relevanta begrepp från tabellen över manliga och kvinnliga drag 

samt de centrala begreppen från teoriavsnittet kommer likaså vara kursiverade.  

 

7.1 Genusframställning i Elsa Beskows bilderböcker 
I följande avsnitt presenteras genusframställningen i Elsa Beskows analyserade böcker utifrån 

analysschemats rubriker; personlighet och karaktär, relationer och språkbruk, kläder och 

utseende samt aktiviteter och miljö. Baserat på analysschemats frågeställningar har flertalet 

ämnen uppkommit och formats under varje rubrik. Genusframställningen presenteras med olika 

slag av utdrag från bilderböckerna för att verifiera resultatet. 

 

7.1.1 Personlighet och karaktär 
I Sagan om den lilla lilla gumman, Puttes äventyr i blåbärsskogen, Sol-ägget, Duktiga Annika 

och Röda bussen och gröna bilen har det påträffats flertalet genusstereotyper kring karaktärer 

och personlighet. I Sagan om den lilla lilla gumman, Sol-ägget och Duktiga Annika återfinns 

de kvinnliga huvudkaraktärerna som omhändertagande, lydiga och milda. Samtliga av dessa 

karaktärer baseras på att kvinnor tillskrivs roller där deras personligheter sammankopplas med 

hemmet och femininitet vilket går i linje med Hirdmans genuskontrakt (Hirdman, 1988 s. 51 

och 54, Eriksson & Gottzén. 2020 s. 28–29).  

De övriga kvinnliga karaktärerna baseras även de på en femininitet. I Puttes äventyr i 

blåbärsskogen, Duktiga Annika och Röda bussen och gröna bilen synliggörs modersgestalter 

av olika slag. Dessa vårdande modersgestalter karaktäriseras av prydlighet och har sin naturliga 

plats vid spisen, med sina barn eller ompysslande kring djur. Detta styrks nedan med citatet från 

Puttes äventyr i blåbärsskogen;  

 

Därutanför sitter med värdig min 

en lingonmamma så prydlig och fin  

med alla döttrarna sina. 

 

I Puttes äventyr i blåbärsskogen återfinns lingonflickorna som även de gestaltas 

könsstereotypiskt. De beskrivs som prydliga och fina döttrar som sjunger, fnittrar och förväntas 

uppträda propert. De förväntas hjälpa sin moder att förse blåbärspojkarna med mat.  

I Puttes äventyr i blåbärsskogen, Sol-ägget och Duktiga Annika finns det manliga 

fadersgestalter som framställs könsstereotypisk. Samtliga av dessa starka och auktoritära män 

karaktäriseras av sitt ägande eller sin position i familjen eller området. Dessa gestalter 

karaktäriseras även kring sina namn eller benämningar. I Sol-ägget och Puttes äventyr i 
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blåbärsskogen kallas dessa fadersgestalter för “skogens vaktartomte” respektive 

“blåbärskonungen”, vilket visar på karaktärens rang och status sammanflätat med deras 

personlighetsdrag. Båda dessa fadersgestalter kopplas vidare till söner som arbetar för eller 

hjälper dem i fadersgestalternas område.  

I Sol-ägget och Duktiga Annika gestalts de pojkar som är jämngamla med de kvinnliga 

huvudkaraktärerna som retsamma och aktiva. Kotte är en karaktär som skildras som en retsam 

kille som gör hyss och bus mot Älvan. Även karaktären Skryt-Olle har liknande drag som Kotte 

mot Annika där även han karaktäriseras via hans maskulina namngivande.  

I flertalet böcker återfinns karaktärer med typiska maskulina eller feminina drag. En 

karaktär som skiljer sig från detta är Putte i Puttes äventyr i blåbärsskogen. Putte är en känslig 

och fantasifull karaktär som på flera vis går utöver den manliga stereotypen om män som 

känslokalla utifrån Nikolajeva (2017, s. 193), Kåreland (2010, s. 37 och 43–44) och Kåreland 

och Lindh-Munther (2010, s. 72–74). Under inledningen av boken brister Putte ut i gråt då han 

inte kan hitta några bär till sin mor. Även i begynnelsen av hans äventyr håller Putte sig ständigt 

i bakgrunden av Blåbärskungen för trygghet och skydd. 

 

   

(Puttes äventyr i blåbärsskogen) 

 

7.1.2 Relationer och språkbruk 
Sol-ägget, Puttes äventyr i blåbärsskogen, Duktiga Annika samt Röda bussen och gröna bilen 

kan kopplas till genussystemet där män och kvinnor beskrivs som varandras motsatser och där 

mannen är norm i relation till kvinnan (Hirdman, 1988, s. 51–52).  

I Puttes äventyr i blåbärsskogen och i Sol-ägget har männen fått rollen som överordnad 

konung över blåbärsskogen samt väktare över skogen vilket ger dem mer befogenhet i 

handlingen. Kvinnorna tillskrivs underordnade roller i handlingarna utifrån relationer och 

språkbruk. Ett exempel på detta återfinns i Puttes äventyr i blåbärsskogen där det genom boken 

är uppdelat mellan far och söner samt mor och döttrar.  
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(Puttes äventyr i blåbärsskogen) 

 

Under handlingens gång kontrollerar fadern eller mannen sönerna genom arbete och äventyr. 

Modern och döttrarna håller i stället på med mat, servering och underhållning. Under bokens 

gång sker ytterst liten kontakt mellan de uppdelade sällskapen och kvinnor och män är 

uppdelade även i konversationerna. Både i Puttes äventyr i blåbärsskogen, Duktiga Annika och 

Sol-Ägget tillskrivs språkbruket och uttryckssätten en känsla utifrån karaktärens roll i 

handlingen. Flickorna talar fint, pojkarna talar ivrigt, Putte talar tacksamt och de äldre männen 

talar bestämt. De maskulina karaktärerna tenderar att ha ett konkurrensinriktat tal medan de 

feminina karaktärerna tenderar att uttrycka ett mer samarbetsinriktat tal i konversationerna. 

Detta kan verifieras utifrån nedanstående citat;  

 

Kom nu och följ med oss, ropar de, så ska du så mycket livat få se! (Blåbärspojkarna 

ur Puttes äventyr i blåbärsskogen) 

 

Sen Putte bockar så djupt han kan och tackar för allt, ty nu måste han och 

blåbärsgossarna fara. (Putte ur Puttes äventyr i blåbärsskogen) 

 

Vad tar du dig till? Röt Krokrot. (Korkrot ur Sol-Ägget) 

 

Låt bli grinden! Barn ska inte vara så klåfingriga, sa gubben. (Gubben ur Duktiga 

Annika) 

 

I Duktiga Annika tillskrivs fadern i huset de händiga och praktiska uppdragen som exempelvis 

lagning av staket, medan mamman tillskrivs de husliga uppdragen. I Sol-ägget och Duktiga 

Annika kan de två pojkarna Kotte och Skryt-Olle identifieras som bråkiga, retsamma och 

skrytiga mot Älvan och Annika. Trots detta bemöter både Älvan och Annika pojkarna snällt 

tillbaka vilket tyder på att karaktärerna har förstått en ställning och rang utifrån samhällets 

normer och värderingar.  
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(Sol-ägget) 

 

 

I Sagan om den lilla lilla gumman återkommer ständigt begreppet liten/litet både kring gumman 

och hennes tillhörigheter på gården. Språket kring kvinnan tyder på en underordning då 

beskrivelsen av henne blir liten och svag. I Röda bussen och gröna bilen framställs de manliga 

karaktärerna som starka och tillskrivs tyngre vägande yrken som exempelvis polis. De 

kvinnliga karaktärerna tillskrivs roller som mamma och yrken som exempelvis servitris.  

 

7.1.3 Kläder och utseende 
I Sagan om den lilla lilla gumman, Duktiga Annika och Puttes äventyr i blåbärsskogen återfinns 

mammor, kvinnor och flickor som gemensamt delar inslag kring attribut. Gemensamt för dessa 

karaktärer är kjol eller klänning, förkläde och huckle. Likaså är de klädda i ljusa färger och det 

återfinns rosetter på flertalet av dessa klädnader. Detta är en klassisk feminin utstyrsel under 

tidsperioden som böckerna skrevs och publicerades.  

 

 

 
 

(Röda bussen och gröna bilen, Sagan om den lilla lilla gumman & Duktiga Annika) 

  

I Duktiga Annika, Puttes äventyr i blåbärsskogen, Röda bussen och gröna bilen och Sol-ägget 

finns det flertalet likheter kring de manliga attributen. Gemensamt för karaktärerna är att 

männen är praktiskt klädda för sina arbeten och äventyr. Alla dessa manliga karaktärer är klädda 

i byxor, tröja och en huvudbonad som stämmer överens med deras roll. 
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(Sol-ägget & Duktiga Annika) 

 

En karaktär som utmärker sig till skillnad från dessa tidigare beskrivna klassiska utstyrslar är 

Putte i Puttes äventyr i blåbärsskogen. Puttes utseende kan kopplas till både feminin och 

maskulin mundering. Karaktären har guldlockar, en längre ljusrandig tröja nästintill en 

klänning, små sandaler och höga strumpor. Putte har rosiga kinder och röda läppar vilket klassas 

som feminint och som ett skönhetsideal bland kvinnor. 

 

 

 
(Puttes äventyr i blåbärsskogen) 

 

I Sol-ägget är Älvan klädd i en ljus klänning som hon har under hela bokens gång. Till skillnad 

från resten av bokens karaktärer så som naturliga skogsföreteelser visas Älvan som en nästintill 

lysande karaktär i den mörka skogen med sitt röda långa hår och ljusa utstyrsel. Det 

gemensamma med Annika i Duktiga Annika är att den feminina utstyrseln för 

huvudkaraktärerna illustreras som opraktisk för de aktiviteter som utförs i boken. Både Annika 

och Älvan utför äventyr i skog och betesmark och deras ljusa klänningar och rosetter betraktas 

som opassande och icke ändamålsenliga i den beskrivna terrängen och aktiviteten.  
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(Duktiga Annika & Sol-ägget) 

7.1.4 Aktiviteter och miljö 
I Puttes äventyr i blåbärsskogen, Sol-ägget och Duktiga Annika är alla huvudkaraktärerna ute 

på olika typer av äventyr. Äventyrliga handlingar klassas som ett typiskt maskulint 

händelseförlopp enligt Nikolajeva (2017, s. 193), Kåreland (2010, s. 37 och 43–44) och 

Kåreland och Lindh-Munther (2010, s. 72–74). Putte som är en blyg kille tar sig an äventyret 

och blir modigare under handlingens gång. Älvan och Annika är båda två kvinnor som modigt 

går ut i okända miljöer, undersöker nya artefakter och träffar på flera olika gestalter på sina 

äventyr. Genom detta bryter Älvan, Putte och Annika på olika vis mot genuskontraktet 

(Hirdman, 1988 s. 51 och 54, Eriksson & Gottzén. 2020 s. 28–29) kring hur män och kvinnor 

förväntas handla i olika situationer.  

 I Puttes äventyr i blåbärsskogen, Duktiga Annika, Röda bussen och Gröna bilen 

samt i Sol-ägget är de manliga karaktärernas sysslor och aktiviteter gemensamt förenade med 

äventyr i skogen och fysiskt arbete på gårdarna. De aktiviteter som männen gemensamt gör är 

fysiskt arbete på fält och i skog, arbete och slit kring fordon samt arbete med djur. I Röda bussen 

och gröna bilen åker den gröna bilen ner i ån. När bilen ska släpas upp är det uteslutande män 

som konkar och bär. Vid en senare bild i boken står en kvinna med sina barn och vinkar, som 

en gest till männens ansträngning. I Puttes äventyr i blåbärsskogen kan vi se hur 

blåbärspojkarna, Putte och blåbärsfar rider på möss, åker på en reslig skrinda och klättrar högt 

under bokens handling. Detta är något som de kvinnliga karaktärerna inte ägnar sig åt. De 

händiga sysslorna tillskrivs männen i flertalet av bilderböckerna och kan stödjas med 

nedanstående citat ur Duktiga Annika: 

 

Ska vi inte laga hålet då? sa Annika. 

Jo, pappa gör det nog när han kommer hem, bara nu inte Majros innan dess springer ut 

och betar på klöverfältet, sa mamma. 

 

I Sagan om den lilla lilla gumman, Puttes äventyr i blåbärsskogen, Duktiga Annika och Röda 

bussen och gröna bilen är de kvinnliga karaktärernas aktiviteter och sysslor kopplade till 

hemmet. De lagar mat, bakar, tar hand om djur, mjölkar och är allmänt omhändertagande mot 

familjerna. I Duktiga Annika tar mamman hand om hushållet och Annika försöker hjälpa till 

med dukning, mjölkning och torkning av disk. I boken beskrivs Annikas sysslor med mamman:  

 

Och hon kunde hjälpa sin mamma med allt möjligt, både att sopa och duka och torka 

disk och vifta bort flugor från Majros, då mamma mjölkade. 
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Likaså kan vi se detta i Puttes äventyr i Blåbärsskogen där lingonflickorna hjälper sin mamma 

att förbereda maten. Flertalet sidor fokuserar på lingonflickornas förmåga att hjälpa sin mor 

med lingonen. Nedan visas ett exempel på denna typ av aktivitet via utdrag ur boken:  

 

Ja visst, kära barn, ska du lingon få; så plocka nu snällt mina flickor. 

 

7.2 Genusframställning i Pija Lindenbaums bilderböcker 
I följande avsnitt presenteras genusframställningen i Pija Lindenbaums analyserade 

bilderböcker utifrån analysschemats rubriker: personlighet och karaktär, relationer och 

språkbruk, kläder och utseende samt aktiviteter och miljö. Baserat på analysschemats 

frågeställningar har flertalet ämnen uppkommit och formats under varje rubrik. 

Genusframställningen presenteras i det följande med olika slag av utdrag ur bilderböckerna för 

att verifiera resultatet. 

 

7.1.1 Personlighet och karaktär 
I Else-Marie och småpapporna, Gittan och älgbrorsorna, Lill-Zlatan och morbror raring, 

Kenta och barbisarna samt i Vitvivan och Gullsippan har det påträffats flertalet 

genusstereotyper kring karaktärer och personlighet men det finns samtidigt flera tendenser till 

överskridande av dessa.  

I Else-Marie och småpapporna, Lill-Zlatan och morbror raring och Vitvivan och 

Gullsippan benämns inte huvudkaraktärerna med något könspronomen utan endast med namn 

vilket gör att karaktärerna tillskrivs en mer könsneutral roll. Läsaren får inte veta vilket kön som 

huvudkaraktärerna har. Karaktärernas personlighet passar in under både typiska feminina och 

maskulina drag. Karaktärerna Else-Marie och Ella har feminina namn vilket ger läsaren 

intrycket av att karaktären är en kvinna. Ellas personlighet kan kopplas både till de traditionella 

maskulina dragen som bråkig, aktiv och sportig men även till de mer traditionella kvinnliga 

dragen som emotionell och sårbar. Likaså framställs Else-Marie som känslostyrd med 

tendenser till ångest men samtidigt som bråkig. Barnen i Vitvivan och Gullsippan benämns 

endast som Vitvivorna och Gullsipporna vilket gör dem könsneutrala. De tillskrivs ytterst lite 

personlighetsdrag och kopplas mer till sitt utseende och sina aktiviteter. I Kenta och Barbisarna 

och Gittan och älgbrorsorna benämns huvudkaraktärerna med könspronomen och namn vilket 

ger en indikation på vilket kön karaktären har och därmed är karaktärerna mindre könsneutrala. 

Samtidigt överskrider karaktären Kenta de maskulina personlighetsdragen eftersom han 

tillskrivs en roll som blyg, passiv och emotionell med tendens till ångest. Flickorna på Kentas 

förskola framställs som lydiga, svaga och lugna medan pojkarna på förskolan beskrivs som 

bråkiga, busiga, livliga och starka. Bilden nedan illustrerar hur flickorna ligger fint och stilla 

medan pojkarna är stökiga. Kenta återfinns i bildens centrum där han ligger och funderar.   
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(Kenta och barbisarna)  

 

Gittan framställs mer med de feminina dragen eftersom hon är prydlig, omtänksam, lydig och 

snäll. Älgbrorsorna framställs med de traditionellt maskulina dragen. De är bråkiga, stökiga, 

olydiga och ofräscha. Gittan och älgbrorsorna går i linje med Hirdmans begrepp genussystem 

där män och kvinnor anses vara varandras motsatser eftersom Gittan och älgbrorsorna beskrivs 

isärhållande personlighetsmässigt (Hirdman, 1988, s. 51–52). Detta belyses av nedanstående 

bild och citat: 

 

 
(Gittan och älgbrorsorna) 

 

 -Vi kan leka med djuren i stället, föreslår Gittan. Hon ställer dom så fint. Som på 

djurpark. [...] Men brorsorna leker inte så. Dom kastar upp krokodilen i luften. Och 

lejonet äter upp alla apor [...] (Gittan i Gittan och älgbrorsorna) 

 

Flertalet av de vuxna karaktärerna i Else-Marie och småpapporna, Gittan och älgbrorsorna, 

Lill-Zlatan och morbror raring och Kenta och barbisarna framställs könsstereotypiskt. Kentas 

pappa framställs som tävlande, påtryckande och auktoritär. Else-Maries småpappor framställs 

som ordentliga, arbetsamma och barska. Else-Maries mamma framställs däremot som 

omtänksam, rättvis, och huslig eftersom hon sköter om allt. På samma vis beskrivs mormodern 

i Lill-Zlatan och morbror raring eftersom hon tar hand om sitt barnbarn Ella och sina söner.  
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 I Lill-Zlatan och morbror raring och i Vitvivan och Gullsippan finns vuxna 

karaktärer med könsöverskridande personlighetsdrag. I Lill-Zlatan och morbror raring 

framställs Ellas morbror Tommy med de traditionella maskulina dragen utåtriktad, äventyrlig 

och lekfull men samtidigt med de feminina känslosam, omhändertagande och kärleksfull.  Detta 

tyder på att han är könsöverskridande. I nedanstående bild och citat visas Tommys 

känslomässiga roll. 

 

 

Det är bara Tommy som gråter när en hund dör. 

(Ella i Lill-Zlatan och morbror raring)  

 

   

(Lill-Zlatan och morbror raring) 

 

 

 

 

 

Även Schäfen i Vitvivan och Gullsippan är könsöverskridande då hon som kvinna tillskrivs de 

traditionella maskulina dragen som auktoritär, bestämmande och strikt. Samtidigt har Schäfen 

också de traditionella kvinnliga dragen som omhändertagande och berömmande mot 

Vitvivorna.  

 

7.1.2 Relationer och språkbruk 
I flertalet böcker går det att identifiera maktrelationer kopplade till ålder och klass. 

Framställning av genus kopplat till maktrelationer förekommer ytterst lite i Else-Marie och 

småpapporna, Gittan och älgbrorsorna, Lill-Zlatan och Vitvivan och Gullsippan. I relationerna 

som förekommer baseras auktoriteten utifrån ålder och position i familjen. Ett exempel på detta 

är i Gittan och älgbrorsorna där älgbrorsorna likaså hade kunnat vara älgsystrar och ändå ha 

makten då Gittan blir underordnad som lillasyster.  

I Kenta och Barbisarna finns det flera grupperingar utifrån kön och relationer till 

artefakter. Makten över grupperingen baseras på flicklekar med barbies respektive aktiva 

pojklekar som senare i handlingen övergår till en synkroniserad gemenskap mellan grupperna. 

Att Kenta vill leka med flickorna överskrider vardagen i hans förskola vilket ger honom en 

underordnad roll när han vill in i flickgrupperingen. I pojkgrupperingen får Kenta istället en 

överordnad roll bland de jämnåriga pojkarna då han är bra på fotboll och behövs i deras lag. 

Detta kan kopplas till att Kentas förskola följer samhällets konstruerade könsroller om vad som 

förväntas av pojkar respektive flickor (Eriksson & Gottzén, 2020, s. 10; Utforska Sinnet, 2022-

10-18). Eftersom Kentas intresse bryter mot könsstereotyper uppstår en vilsenhet hos Kenta. 

När leken övergår till en gemensam lek tar pojkarna istället över flickornas lek och gör om den 

vilket gör flickorna passiva. Flickorna deltar sedan i pojkarnas fotboll och spelar i kjolar. Detta 

kan klassas som ett sätt att återkalla makten över hur synkroniseringen av grupperna utföll när 

pojkarna tog över deras lek. Detta synliggörs med de två nedanstående bilderna. På första bilden 
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dansar Kenta med flickorna och på andra bilden dansar pojkarna medan Kenta och flickorna 

tittar på. 

 

 

           

                                             (Kenta och barbisarna) 

 

Kentas pappa gillar fotboll och är sportig vilket tydligt framkommer i bilder och i texten. När 

Kentas pappa följer med till förskolan tycker han att det är roligt när de andra pojkarna börjar 

busa. Det framkommer i bilder och text att Kentas pappa vill att Kenta ska tycka om fotboll då 

han vill att Kenta ska ha med sin fotboll till förskolan. En dag vill Kenta inte ha med fotbollen 

vilket gör hans pappa bekymrad. Det kan tolkas som att Kentas pappa inte vill att Kenta ska 

tycka om barbies då det bryter mot genuskontraktet (Hirdman, 1988 s. 51 och 54, Eriksson & 

Gottzén. 2020 s. 28–29). Detta illustreras i nedanstående bild med tillhörande text.  

 

 

             Nästa morgon packar Kenta ryggan själv.  

-Men den här då? frågar pappa.  

-Den får inte plats, säger Kenta. 

-Jodå, säger pappa. 

-Nää, säger Kenta, och så går han.  

  

  

       (Kenta och barbisarna) 
  

 

 

I Kenta och barbisarna förekommer ett konkurrensinriktat tal bland pojkarna där de talar 

skämtsamt och grovt. Bland flickorna förekommer ett samarbetsinriktat tal där de talar 

respektfullt och kärleksfullt. Värt att nämna är hur pedagogen talar till pojkarna respektive 

flickorna. Pedagogen tillrättavisar pojkarna vid flertalet tillfällen medan flickorna inte får några 

tillsägelser alls, trots att Kenta till en början inte fick vara med i flickornas lek. Nedanstående 

citat styrker de olika sätt karaktärerna talar på eller med varandra.  
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-Fy på dig, säger fröken, inte så. (Fröken talar till en pojke) 

 

-Fast då ville dom inte bada mer, säjer Agnes, så då åkte dom på bussen. 

-Jaa, men då krockade den, säjer Gittan. (flickorna talar med varandra i leken) 

 

-SKA JAG KNIVA DIG MED LASERKNIVEN! skriker Anton. (Pojkarna talar med 

varandra i leken) 

 

I Lill-Zlatan och morbror raring förekommer ett samarbetsinriktat tal från morbror Tommy då 

han försöker lösa konflikter och talar kärleksfullt. Detta bryter mot normen kring hur män 

förväntas tala. Ella har ett konkurrensinriktat tal då hon exempelvis nedvärderar Tommys 

kompis Steve vid flertalet tillfällen vilket likaså bryter mot det som förväntas av en flicka. 

Nedan återfinns citat utifrån det konkurrensinriktade tal som Ella använder: 

 

Åk hem till det där Trelleborg, säger jag och smäller igen dörren.  

 

Jäkla skitkorvar, säger jag. För jag tänker inte bada. 

 

I Gittan och älgbrorsorna förekommer likaså både ett konkurrensinriktat tal och ett 

samarbetsinriktat tal. Gittan är mån om älgbrorsorna och vill ta hand om dem vilket visar sig i 

det mognare språket hon använder. Älgbrorsorna talar mer busigt och skämtsamt när de väljer 

att inte lyssna på Gittan. I Else-Marie och småpapporna förekommer ett mer tydligt och bestämt 

tal från småpapporna medan Else-Maries mamma talar med mjukare ton. Vidare presenteras 

citat utifrån ett samarbetsinriktat tal från Gittan och ett konkurrensinriktat tal från 

älgbrorsorna.  

  

Va fint säjer Gittan, fast hon ser att dom ritar sönder nästan alla kritor.  

 

Får man HOPPA i soffan då?! 

skrattar brorsorna 

-Får man stå på HORNEN?!! 

-FÅR MAN GÅ OCH LÄGGA SEJ I SMÖRET?!!!  

vrålar dom.  

 

7.1.3 Kläder och utseende 
I bilderböckerna återfinns könsstereotypiska skildringar i form av kläder och utseende men även 

skildringar som utmanar genus, normer och värderingar. I Kenta och Barbisarna samt Gittan 

och älgbrorsorna är karaktärernas kläder och utseende könsstereotypiska. Kenta och de andra 

pojkarna på förskolan bär mörka kläder, kamouflagemönster och har kort hår. Flickorna på 

förskolan bär ljusa klänningar och linnen med blommor, de har smycken, tofsar, hårspännen 

och mestadels långt hår. Gittan har ljust färgade kläder och kanintofflor på fötterna. Hennes 

pyjamas är ljusgrön med kaniner på men samtidigt använder hon hängselbyxor vilket kan 

klassas som mer maskulint. I garderoben har hon mestadels feminina kläder med ljusa färger 
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och mönster. Hon har långt lockigt hår med hårspännen vilket går i stil med flickorna på Kentas 

förskola som nedanstående bilder visar;  

 

 

 

   (Kenta och barbisarna & Gittan och älgbrorsorna) 

 

I Else-Marie och småpapporna, Lill-Zlatan och morbror raring och Vitvivan och Gullsippan 

skildras huvudkaraktärerna mer könsneutralt. Else-Marie har i större utsträckning mer 

maskulina kläder i mörka färger och halvlångt brunt hår. Ella har likaså mer maskulina kläder 

då Ella går klädd i sportiga kläder som träningsshorts, en matchtröja och fotbollsskor. Ella har 

ävenså halvlångt hår med hårband i. Else-Marie och Ella porträtteras mer maskulint vilket kan 

tolkas som att de båda bryter genuskontraktet (Hirdman, 1988 s. 51 och 54, Eriksson & Gottzén. 

2020 s. 28–29). Barnen i Vitvivan och Gullsippan är helt könsneutrala i utseende och kläder då 

alla barnen i samma barngrupp har likadana kläder och frisyrer. Huvudkaraktärerna illustreras 

i nedanstående bilder; 

 

 
(Else-Marie och småpapporna, Lill-Zlatan och morbror raring & Vitvivan och Gullsippan) 

 

De vuxna karaktärerna i Else-Marie och småpapporna, Lill-Zlatan och morbror raring, Kenta 

och barbisarna samt i Vitvivan och Gullsippan porträtteras könsstereotypiskt. De kvinnliga 

karaktärerna har till stor del ljust färgade kläder, kjol eller klänning, smycken och långt hår.  
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(Lill-Zlatan och morbror raring, Else-Marie och småpapporna & Vitvivan och Gullsippan) 

 

De manliga karaktärerna har flertalet gånger kavaj, slips, skjorta, hatt och rock i mörka 

färger. De har kort hår och i de flesta fall även kroppsbehåring och muskler. I Lill-Zlatan och 

morbror raring bryter Tommy normen kring det manliga utseendet och klädvalen. Han har 

mer feminina drag i både utseende och klädsel. Till skillnad från andra manliga karaktärer har 

Tommy alltid ljust färgade skjortor med blommor eller annat feminint mönster. Han har kort 

hår men använder smycken. Tommy kan därför anses bryta mot genuskontraktet (Hirdman, 

1988 s. 51 och 54, Eriksson & Gottzén. 2020 s. 28–29) då han går emot normen kring hur en 

man förväntas klä sig.  

 

           

 
(Else-Marie och småpapporna, Kenta och barbisarna & Lill-Zlatan och morbror raring) 

 

7.1.4 Aktiviteter och miljö 

I flertalet bilderböcker återfinns könsstereotypiska aktiviteter men samtidigt förekommer det 

karaktärer som överskrider dessa. I Else-Marie och småpapporna och i Lill-Zlatan och 

morbror raring förekommer det kvinnliga karaktärer med husliga sysslor som tar hand om 

resterande i hushållet. De lagar mat, städar och bäddar. De manliga karaktärerna tillskrivs 

arbeten som kontorsjobb eller affärsmän och i båda bilderböckerna finns män som reser. Detta 

går i linje med vad Nikolajeva (2017, s. 193), Kåreland (2010, s. 37 och 43–44) och Kåreland 

och Lindh-Munther (2010, s. 72–74) menar är historiskt traditionella roller för män och 

kvinnor. Männen arbetar utanför hemmet, är äventyrliga och upptäcker världen medan 

kvinnor har en tendens att tillskrivas roller i hemmet. Samtidigt förekommer det även i båda 



 30 

bilderböckerna en tendens till att de manliga karaktärerna likaså sköter hushållet och 

kvinnorna arbetar. Värt att poängtera är att det endast sker när deras fru arbetar sent eller för 

att karaktären bor ensam i sin lägenhet.  

 

   
(Else-Marie och småpapporna & Lill-Zlatan och morbror raring) 

 

I Kenta och barbisarna förekommer uppdelad lek baserat på kön. Flickor leker med barbies 

och pojkar leker krig och brottas. Samtidigt överskrider barnen dessa könsstereotypiska leker 

och bryter därmed genuskontraktet eftersom de börjar utföra en aktivitet som de inte förväntas 

göra som pojke respektive flicka (Hirdman, 1988 s. 51 och 54, Eriksson & Gottzén. 2020 s. 28–

29). Boken illustrerar att pojkar kan leka med barbies, kan ha klänning eller kjol och dansa 

samtidigt som flickor kan spela fotboll. Den vänstra bilden nedan visar den könsuppdelade 

leken som förekommer på förskolan. Den högra bilden visar att det inte behöver vara antingen 

eller utan att det kan vara både och.  

 

 
(Kenta och Barbisarna) 

 

I både Else-Marie och småpapporna och Kenta och barbisarna finns en oro över att bryta mot 

normen. Else-Marie är orolig över vad barnen på fritids ska tycka om hennes småpappor, hon 

tänker att barnen kanske vill använda småpapporna som dockor. På den vänstra bilden ser vi att 

småpapporna blir ompysslade och klädda i klänningar vilket på deras min och kroppsspråk inte 

ser ut att falla dem i smaken. Detta är en intressant genusaspekt eftersom det tyder på en 

maskulin kamp mot feminina kläder. På liknande sätt är Kenta orolig över vad de andra 

pojkarna på förskolan ska tänka om de ser honom i klänning. Han går i väg på toaletten när han 

ser att pojkarna kommer vilket illustreras i den högra bilden och citatet nedan.  
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(Else-Marie och småpapporna & Kenta och barbisarna) 

 

Kenta ser att killarna kommer. 

Nu kollar dom på honom och på alla kjolarna.  

Det är nog bäst att han går på toa. (Kenta i Kenta och barbisarna)                              

   

Både i Else-Marie och småpapporna, i Gittan och älgbrorsorna och i Lill-Zlatan och morbror 

raring förekommer de flickor som har tillgång till leksaker både klassade som maskulina och 

feminina. Else-Marie läser fantomen, leker med dockor och hjälper sina pappor med 

pappersarbete. Gittan har både dockor, lego och robotar och Ella går exempelvis alltid runt med 

sin fotboll. Samtidigt kan könsstereotypiska drag förekomma kring hur leken utspelar sig. 

Exempelvis i Gittan och älgbrorsorna leker Gittan och älgbrorsorna med samma artefakter men 

på skilda sätt. Gittan ritar fint och älgbrorsorna ritar oväder och knivar tills kritorna går sönder.  

 

 
(Else-Marie och småpapporna, Lill-Zlatan och morbror raring & Gittan och älgbrorsorna) 

 

Något intressant att belysa är hur miljön i Kenta och barbisarna och Gittan och älgbrorsorna 

ändras från en färg till en annan beroende av vilka karaktärer som syns i bilderna. Det är 

intressant att diskutera detta utifrån ett genusperspektiv eftersom rummet ändrade färg beroende 

på karaktärernas kön. Nedan illustreras hur Gittans rum förändras från att vara rosa när Gittan 

och hennes kompisar vistas där till att bli grönt när älgbrorsorna är närvarande. Likaså förändras 

ett rum på Kentas förskola från att vara grönt när pojkarna leker och bygger robotstridare till 

att bli i färgen orange när Kenta och tjejerna dansar och har klätt sig i kjolar.  
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(Gittan och älgbrorsorna & Kenta och barbisarna) 

 

I övrigt används det i hög grad neutrala färger i miljöerna som förekommer. Det används 

samtidigt i flertalet fall rosa färger för att belysa att något är annorlunda eller feminint. Som 

exempelvis är dockvrån rosa och röd på förskolan i Kenta och Barbisarna där flickorna leker 

med barbies, övrig miljö på förskolan går i en grön nyans. Likaså är Tommys lägenhet rosa i 

Lill-Zlatan och morbror raring vilket avviker från mormors hus som är i neutrala färger. Likaså 

är Gittans rum i Gittan och älgbrorsorna rosa vilket avviker från resterande av huset.  

 

 
(Lill-Zlatan och morbror raring & Kenta och barbisarna) 
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8. Diskussion 

  
I följande avsnitt presenteras en diskussion kring text- och bildanalysen av de tio valda 

bilderböckerna. Diskussionen redogör för vilka likheter och skillnader som har identifierats i 

hur genus framställs över tid i bilderböckerna samt hur det kan påverka barnens 

lärandemöjligheter i förskolan. Avsnittet diskuteras i relation till tidigare forskning, den 

teoretiska utgångspunkten genusteori samt ur ett förskoledidaktiskt sammanhang.  

 

8.1 Jämförelse av genusframställning i bilderböcker över tid och didaktiska 

konsekvenser 
Baserat på de två delstudierna där fem bilderböcker av Elsa Beskow och fem av Pija 

Lindenbaum analyserats utifrån ett genusperspektiv har både likheter och skillnader 

identifierats. Syftet med denna text- och bildanalys är att undersöka hur genus framställs i 

bilderböcker av två författare från olika tidsperioder med bred spridning och stor produktion 

samt hur genus har förändrats över tid. Detta för att sedan kunna diskutera vilka 

lärandemöjligheter det kan ge barnen i förskolan samt dess didaktiska konsekvenser.  

Utifrån analysen kring de vuxna karaktärerna återfinns det ett mönster i båda 

författarnas tidsperioder. Både i Elsa Beskows och i Pija Lindenbaums bilderböcker framställs 

vuxna överlag könsstereotypiskt. Utifrån tidigare forskning är detta en tendens som frekvent 

förekommer i bilderböcker (Kåreland och Lindh-Munther, 2010, s. 128, 133 och 141). Utifrån 

resultatet tydliggörs porträtterandet av de vuxna karaktärerna som stereotypa genom både 

attribut, personlighet, relationer och aktiviteter i Beskows böcker. I Lindenbaums bilderböcker 

porträtterades vuxna stereotypiskt genom framför allt utseende, yrken och aktiviteter. Endast 

en marginell utveckling kring genusframställningen kan identifieras mellan författarnas olika 

tidsperioder. I Lill-Zlatan och morbror raring har Lindenbaum framställt en vuxen utanför 

normen för vad som förväntas av en vuxen man. Porträtteringen av vuxna går i linje med 

tidigare forskning inom samma område och visar på att aktivitet och attribut är två av de främsta 

skillnaderna mellan män och kvinnor i bilderböcker (Kåreland och Lindh-Munther, 2010, s. 

141) Att vuxna och äldre i bilderböcker porträtteras på detta sätt bidrar till en vinklad bild kring 

barnens förebilder och framtid. Många av böckerna ger en överskridande bild av hur barn får 

uttrycka sig, men det ger samtidigt en stereotypisk bild kring hur de förväntas uppträda i ett 

senare skede i livet som vuxen. Lindenbaums böcker är samtidigt i framkant när det gäller 

porträttering av barn som könsneutrala. Flertalet barnkaraktärer nämns inte via något 

könspronomen, det porträtteras flera pojkar och flickor som går över normernas gränser. Utifrån 

tidigare forskning kopplas detta till en utveckling av kvinnliga författare som i högre grad 

utvecklar neutrala barnbokskaraktärer (Nikolajeva, 2017, s. 202).  

Flertalet karaktärer i de analyserade böckerna har likheter trots författarnas skilda 

tidsperioder. Utifrån Beskows bok Puttes äventyr i blåbärsskogen och Lindenbaums bok Kenta 

och barbisarna kan likheter i skildringen av stereotypa barngrupper och uppdelningar mellan 

kön vid aktiviteter och lek identifieras. I båda böckerna finns det likaså samband mellan 

illustrationen av färger och attribut för pojkar respektive flickor. Dock återfinns en utveckling 
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kring maktrelationerna mellan dessa grupper i Lindenbaums böcker. Där ges flickorna en mer 

fördelaktig ställning i jämförelse med pojkarna. I Beskows böcker porträtteras grupperingen 

flickor vid flertalet tillfällen som underordnad i jämförelse med pojkarna och männen. Under 

Beskows tidsperiod var det normalt att kvinnor hade roller i samhället som liknar böckernas 

grupperingar och karaktärer. Som exempel Annikas föräldrar i Duktiga Annika eller lingonmor 

och blåbärsfar i Puttes äventyr i blåbärsskogen. Även företeelser kring de kvinnliga attributen 

med klänning, huckle och förkläde i Beskows böcker är en spegling av dåtidens samhälle. 

Skildringar från två olika tidsperioder reflekterar och går i linje med utvecklingen av kvinnors 

ställning i samhället.  

I Kenta och barbisarna och Puttes äventyr i blåbärsskogen kan de två manliga 

huvudkaraktärerna med fördel jämföras som feminina män under respektive tidsperiod. Kenta 

och Putte är karaktärer som porträtteras som sårbara och därmed överskrider de båda normen 

kring vad som förväntades då och vad som förväntas idag av en man enligt Nikolajeva (2017, 

s. 193), Kåreland (2010, s. 37 och 43–44) och Kåreland och Lindh-Munther (2010, s. 72–74).  

Vidare kan flera likheter mellan några av de kvinnliga huvudkaraktärerna under båda 

tidsperioderna återfinnas. Gittan i Gittan och älgbrorsorna har likheter med Annika i Duktiga 

Annika samt Älvan i Sol-ägget. Både Annika, Älvan och Gittan är kvinnliga huvudkaraktärer 

som har en tendens att vara förlåtande, tålmodiga och accepterande kring de manliga 

karaktärernas beteende mot dem. Gittan tar hand om sina bråkiga älgbrorsor och städar upp 

efter deras hyss. Detta liknas med hur Annika och Älvan handlar i sina möten med Skryt-Olle 

och Kotte där flickorna är lydiga och präktiga mot djärva och busiga pojkar. De manliga 

karaktärerna från båda tidsperioderna tillåts alltså en större frihet i handlingarna utan 

konsekvenser som tidigare forskning visat (Nikolajeva 2017, s. 191–192, 195).  

I Lindenbaums bilderböcker finns det ett utvecklat och medvetet genustänk präglat av 

vår tids värderingar i jämförelse med i Beskows bilderböcker som visar påverkan från sin tids 

värderingar. I resultat och analys återfinns ett kritiskt mönster i de bilderböcker med en 

könsöverskridande handling och könsöverskridande karaktärer som Lindenbaum framställt. I 

bilderböckerna där flickorna framställs som maskulina fokuserar bokens handling på andra 

aspekter än den könsöverskridande flickan. I bilderböckerna där pojkarna går över mot de 

feminina dragen fokuserar handlingen specifikt på det könsöverskridande som sker samt 

känslorna hos den feminina pojken. Detta påvisar tidigare forskningsresultat kring att det är mer 

accepterat att vara en maskulin flicka än att vara en feminin pojke, vilket kan ge konsekvenser 

för barnens identitetsskapande (Kåreland och Lindh-Munther, 2010, s. 133). 

Utifrån studien identifieras den senaste boken från Lindenbaums, Vitvivan och 

Gullsippan som är publicerad år 2021, som den bok som i högst grad är könsneutral jämfört 

med resterande böcker i studien. Detta via både karaktärernas attribut, aktivitet, språk och 

relationer. Boken har en hög grad av porträttering och reflektion av ett klassamhälle och hade 

därför varit av intresse vid en analys ur ett klassperspektiv.  

Genom analysen framkom även ett tydligt stöd för hur barnsynen har utvecklats mellan 

dessa tidsperioder. I flera av Beskows barnböcker återfinns ett uppfostrande motiv då barn via 

de fantasifulla böckerna kan lära sig moral och dåtidens värderingar som återfanns i samhället. 

I Lindenbaums böcker återfinns det en utveckling kring det kompetenta barnet och i de flesta 

av bilderböckerna är barnens egen vardag i fokus, långt bort ifrån de vuxnas ledning (Kåreland 

och Lindh-Munther, 2010, s. 122 och 138). En intressant genusaspekt utifrån Beskows böcker 
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är att det finns både flickor och pojkar som tar sig an äventyr i handlingarna. Äventyrliga 

handlingar kopplas frekvent med manliga karaktärer. Dock återfinns det samtidigt en tendens 

att pojkarnas äventyr tar avstamp i att bemäktiga sig naturen enligt Nikolajeva (2017, s. 273), 

Kåreland (2010, s. 37 och 43–44) och Kåreland och Lindh-Munther (2010, s. 72–74). Flickorna 

som tar sig an äventyr syftar till att förstå fenomen eller andra naturliga aspekter (Nikolajeva, 

2017, s. 273). 

Under resultat och analys blev Hirdmans genusteori användbar (Hirdman, 1988 s. 51 

och 54). Både genussystemet och genuskontrakt blev framträdande i text- och bildanalysen. 

Genussystemet med sina två logiker blev synliga i båda författarnas böcker. Flickor och pojkar 

beskrivs som varandras motsatser i nästan alla böcker, vilket ger barnen en normaliserad bild 

av gruppering via kön. Genussystemet framträdde likaså vid relationer mellan karaktärer där 

männen i hög grad var överordnade kvinnorna, framför allt i Beskows böcker. Att mannen utgör 

normen framkom tydligt i Beskows verk där männen var konungar eller väktare men även i 

några av Lindenbaums verk. Manliga och kvinnliga karaktärer tillskrivs frekvent 

könsstereotypiska drag som går i linje med Hirdmans genuskontrakt (Hirdman, 1988, s. 52 och 

54).  

Samtidigt finns det karaktärer som tillskrivs mer könsöverskridande drag vilket då 

bryter mot genuskontraktet. De karaktärer som bryter mot genuskontraktet kan ge barnen en 

positiv bild av verkligheten och olika typer av människor. Det kan skapa en känsla av att 

aktiviteter inte behöver vara separerade beroende av kön. Bilderboken Kenta och barbisarna är 

ett tydligt exempel på detta. Boken visar barnen att det är acceptabelt att vara intresserad av 

både fotboll och barbies även om aktiviteterna historiskt sett har sammankopplats till ett kön 

vardera.  

De analyserade bilderböckerna har både positiva och negativa inslag vilket kan erbjuda 

barn olika former av lärande. Beskows böcker är ytterst fantasifulla och låter barn ta del av 

olika världar vilket kan ge barn utvecklade förmågor kring kreativitet och fantasi. Likaså kan 

Beskows böcker diskuteras och föras vidare i andra sammanhang tillsammans med 

förskolebarn. Lindenbaums böcker är verklighetsbaserade och realistiska samt skildrar barnens 

bekanta vardag med roliga fantasifulla inslag. Detta ger barn en igenkänningsfaktor och 

innehållet blir relaterbart. Alla studiens böcker kan både enskilt eller sammanslaget i ett 

pedagogiskt och didaktiskt sammanhang användas och arbetas med i förskolan.  

Vidare är det av intresse att koppla resultatet till läroplanen och pedagogernas arbete 

med barnlitteratur. Detta utifrån studiens tidigare nämnda riktlinjer i läroplanen (lpfö 18, 2018, 

s. 5, 7 och 15) kring att ständigt arbeta med att motverka könsstereotyper som kan påverka 

barnens identitetsutveckling. Baserat på resultatet framkommer att texten i barnlitteraturen både 

kan vara stereotypisk och könsöverskridande. Språket, bilden och texten överför normer och 

värden till barnen som sedan överförs till deras vardag, identitetsutveckling och ordförråd. Det 

är därför av stor vikt att reflektera över hur du som pedagog använder språket och läsningen 

med barn. Utifrån resultat och analys framkommer det att vid läsning med barn krävs det ett 

medvetenhet förhållningsätt kring hur genus framställs i den bok som valts att läsa. 

Välgrundade val och didaktiska planeringar kring litteratur skapar samtal och gynnar barns 

utveckling. Om denna medvetenhet finns kommer naturliga diskussioner kring genus och vad 

som anses vara manligt och kvinnligt att föras vidare till barn. En diskussion som med fördel 

kan uppkomma är kring hur man egentligen vet att en tjej är en tjej. Detta skapar reflektion och 
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tankar i barngruppen och ger möjlighet till ett vidgat synsätt kring genus. Vid en mindre 

förberedd läsning uppkommer en risk att läsningen och bokens innehåll överför en statisk och 

traditionell syn vilket begränsar barns identitetsutveckling. 

Ansvaret för jämställdhetsuppdraget som ingår i förskolans demokratiska grund åligger 

verksamhetens alla arbetsgrupper. Rektorn ansvarar för att inkludera jämställdhetsarbetet i det 

systematiska kvalitetsarbetet, förskolläraren ansvarar för att införa arbetssätt och aktiv 

reflektion kring jämställdhet och hela arbetslaget ska metodiskt och systematiskt arbeta utifrån 

jämställdhetsuppdraget.  

Utifrån resultat och analys framkommer en rad reflektioner kring barnlitteraturens 

användningsområden och lärandemöjligheter. Ett arbetssätt är att inkludera barnlitteraturen i 

barns lek och aktiviteter. Ett temainriktat arbeta med studiens barnlitteratur skulle kunna 

utveckla barnens kunskaper kring bland annat genus, jämställdhet, historia och språk. Baserat 

på utfallet uppkommer även en grundtanke kring att litteratur från båda tidsperioderna är 

betydelsefulla för barns utveckling och lärande. Det är av stor vikt att använda många typer av 

källor och litteratur för att barn ska få en ökad förståelse för samhället samt för normer och 

värden. Det är också av betydelse att som pedagog ha en öppen medvetenhet och erbjuda olika 

typer av litteratur med stor genusvariation. Tidigare utländsk forskning poängterar även detta 

(Peterson och Lach, 1990, s. 185, 187 och 190; Adam & Harper, 2021, s. 18).  

Analysen i studien synliggör att pedagoger bör lägga vikt vid att erbjuda möjligheter till 

lärande kring genus. Detta kan göras med hjälp av didaktiska boksamtal och diskussion genom 

både Elsa Beskows och Pija Lindenbaums barnlitteratur. Exempel på detta är att använda 

böckerna Puttes äventyr i blåbärsskogen och Kenta och barbisarna för att reflektera över 

könsgrupperingar och konstellationer i förskola och skola. Genom dessa böcker representeras 

flera typer av gruppindelningar, både könsstereotypa och könsöverskridande. Via variation och 

utbud blir alla former representerade. Det är därför av vikt att inte helt välja bort könsstereotypa 

böcker utan att pedagogiskt arbeta och problematisera all typ av barnlitteratur.  Ett annat 

exempel på att arbeta med dessa böcker med barn är att läsa och problematisera böckerna Lill-

Zlatan och morbror raring, Else-Marie och småpapporna, Duktiga Annika och Sol-ägget kring 

representationen av olika flickor. I dessa böcker finns ett stort utbud av flickor med olika 

intressen, kläder, och aktiviteter för barn att relatera till. Det är betydelsefullt att som pedagog 

eftersträva att med hjälp av litteraturen belysa att olika sätt att vara och klä sig är acceptabla 

oavsett kön. Värderingar och normer överförs till barnen via läsning vilket Adam och Harper 

(2021, s. 1–4 och 17) belyser i sin forskning. Det krävs därför en medvetenhet om denna 

överföring när pedagoger arbetar med litteratur i förskolan för barnens identitetsutveckling.  

Böckerna som analyserats är riktade till barn mellan 3–6 år. Detta betyder att om barn 

tar del av denna litteratur självständigt är det bilderna som kommer ge dem det största intrycket. 

Därför är det av relevans att diskutera vad bilderna ger barnen och hur de påverkar dem. I 

flertalet böcker från båda författarna och dess tidsperioder finns det en tendens att koppla ljusa 

färger som exempelvis röd, rosa och orange till flickor. Detta syntes i bland annat Gittan och 

älgbrorsorna, Kenta och barbisarna, Puttes äventyr i blåbärsskogen, och Sol-ägget. Flera 

gånger bytte miljöerna färg beroende på könet på karaktären som var i fokus. Fenomenet kan 

påverka barnens bild av maskulinitet och femininitet och ge barnen en stereotyp koppling 

mellan färg och kön. Detta kan påverka deras identitetsutveckling negativt och det skapar en 

syn på miljö och attribut kopplat till ett kön. Detta är viktigt att ha i åtanke när böcker är 
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framställda så att barn kan ta del av dem självständigt. Alla studiens bilderböcker bör reflekteras 

över pedagogiskt och med en didaktisk planering kopplad till läsningen. En av de böckerna som 

via bilder överskred det färgstereotypiska var Lill-Zlatan och morbror raring där männen vid 

flertalet tillfällen kopplades till färgerna röd och rosa samt till mönster som blommigt och rikligt 

med smycken. Sammanslaget kan böckerna visa en positiv representation av olika människor 

kopplat till bild och färg för barnens möjlighet till variation. Alla böckerna kan via pedagogiska 

och didaktiska planeringar även användas för att arbeta och reflektera över etiska dilemman 

och problemlösningar med barnen. Böckerna kan ingå i olika teman kring könsöverskridande 

vänskap, grupperingar, utstyrsel, etik, känslor eller familjekonstellationer.  

Genom litteraturen reflekterar och relaterar barn, vilket är ett fenomen som forskning 

av Kneeskern och Reeder (2020, s. 1473–1474) påvisar. Barnlitteraturen påverkar barnens 

identitetsutveckling redan under deras första år. Barn skapar i förskoleåldern en 

könsuppfattning och förstår könsroller och socialiseras in i dessa. Det är därför som 

representation i bilderböcker är av stor vikt redan från tidig ålder (Kneeskern och Reeder, 2020, 

s. 1473–1474; Peterson och Lach, 1990, s. 185, 187 och 191). Forskningen visar att om barn 

endast får möjlighet att läsa könsstereotypa böcker kan deras kognitiva och affektiva utveckling 

påverkas negativt. De kan få en bristfällig bild av sin egen identitet och en negativ bild av 

samhället (Peterson & Lach, 1990, s. 192). När Lindenbaum illustrerar karaktären Kenta i Kenta 

och barbisarna och Beskow illustrerar karaktären Putte i Puttes äventyr i blåbärsskogen, som 

representation av känsliga och könsöverskridande killar, bidrar bearbetning av dessa böcker till 

en diskussion och reflektion kring känslor som människor kan ha oavsett kön och genus.  

Utifrån denna studies resultat och analys ser vi att det skett en utveckling i 

genusframställningen av karaktärer under tidsperioden 1897–2021. Detta är av fördel för 

pedagoger i dagens förskola och skola då användning av både Elsa Beskows och Pija 

Lindenbaums bilderböcker ger en bred bild av utvecklingen utifrån genus i Sverige. Att som 

barn få ta del av Beskows första böcker fram till Lindenbaums senaste bok ger enligt analysen 

en inblick i det förflutna och nutida samhället.  
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9. Konklusion  
 
I följande avsnitt presenteras en redogörelse för studiens mest betydelsefulla och huvudsakliga 

resultat samt dess betydelse för verksamma pedagoger inom förskolans verksamhet. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning som kan vara givande för fältet.  

 I det befintliga samhället är det med denna studie av stor betydelse att se till 

barnlitteraturens olika möjligheter och begräsningar. Det krävs en pedagogisk användning av 

all barnlitteratur för att utveckla arbetet med jämställdhet. Vi anser samtidigt att det är av stor 

vikt att behålla den fria barnlitteraturens upplevelse och fantasifulla äventyr med alla former av 

karaktärer både vuxna som små.  

 Det huvudsakliga resultatet utifrån denna studie är att i övervägande delen av 

litteraturen som analyserats framställs barnens vuxna förebilder stereotypiskt medan det mellan 

författarnas tidsperioder skett en omfattande utveckling i porträtteringen av könsöverskridande 

barnkaraktärer i litteraturen. Ett överraskade resultat är hur illustrationernas färger är kopplat 

till karaktärernas kön. I båda författarnas verk från de olika tidsperioderna användes färger 

kopplat till kön på karaktärerna. Ljusa färger som till exempelvis röd, rosa, orange kopplades 

till de feminina karaktärerna. Mörkare färger som till exempelvis blå, grön och grå kopplades 

till de maskulina karaktärerna. Detta är något som vi anser är problematiskt för barn och deras 

identitetsutveckling utifrån ett genusperspektiv.   

Förskolan som en demokratisk arena har ett ansvar att via utbildningsprocessen 

tillämpa barnlitteratur av olika slag som ger alla barn möjlighet att växa och optimera sin 

potential i samhället.  

 

9.1 Fortsatt forskning 
Denna studie har utifrån ett genusperspektiv undersökt genusframställning under olika 

tidsperioder av två författare. Vidare är det av intresse att undersöka via observation i barngrupp 

hur denna barnlitteratur fungerar i det praktiska arbetet och påverkar barnen.  Det hade även 

varit av intresse att undersöka representationen av manliga och kvinnliga karaktärer i svensk 

och utländsk barnlitteratur då forskning påvisar en differens mellan dessa. 
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