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Inledning 

Att genus reproduceras och skapas i den litteratur vi läser för våra barn har 

forskning kunnat visa. Även om föräldrarna och den närmaste kretsen av vuxna 

fortfarande är de viktigaste förebilderna och de starkaste influenserna för ett barn, 

kan man knappast förneka att dagens barn påverkas av mycket annat i sin 

omgivning. Barn av idag tillbringar en stor del av sin tid på förskola och forskning 

har visat att barn tar intryck av andra barn, men inte minst av pedagogernas 

attityder till barn, något vi ska titta närmare på i redogörandet för de teoretiska 

utgångspunkterna för uppsatsen. Att även litteraturen som vi läser för barnen, 

samt övriga media, som film, datorspel och liknande också är en faktor för 

påverkan är konstaterat.  

Parents have a strong influence on their children in the early years of development, but by the 
time a child begins to interact with other children, around the age of two, the bid for indepen-
dence and individuality begins. Gradually, the child looks outside the family for role models, 
and the influence of peers and mass media in this age of pervasive communication greatly in-
creases. Sociological studies indicate that although parents are responsible for the socializa-
tion of children, the influence of peers and mass media has assumed a much larger role in a 
child’s social identity in the last few decades.1 

När man blir förälder ställs ens värderingar på sin spets. Vad vill man med sin 

fostran? Hur ska man undvika att föra vidare de inrutade och normartade 

värderingar som i mycket fortfarande formar både samhälle och individ? Vad kan 

man påverka? Jag blev nyfiken på att ta reda på hur andra föräldrar funderar kring 

de här frågorna, eller rättare sagt om de funderar över huvudtaget? Hur ser det ut 

med genusmedvetenheten hos föräldrar? Föräldrarna är ju trots allt de mest 

inflytelserika personerna i ett barns liv långt upp i åldrarna, men inte minst i 

förskoleåldern. Dessutom är det ju ofta föräldrarna som väljer böcker till barnen, 

åtminstone till de yngre barnen.  

För att studera dessa frågor har jag valt att undersöka hur föräldrar resonerar 

då de väljer litteratur till sina barn på biblioteket. 

                                                 
1 Allen N. M. (1999) What Are Little Girls Made Of? A Guide to Female Role Models in Children’s Books, 

s.3 
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Problemformulering och avgränsningar  

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på i vilken utsträckning föräldrar funderar 

kring genusfrågor då de lånar böcker till sina barn på biblioteket, och hur dessa 

funderingar ser ut. Om föräldrar anser sig genusmedvetna, på vilket sätt påverkar 

det deras val av barnlitteratur? Mina frågeställningar är som följer: 

 

 Funderar föräldrar generellt över genusfrågor då de väljer böcker till sina 

barn? 

 Funderar föräldrar över hur pojkar respektive flickor skildras i barnböcker, 

utifrån ett genusperspektiv? 

 Funderar föräldrar över hur mammor och pappor skildras i barnböcker, 

utifrån ett genusperspektiv? 

 Upplever föräldrar rent generellt att moderna barnböcker är genusneutrala 

eller genusstereotypa? 

 Hur förhåller sig föräldrar till äldre barnlitteratur (till exempel folksagor) 

som de anser genusstereotyp? 

Utifrån svaren som erhålles försöker jag detektera mönster, attityder och 

tendenser. Med utgångspunkt i de attityder och tendenser jag tycker mig finna är 

tanken sedan att föra en diskussion kring barnlitteratur och genus, i ljuset av 

tidigare forskning. 

Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mig till föräldrar som har barn i åldrarna ett till fem år, 

eftersom det i huvudsak är föräldrarna som styr över vad barn läser under den 

åldersperioden. Förskolan har visserligen ett visst inflytande via de böcker som 

läses av pedagoger, men för de flesta barn är det hemma som merparten av 

läsandet sker. Vidare har jag valt att utföra undersökningen på Uppsala 

stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning, och svaren kommer från föräldrar 

som besöker det biblioteket.  
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Tidigare forskning 

Inledningsvis kan sägas att föräldrars attityder till genus i barnlitteratur tycks 

outforskade. Trots idogt sökande har jag inte kunnat finna en enda studie som 

fokuserat på detta. Forskningen har koncentrerat sig på hur genus skapas och 

reproduceras i barnlitteratur, det har gjorts studier som undersöker 

bokmarknadens aktörer och deras inställning till genusfrågor, och mycket har 

skrivits om bibliotekariers förhållningssätt i frågan. De undersökningar jag kunnat 

finna om föräldrar och litteratur, har fokuserat på vad föräldrar tycker är bra 

böcker, men genusaspekterna har lämnats därhän. Forskning om hur föräldrar ser 

på genusframställning i litteratur tycks obefintlig. I de fall föräldrar omnämns görs 

det i förbifarten, i arbeten som behandlar någon av frågorna ovan. I de fall jag 

kunnat finna undersökningar kring genusmedvetenhet hos föräldrar, är det 

sociologiska studier, och har inte relaterat till barnlitteratur alls. Av dessa skäl har 

jag valt ut relevanta exempel ur den forskning som ändå angränsar till mitt ämne, 

och sedan försökt förhålla mig till denna och föra en diskussion med detta 

tvärvetenskapliga och något spretiga forskningsläge. 

Allmänna översiktsverk 

För att skaffa sig en bild av barn- och ungdomsbokens framväxt och utveckling 

kan man lämpligen läsa Ingrid Netterviks I barnbokens värld eller Lena Kårelands 

Möte med barnboken.2 Båda verken tecknar såväl historia som utveckling, 

beskriver genrer och teman och gör stopp vid viktiga författarskap och 

illustratörer. I båda böckerna finns utförliga kapitel som beskriver bilderboken 

ingående.  

För en närmare titt på just bilderboken3 kan man läsa Möte med bilderboken, 

skriven av Lena Kåreland och Barbro Werkmäster.4 Här tecknas bilderbokens 

ursprung och utveckling, men författarna diskuterar även hur analys av 

bilderböcker görs samt utreder samspelet mellan bild och text. Avslutningsvis 

finns ett kapitel som behandlar bilderbokens position på marknaden. En annan 

                                                 
2 Nettervik, I. (1994) I barnbokens värld; Kåreland, L. (2000) Möte med barnboken, passim. 
3 Med bilderbok avses bok för yngre barn där bilden har lika stor betydelse för berättelsen som texten.  
4 Kåreland, L och Werkmäster, B. (1990) Möte med bilderboken, passim. 
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antologi som behandlar bilderboken är I bilderbokens värld, med Kristin Hallberg 

och Boel Westin som redaktörer.5 

Forskning kring genus och barnlitteratur 

En blick på kvinnoperspektiv och kvinnoporträtt i barnböcker får vi genom att 

läsa Ying Toijer-Nilssons ”Från Tant Grön till Mamma Grön”, en analys av 

bilderböcker utgivna under en period av 100 år. Analysen ingår i I bilderbokens 

värld, omnämnd ovan. Toijer-Nilsson läser sig igenom svensk barnboksutgivning 

från 1880-tal till 1980-tal med feministiska glasögon, för att försöka avtäcka dolda 

eller öppna ifrågasättanden av gängse normer och attityder vad gäller genus. 

Toijer-Nilsson finner få tecken på ”kvinnomedvetenhet”, och först i och med 1965 

års debatt, inledd av Kerstin Thorvall, kan man tala om en tydlig kursändring i 

uttrycken. Toijer-Nilsson beskriver detta som en vattendelare.6 

I Läs mig, sluka mig (1998) finner vi en intressant analys, skriven av Kristin 

Hallberg, med titeln ”Änglaprinsessa och flickbyting. Några svenska 

flickskildringar”.7 Hallberg har här valt att titta på flickskildringar i svensk 

barnlitteratur utgiven mellan åren 1945-1995. Hallbergs utgångspunkt är att titta 

på flickans självbild i böckerna, och hur hon tycks lämna ”barndomens naiva sfär” 

i samband med att hon blir varse sig själv som just flicka.8 Hallberg har valt att 

fokusera på ett fåtal texter i sin analys, texter skrivna av Astrid Lindgren, Maria 

Gripe, Barbro Lindgren, Margareta Strömstedt, Viveca Sundvall, Helena 

Dahlbäck och Inger Edelfeldt.  

Hallberg tar i sin analys avstamp med frågan ”vad är en flicka?” och börjar 

med att redogöra för ordets olika betydelser, ”dess sammansättningar och 

betydelseglidningar”.9 Hallberg noterar att ordet, som ursprungligen betyder barn 

av kvinnokön, samtidigt har fått så motstridiga innebörder som till exempel 

”glädjeflicka” och ”ungmö”. Ordsammansättningarna speglar ofta den samtida 

kvinnosynen, menar Hallberg.  

Hallberg har sin teoretiska bas i Simone de Beauvoirs Det andra könet. Med 

hjälp av Beauvoir beskriver hon hur flickans könstillhörighet skapas. Enligt 

Beauvoir styrs flickans barndomstid av ”identifikationen med könsrollen och 

inövningen i genusrollen”.10  

                                                 
5 Westin, B. och Hallberg, K. (1985) I bilderbokens värld, passim. 
6 Toijer-Nilsson, Y. (1985) ”Från Tant Grön till Mamma Grön” s.99. 
7 Hallberg, K. (1998) ”Änglaprinsessa och flickbyting. Några svenska flickskildringar”, passim. 
8 Hallberg, K. (1998), s. 99. 
9 Hallberg, K. (1998) s. 101. 
10 Hallberg, K. (1998) s.102. 
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Hallberg menar i sin analys av flickporträtt att flickblivandet präglas av att ”se 

och bli sedd”, att se sig själv genom såväl sina egna som omgivningens ögon.11 

Tidigt lär sig flickan att spegla sig i hur andra ser på henne, och vikten av att 

spegla det rådande flickidealet på rätt sätt. Hallberg detekterar utifrån detta ett 

vanligt motsatspar i svensk flickskildring: söt dockflicka ställs mot smidig 

pojkflicka. Hallberg läser detta motsatspar som en bild för ”flickans 

könskonflikt”.12 

Hallberg fortsätter med att presentera ett antal, enligt henne återkommande, 

teman i flickskildringar, och analyserar sedan betydelsen av dessa för skapandet 

av flickidentiteten. Teman som Hallberg tar upp är flickans relation till modern, 

flickspråket, som tar sig uttryck i dagboksskildringar, brev eller inre monologer, 

samt hur flickan blir sedd och speglad. Avslutningsvis ställer Hallberg åter frågan 

vad flickan är, och pekar på hur flickan skildrats som både prinsessa, odjur och 

bortbyting. 

I uppsatsen ”Mamm- och pappläsning: Astrid Lindgrens gestaltning av 

föräldrar granskad ur genusperspektiv”, som återfinnes i Bild och text i Astrid 

Lindgrens värld, har Titti Persson gjort en intressant granskning av 

föräldraporträtten i Astrid Lindgrens utgivning, ur ett genusperspektiv.13 Persson 

menar att huvudparten av Lindgrens föräldraporträtt är synnerligen 

könsstereotypa, och uppvisar bilden av den yrkesarbetande pappan som i relation 

till barnen dels är den vetande, lärande, dels är den som har barnasinnet kvar, och 

som leker och busar med sina barn.14 Mammorna i Lindgrens värld är de vuxna, 

ansvarstagande, vårdande och tröstande, men framstår enligt Persson i jämförelse 

med papporna som tråkiga och livlösa.15   

År 2005 kom boken Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och 

genus i skola och förskola, med litteraturvetaren Lena Kåreland som redaktör.16 

Författarna undersöker dels hur genus reproduceras i barnlitteratur, dels hur genus 

skapas och upprätthålls i förskolan. Vid sidan av detta tittar de också på hur 

förskolan ser på litteraturförmedling ur just ett genusperspektiv. Vi ska titta 

närmare på Kårelands antologi under ett eget avsnitt i forskningsöversikten, då 

den är av stor relevans för de antaganden som görs i föreliggande uppsats. 

I anslutning till ovan nämnda antologi kan också nämnas en 

licentiatavhandling som Annika Månsson lagt fram vid Malmö universitet.17 

                                                 
11 Hallberg, K. (1998) s.107. 
12 Hallberg, K. (1998) s.107. 
13 Persson, T. (1997) ”Mamm- och pappläsning: Astrid Lindgrens gestaltning av föräldrar granskad ur 

genusperspektiv”, passim. 
14 Persson, T. (1997) s.143f. 
15 Persson, T. (1997) s.145. 
16 Kåreland, L. m.fl (2005) Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola., 

passim. 
17 Månsson, A. (2000) Möten som formar. Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta 

barnen i ett genusperspektiv, passim. 
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Interaktionen mellan de yngsta barnen och de kvinnliga pedagogerna utgör hennes 

studies huvudfråga. Månsson vill undersöka om det går att finna genusformande 

interaktionsmönster i relationen mellan barnen och pedagogerna. I och med att 

talspråket inte är så utvecklat hos barn på en småbarnsavdelning har Månsson valt 

att fokusera på de fysiska uttrycken, vilka har en betydelsefull del i samspelet 

mellan barn och vuxna. Avhandlingen diskuteras närmare under avsnittet om 

Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola. 

Inom ABM har det skrivits ett antal magisteruppsatser som på olika sätt berör 

genus och barnlitteratur. Många av uppsatserna behandlar biblioteksarbetet och 

genusaspekter. Bodil Alvarsdotter har skrivit Barnbokens kön: genusaspekter i 

litteratur och hos aktörer på marknaden, en uppsats vars syfte är att undersöka 

hur barn samt aktörer på barnboksmarknaden ser på bilderböcker ur ett 

genusteoretiskt perspektiv.18 Alvarsdotter har genom en enkät samt intervjuer sökt 

undersöka barns attityder kring genus i barnböcker. Vidare har hon undersökt 

Bibliotekstjänsts sambindningshäften19 för att se om redaktörerna som ansvarar för 

recensionerna har tagit med genusaspekter i sin bedömning av böckerna. Slutligen 

har Alvarsdotter distribuerat en enkät till femton bokförlag för att ta reda på hur 

förläggare/redaktörer förhåller sig till genus när de antar manuskript för utgivning. 

Alvarsdotter kommer fram till att flickor läser mer än pojkar, och att det 

dessutom skiljer mellan vad pojkar och flickor läser.20 Hon menar att det än idag 

föreligger flick- och pojklitteratur. Alvarsdotter menar vidare att det är allmänt 

accepterat och även uppmuntrat att flickor går utanför könsgränserna, genom att 

inte bara läsa det som betraktas som flicklitteratur utan även så kallad 

pojklitteratur, medan det omvända förhållandet, att pojkar läser böcker 

traditionellt lästa av flickor, inte möter samma acceptans.21 Alvarsdotter menar att 

detta ger flickorna ett försprång i att ta del av pojkarnas upplevelse- och 

känslovärld, medan pojkar berövas möjligheten att ta del av flickornas.22 

Alvarsdotter poängterar vikten av att pedagoger och föräldrar därför till viss del 

styr över vilka böcker barnen läser för att försöka minska denna segregering. 

Alvarsdotter noterar också att genusaspekter överlag inte omnämns i de 

recensioner som utgör BTJ:s sambindningshäften. Vad gäller bokförlagen fick 

Alvarsdotter en viss spridning på svaren, från dem som ansåg genusaspekter 

viktigt till dem som inte alls lade vikt vid detta. Förlagen menade överlag att 

kvalitet gick före denna typ av aspekter, och enligt Alvarsdotter menade flera 

förläggare att de inte kunde eller ville följa politiskt korrekta trender. Alvarsdotter 

                                                 
18 Alvarsdotter, B. (2002) Barnbokens kön: genusaspekter i litteratur och hos aktörer på marknaden. Passim. 
19 BTJ:s sambindningshäften är en service som utgår till biblioteken för att underlätta inköp. Nyutgivna 

böcker presenteras med två recensioner, som ett stöd för bibliotekarier att välja vad som skall köpas in till 

biblioteken. 
20 Alvarsdotter, B (2002) s.71. 
21 Alvarsdotter, B (2002) s.71. 
22 Alvarsdotter, B (2002) s.71. 
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avslutar sammanfattningsvis sin uppsats med att poängtera vikten av att barn får 

tillgång till kvalitetslitteratur, samt att vuxensamhället gemensamt tar ansvar för 

hur vi presenterar genus för barnen, i litteraturen. 

Susanne Florbäck Pershagens uppsats Bilderböcker, genus och jämställdhet 

(2004) behandlar bibliotekariers möjlighet att välja böcker med mångfacetterade 

porträtt av flickor och pojkar, utifrån BTJ:s sambindningsrecensioner, alltså en 

fördjupning av en av frågeställningarna i Alvarsdotters uppsats.23 Pershagen har 

gått igenom BTJ:s sambindningsrecensioner av förstagångsutgivna skönlitterära 

bilderböcker för år 2002. 

Pershagen har genom att undersöka personbeskrivningarna i recensionerna, 

fördelningen av huvudpersonernas kön i böckerna, samt genom att söka efter 

genusaspekter i recensionerna, försökt se om det finns en genusmedvetenhet i 

sambindningslistorna. Hon konstaterar att bristerna är många: till exempel är 

personbeskrivningarna i recensionerna antingen för vaga eller saknas helt, 

dessutom saknas genuskommentarer i så gott som samtliga recensioner, något 

som Pershagen menar kan tyda på att recensenterna inte funnit stereotypa 

genusmönster i de recenserade böckerna, men som också kan vara ett tecken på 

bristande medvetenhet, att recensenten helt enkelt inte uppmärksammat 

stereotyperna.  

Daniel Gunnarsson och Anna Hallberg har tillsammans skrivit 

Barnbiblioteksverksamhet ur ett genusperspektiv: en explorativ studie, där syftet 

är att undersöka hur personer på en administrativ ledningsposition reflekterar 

kring genus och sexualitet i utformning och planering av den 

barnbiblioteksverksamhet som de ansvarar för, samt att undersöka 

barnbibliotekariers resonemang kring genus och sexualitet i deras arbete med den 

läsfrämjande verksamheten.24 

Gunnarsson och Hallberg intervjuade åtta personer på fem svenska bibliotek, 

varav två bibliotekschefer, fem barnbibliotekarier och en barnbibliotekskonsulent. 

Gunnarsson och Hallberg menar att de bibliotekarier som de samtalat med, lyfter 

fram vikten av att kunna presentera positiva, starka flickkaraktärer i den 

läsfrämjande verksamheten, medan det saknas fokus på pojkar och hur de skildras 

i skönlitteratur. Gunnarsson och Hallberg menar att detta är en svaghet, att för att 

få ett helhetsperspektiv på genus bör man även lyfta fram pojkar och de rådande 

pojk- och manlighetsidealen till diskussion. 

Även Cecilia Kristiansson har skrivit en magisteruppsats som undersöker hur 

bibliotekarier förhåller sig till genusperspektivet i sitt arbete, Barnbiblioteksarbete 

ur ett genusperspektiv.25 Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur ett 

                                                 
23 Pershagen Florbäck, S. (2004) Bilderböcker, genus och jämställdhet, passim. 
24 Gunnarsson D. och Hallberg, A. (2006) Barnbiblioteksverksamhet ur ett genusperspektiv: en explorativ 

studie, passim. 
25 Kristiansson, C. (2003) Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv, passim. 
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genusperspektiv finns med i barnbibliotekariers arbete att förvärva och förmedla 

skönlitteratur till barn och hur sambindningsrecensionerna i detta avseende kan 

vara dem till hjälp. Kristiansson har dels undersökt sambindningsrecensionerna, i 

syfte att utröna om genusperspektivet finns med i recensionerna, dels läst ett antal 

av de böcker som finns med i sambindningslistan och slutligen intervjuat ett antal 

bibliotekarier. Kristiansson fann att genusperspektivet var tämligen osynligt i 

såväl sambindningslistorna som i det faktiska biblioteksarbetet.  

I Maria Sanfridsson uppsats, Genusstrukturer i den moderna bilderboken. En 

feministisk kvantitativ innehållsanalys av bilderböcker utgivna år 2000, är syftet 

att ur ett könsrollsperspektiv ta reda på hur flickor, kvinnor, pojkar och män 

framställs i barnböcker.26 Sanfridsson har analyserat samtliga bilderböcker som 

gavs ut år 2000, och till sin hjälp ställt upp ett antal frågeställningar: Hur gestaltas 

bilderbokskaraktärerna? Är framställningen av kvinnor och män könsstereotyp 

eller kan man finna exempel på överskridande av gällande genusnormer? 

Bekräftar, utmanar eller omförhandlar böckerna (författarna) medvetet de 

traditionella könsrollsmönster som finns i samhället? Sanfridsson konstaterar att 

porträtten av barnen, i jämförelse med tidigare gjorda, liknande undersökningar, 

tycks ha blivit mer nyanserade. Pojkar som är rädda och ängsliga, flickor som är 

arga och upproriska. Dock ser Samfridsson i övrigt stereotyper, dels i språkbruket 

kring kvinnligt och manligt, dels i vem som gör vad. Inte minst föräldraporträtten 

är könsstereotypa menar Sanfridsson, som har sett samma tendenser som Olsson 

gjorde i sin granskning av Astrid Lindgrens föräldraporträtt, nämligen att 

papporna står för logiken och vetandet, medan mammorna är de vårdande och 

omhändertagande. Papporna är de som står för leken och glädjen, mammorna är 

de som ser till att familj, hus och hem fungerar, menar Sanfridsson. 

Matilda Olssons uppsats ”Pojkar kan också tycka om rosa": om barnböckers 

förmedlande av genus och barns uppfattningar om pojkar och flickor beskriver 

förskolebarns uppfattning om genus och tittar också på hur genus skildras i ett 

antal utvalda bilderböcker.27 Olsson kommer fram till att de porträtt som 

förmedlas av pojkar och flickor ofta är synnerligen stereotypa, även om undantag 

finns, men noterar samtidigt att förskolebarns uppfattning om vad som är typiskt 

för respektive kön är tämligen flytande. 

                                                 
26 Sanfridsson, M. (2006) Genusstrukturer i den moderna bilderboken. En feministisk kvantitativ innehålls-

analys av bilderböcker utgivna år 2000, passim. 
27 Olsson, M. (2009) ”Pojkar kan också tycka om rosa": om barnböckers förmedlande av genus och barns 

uppfattningar om pojkar och flickor, passim. 
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Forskning om föräldrar och läsning 

Som tidigare nämnts finns mycket lite forskning som berör just föräldrars attityder 

till barnlitteratur och läsning.  

Lina Allard har skrivit en magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås, 

Föräldrars attityder till bilderböcker och barns läsning.28 I uppsatsen försöker 

Allard, via kvalitativa intervjuer med sju föräldrar som har barn i åldrarna tre till 

sex år, ta reda på vilka attityder föräldrar har till läsning och barnlitteratur. 

Frågeställningar i uppsatsen är hur föräldrarna i undersökningen kategoriserar bra 

och dålig barnlitteratur, hur de ser på läsningens betydelse för barn samt om 

föräldrarna undviker vissa ämnen när de läser för sina barn. Uppsatsen har inte 

anlagt något genusperspektiv, och resultatet av undersökningen pekar inte heller 

på att föräldrarna i undersökningen funderat eller förhållit sig till just 

genusaspekter vid läsning för sina barn. 

En annan uppsats som också behandlar föräldraattityder till barns läsning är 

Vad tycker mamma att Kalle ska läsa?: vuxnas och barns attityder till 

barnlitteratur, skriven av Pernilla Andersson och Mary-Ann Hansson. Syftet med 

uppsatsen är att genom enkäter och intervjuer se om barns och vuxnas attityder till 

barnlitteratur skiljer sig åt. Författarna fokuserar på föräldrarnas åsikter om vad de 

vill att barnen ska läsa, men som komplement till föräldrarnas åsikter har även en 

bibliotekarie intervjuats, för att få ytterligare ett perspektiv. Även denna uppsats 

saknar genusperspektiv, och fokus ligger helt på kvalitetsbedömning. 

Föräldrars attityder till läsning är också ämnet för Carin Gadds uppsats 

Pappor som läser för sina barn: en undersökning om pappors läs- och 

biblioteksvanor, men här är det specifikt pappors åsikter som är i fokus. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka pappornas biblioteksvanor och attityder till 

bibliotek, och om dessa har förändrats sedan de blev pappor. Vidare fokuserar 

Gadd på hur papporna använder biblioteket tillsammans med sina barn, och om 

det finns någon korrelation till hur deras egna biblioteksvanor som små. Här finns 

ju ett genusperspektiv i själva anslaget, då det är just pappors (mäns) vanor som 

undersöks, men eftersom fokus ligger på läs- och biblioteksvanor, och inte alls på 

vad som de facto läses, är kopplingen till föreliggande uppsats svag. 

En blick utanför Sverige 

I USA har en hel del forskning gjorts på just litteratur och genus. Av vad jag 

kunnat finna är det dock, precis som i svensk forskning, sparsmakat med 

forskning kring just föräldrars attityder till barnlitteratur. Jag har inte heller här 

                                                 
28 Allard, L. (2005) Föräldrars attityder till bilderböcker och barns läsning, passim. 
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funnit något som specifikt behandlar föräldrars funderingar kring just 

genusaspekter då de läser för sina barn. Jag har därför gjort ett urval av den 

forskning som angränsar till mitt ämne, och urvalet är ett försök att ge en bild av 

vilka inriktningar som just nu tycks vara på agendan. Just när det kommer till 

genusordning och medvetenhet upplever jag det svårt att dra allt för starka 

paralleller mellan min egen undersökning och undersökningar gjorda i andra 

länder. De kulturella skillnaderna finns utan tvivel där och då jag inte är 

tillräckligt insatt i olika strömningar i respektive land, känns det som man behöver 

iaktta försiktighet vid sådana jämförelser. Dock kan man se tendenser och ana 

mönster som skapar intressanta funderingar och tankegångar och när så är fallet 

har jag valt att inkludera dessa i mina resonemang. 

Beauty, Brains and Brawn. The Construction of Gender in Children’s 

Literature, är en antologi som vill undersöka hur genus skapas i barnlitteratur.29 

Boken är uppdelad i fem huvuddelar, som i sin tur består av artiklar av aktuella 

forskare som behandlar barnlitteratur ur olika perspektiv. Den första delen 

diskuterar porträtten av pojkar och flickor, den andra fokuserar på bilderboken 

och hur barn framställs i dessa, den tredje diskuterar hur man förhåller sig till 

äldre barnlitteratur och historisk framställning för barn, den fjärde vill utmana 

genusstereotyper och slutligen avslutas boken med en diskussion om vikten av att 

pedagoger blir genusmedvetna. Vid sidan av artiklarna finns texter skrivna av 

aktuella barnboksförfattare, som får ge sin syn på hur de funderar och tänker då de 

skriver böcker för barn. Boken ger intressanta perspektiv och visar också på 

skillnader i synsätt mellan olika forskare, och även mellan olika länder.  

I What Are Little Girls Made Of? A Guide to Female Role Models in 

Children’s Books har Marjorie N. Allen valt att dels kritiskt granska flickporträtt i 

bilder- och barnböcker för att se hur dessa fungerar som förebilder för sina unga 

läsare, dels genom korta sammandrag ge förslag på böcker som hon anser är 

lämplig läsning.30 Boken är uppdelad i åtta kapitel, som alla har olika tema, till 

exempel ”Seeking Self”, ”Confiming Self” och ”Accepting Self”. Varje kapitel 

består av en inledande del där Allen går igenom och diskuterar det urval av 

barnböcker som hon anser på ett positivt sätt handlar om det för kapitlet uppsatta 

ämnet. Därpå följer korta resuméer av de böcker som diskuterats i det föregående. 

Boken ger en bra inblick i den amerikanska bilderboksutgivningen, och positiva 

flickporträtt i denna. 

”Gender stereotypes in children's books: their prevalence and influence on 

cognitive and affective development”, är en artikel publicerad i Gender and edu-

cation. Författarna, Sharyl Bender Peterson och Mary Alyse Lach formulerar i sin 

                                                 
29 Lehr, S. m.fl (2001)Beauty, Brains and Brawn. The Construction of Gender in Children’s Literature, pas-

sim. 
30 Allen, M. (1999)What Are Little Girls Made Of?A Guide to Female Role Models in Children’s Books, 

passim 
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artikel funderingar kring hur genusteckningen i barnlitteratur formar barns 

uppfattning om världen.31 De menar att kulturella värderingar och sociala mönster 

förmedlas via litteraturen, och på detta sätt reproduceras samhällets syn på vad 

som är feminint respektive maskulint till barnen.  

Emily W Kane har i sin intressanta artikel ”’No way my boys are going to be 

like that!’: parents’ responses to children’s gender nonconformity.” i Gender & 

society via föräldraintervjuer tittat på hur genus reproduceras och upprätthålls 

inom amerikanska familjer.32 Hon har även försökt se hur pass medvetna föräldrar 

är om genusordningen inom familjen.  

Kane kommer i sin undersökning fram till att föräldrar, och i synnerhet 

pappor, är mindre öppna för avvikelser från genusnormen när det kommer till 

söner än till döttrar. I viss mån, menar Kane, uppmuntras döttrar att gå utanför det 

egna könets normgränser, medan pojkar förväntas hålla sig inom dessa. Eftersom 

jag finner Kanes undersökning synnerligen intressant, då den överensstämmer 

med de infallsvinklar jag har i uppsatsen, kommer jag utveckla och resonera mer 

kring hennes resultat under rubriken teoretiska utgångspunkter. 

Bronwyn Davies, amerikansk forskare på barnlitteratur, diskuterar i sin Hur 

pojkar och flickor gör kön frågan hur barn reagerar på litteratur som är 

könsöverskridande.33 Hon menar att barn reagerar på dessa överskridanden och att 

det kan skapa förvirring hos barnen vid läsningen, om dessa överskridelser är för 

stora. Davies menar inte nödvändigtvis att detta behöver vara av ondo, men 

uppmuntrar snarare litteratur som ger barn prov på såväl de möjligheter som de 

begränsningar som det rymmer att vara pojke eller flicka. På detta sätt får barnen 

en möjlighet att testa gränser och ifrågasätta de normer som råder i samhället, 

menar Davies. 

Ytterligare en amerikansk barnboksforskare, Jack Zipes, har skrivit om 

könsöverskridande i barnlitteratur, men Zipes är radikalare i sina åsikter än 

Davies.34 Zipes menar att barn tvärtom mår bra av att ruskas om lite, och att 

ifrågasättande av normer och värderingar är nyttigt för att få barnen att lämna sina 

trygghetszoner och bli varse att genusgränser inte är något fast, för alltid givet 

utan föränderliga och omförhandlingsbara. 

                                                 
31 Peterson Bender, S. och Lach, MA. (1990) ”Gender stereotypes in children's books: their prevalence and 

influence on cognitive and affective development”, passim. 
32 Kane, E.W. (2006) ”’No way my boys are going to be like that!’: parents’ responses to children’s gender 

nonconformity.” passim. 
33 Davies, B. (2003) Hur pojkar och flickor gör kön, passim. 
34 Zipes, J. (1982) ”The Potential of Liberating Fairy Stories for Children”, passim. 
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Lena Kåreland och litteraturens roll i genusformandet 

Att genus skapas och befästs tidigt i barns liv har forskning kunnat visa. Så tidigt 

som vid två års ålder är barn ”könsmässigt medvetna”, enligt Lena Kåreland, 

redaktör för antologin Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus 

i skola och förskola, det verk vars antaganden och resultat är en viktig 

utgångspunkt för föreliggande uppsats. Antologin vill undersöka litteraturens 

påverkan på barns genusuppfattning: vilka genusmönster kan urskiljas i böcker 

och vilka böcker läses i förskolan och på vilket sätt? 

Lena Kåreland har i antologin gjort en intressant studie av genusmönster och 

om hur barns könsidentitet skapas i barnlitteratur. Böckerna som studerats är 

Barbro Lindgrens Nämen Benny och Jamen Benny, och Eva Erikssons Malla 

handlar och Malla cyklar. 35 Böckerna om Benny och Malla har vissa yttre likheter 

som gör dem lämpliga som studieobjekt. Till exempel så har båda en 

förmänskligad griskulting i huvudrollen, en griskulting som i böckerna lämnar 

tryggheten i hemmet för äventyr i den stora världen. Där slutar dock likheterna, 

enligt Kåreland, som kommer fram till att böckerna får betraktas som 

könsstereotypa, så tillvida att de reproducerar de traditionella mönster för hur en 

flickas respektive pojkes könsidentitet byggs upp.36  

Benny är den revolterande pojken, menar Kåreland.37 Han gör uppror mot sin 

mammas vilja, och rymmer i den första boken hemifrån. Detta, menar Kåreland, 

kan ses som prov på oberoende och självständighet.38 Benny handlar på eget 

bevåg, och hans mamma tycks ovetande om hans frånvaro, ja rent av ointresserad, 

så länge han inte är i vägen för henne. Inte heller ser man Bennys mamma trösta 

sin son, krama honom eller säga något kärleksfullt till Benny. Kåreland menar att 

karaktären Benny här etablerar sin manliga identitet, genom ett ifrågasättande av 

mamman. 39 Han betonar det hos honom som är annorlunda och som avviker från 

det kvinnliga.40 Benny, menar Kåreland, framstår som en individualist och rebell, 

och genom att överdriva de maskulina dragen i sin personlighet, skapar han en 

motidentitet till det kvinnliga.41 Liknande tankar uttrycker Emily W. Kane i sin 

artikel ”No way my boys are going to be like that!’: parents’ responses to child-

ren’s gender nonconformity.” Där citerar hon forskaren R.W. Connell som menar 

                                                 
35 Malla handlar och Malla cyklar, skrivna av Eva Eriksson, handlar om en liten grisflicka som försöker 

bemästra sin vardag, i samspel med sin mormor. Nämen Benny och Jamen Benny, skrivna av Barbro 

Lindgren,  handlar om en liten grispojke som på olika sätt revolterar mot vuxenvärlden, och framförallt mot 

sin mamma. 
36 Kåreland, L. (2005) ”Frihet eller närhet? Om Benny och Malla”, s.39f. 
37 Kåreland, L. (2005) s.37. 
38 Kåreland, L. (2005) s.37. 
39 Kåreland, L. (2005) s.39. 
40 Kåreland, L. (2005) s.39. 
41 Kåreland, L. (2005) s.39. 
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att maskuliniteten existerande endast i konstrast, eller i revolt mot femininiteten.42 

Vi ska återkomma till Kane och Connell under rubriken teoretiska 

utgångspunkter.  

Malla, å andra sidan, lämnar hemmet under sin mormors överinseende. Hon 

har inget behov av att revoltera, utan vill vara en del av det kvinnliga kollektivet, 

menar Kåreland.43 Malla går och handlar, en traditionellt kvinnlig syssla, på 

uppdrag av mormor som Malla identifierar sig med. När Malla kommer hem och 

har fått med sig potatis i stället för bönor som det var tänkt, får hon inte bannor av 

mormor utan möts i stället av kramar och uppmuntras att försöka en gång till. 

Pojkars könsidentitet bygger alltså på autonomi, medan flickors kännetecknas av 

intimitet och nära relationer, enligt Kåreland.44  

Kåreland exemplifierar också hur språkbruket i böckerna skiljer sig åt, så 

tillvida att de vuxna pratar till pojken Benny i korta, uppmanande fraser, medan 

mormor och Malla för nära, inkännande konversationer med varandra.45 Vidare är 

barnens aktionsradie helt olika. Bennys rör sig på eget bevåg, självsvåldigt dit han 

vill, han rör sig snabbt och med tanken att utforska. Malla rör sig lugnt och 

avvägt, hon har ett mål med sin utfärd som hon inte avviker från, och när ärendet 

är uträttat återvänder hon direkt till hemmet. 

Kåreland skriver: 

Studiet av bilderböckerna om Benny och Malla har demonstrerat hur subtilt 
genusreproduktionen kan ske. Skildringen av den näpna Mallas anpasslighet och 
tillagsinställning och den utåtagerande Bennys busiga bråkighet kan te sig som något 
förhållandevis oskyldigt och harmlöst. Gränserna mellan manligt och kvinnligt har också i 
dagens samhälle i allmänhet blivit mer instabila. Men det stämmer till eftertanke att se hur de 
på ett omedvetet plan verkar i de här granskade bilderböckerna, där kvinnligt och manligt 
symboliskt intar helt olika positioner. Bilderböckerna kan i detta avseende tolkas utifrån ett 
maktperspektiv. Manligheten formas genom lek och genom ett hävdande av suveränitet och 
autonomi i enlighet med den manliga dominansens paternalism. Det kvinnliga däremot 
kopplas till det mjuka och vänliga. [...] Malla skapar sig till ett kvinnligt anpassligt objekt, 
Benny till ett manligt självständigt subjekt.46 

Studiet av bilderböckerna om Benny och Malla visar att genusreproduktionen sker 

på ett subtilt plan. Vidare blir det tydligt att böckernas värld och verkligheten 

överensstämmer med varandra. Bilden av Benny liknar den bild som framkommer 

av pojkars beteende i förskolan, och Mallas beteende är den av förskoleflickors. 

Kåreland och Agneta Lindh-Munther tar upp ett antal svenska studier som gjorts 

på förskolor där man kunnat se att pedagogerna gör skillnad på barn på grund av 

kön.47 Annika Månsson har i studien Möten som formar. Interaktionsmönster på 

                                                 
42 Kane, E.W. (2006) s.152f. 
43 Kåreland, L. (2005) s.39. 
44 Kåreland, L. (2005) s.39. 
45 Kåreland, L. (2005) s.41f. 
46 Kåreland, L. (2005) s.50f. 
47 Kåreland, L.och Lindh- Munther, A. (2005) ”Om läsning och könsmönster i förskolan”, s.66f. 
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förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv undersökt 

vilka mönster som skapas mellan pedagoger i förskola och barn mellan 1 och 3 

år.48 Studien är av särskilt intresse för föreliggande uppsats, eftersom fokus ligger 

på samma åldersgrupp, en grupp som det inte forskats mycket på. I studien 

framkommer att pojkar tar fler initiativ till kontakt med pedagogerna och att de 

också oftare fick den uppmärksamhet de sökte. Vidare fick pojkarna mer närhet 

och tid i omsorgssituationer, medan flickorna i större utsträckning fick klara sig 

själva. Genom dessa skillnader i bemötande från pedagogernas sida bidrog 

pedagogerna indirekt till att upprätthålla pojkarnas dominans. Även i 

pedagogernas omdömen om barnen kunde skillnader utläsas, beroende på kön. 

Flickorna omnämndes till exempel som gränstestande medan pojkar beskrevs som 

busiga och roliga. Det maskulina värderades högre och idealiserades, på 

bekostnad av det feminina, enligt Månsson. Liknande resultat har kunnat ses i 

andra studier av förskola och skola. Pojkar tillåts leva ut medan flickor hålls 

tillbaka. Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther skriver: 

De skilda normer och förväntningar som gäller för pojkar och flickor förankras kollektivt i 
förskolans vardagsmiljö, i valet av lekar och andra aktiviteter. Det tycks härvidlag som om 
flickor såväl som pojkar finner det både mer statusbemängt och mer roligt att vara pojke/man 
än flicka/kvinna. På så sätt råder redan i förskolan det slags genuskontrakt som innebär att 
pojkarna har och ges mer makt än flickorna.49  

Även i språkbruket kan skillnader iakttagas, till exempel uppmanas flickor att akta 

sig, medan pojkar uppmanas att våga och att experimentera.50 

 I samtalen mellan pedagog och barn, noterades också skillnader. 

Pedagogerna hade ofta långa, intima samtal med flickorna, där den aktuella 

aktiviteten delades och diskuterades. När pojkarna kallade på uppmärksamhet, 

avbröts dessa samtal och pedagogen hjälpte pojken med det han ville ha hjälp 

med, för att sedan snabbt återgå till aktiviteten och samtalet med flickorna igen. 

Man kunde notera att pedagogerna allt som oftast pratade med pojkarna i korta, 

uppmanande fraser och talet bestod mycket i förmaningar och kritik mot ett 

negativt uppförande. Med flickorna samtalade pedagogerna, och tog sig tid att 

lyssna och reflektera.51 Att dessa skillnader i bemötande och i samtal påverkar 

barnens utveckling och syn på sig själva torde vara uppenbart. Här tycker jag 

kanske man tydligare borde uppmärksamma det faktum att pojkar, även om de tar 

och ges tillfälle att ta mycket plats, ändå förfördelas i förhållande till flickorna. 

Den uppmärksamhet som pedagogerna ger pojkarna är ofta praktisk och 

handgriplig, medan förtroligheten huvudsakligen prioriteras flickorna. Pojkars 

                                                 
48 Månsson, A. (2000) passim. 
49 Kåreland, L. och Lindh-Munther, A. (2005) s.75. 
50 Kåreland, L. och Lindh-Munther, A. (2005) s.68. 
51 Kåreland, L. (2005) s.27f. 
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känsloliv bejakas knappast i en sådan miljö, vilket förstärker den autonoma 

pojksterotypen. 

Detta resonemang leder naturligt vidare till en angränsande aspekt som blir 

tydlig i de studier som utförts, nämligen det faktum att flickor har en större 

möjlighet att avvika från traditionella könsmönster än pojkar. Detta gäller i såväl 

uppträdande som val av lekar och leksaker. De kan tänja på genuskontraktets 

gränser, för att tala med Hirdman. Flickor som uppträder på ett stereotypt pojkigt 

sätt, betraktas som lite tuffa och benämningen ”pojkflicka” är inte något 

nedlåtande utan har tvärtom en viss status. Här har vi att göra med en flicka som 

vågar, och ordet i sig antyder att hon är nästan (lika bra?) som en pojke! Pojkar 

som uppvisar en mjukare och mer passiv sida, som uppträder mer stereotypt 

flickigt får dock inte samma uppmuntrande tillmälen. Vem har någonsin hört 

uttrycket flickpojke, och om det hördes, skulle vi uppfatta det som något positivt?  

Som vi kunnat se i Kårelands analys av böckerna om Malla och Benny, så är 

genusstereotyper i barnlitteratur fortfarande synnerligen närvarande. 

Diskussionernas vågor om hur barn påverkas av det de läser har gått höga under 

åren. I artikeln Gender Stereotypes in Children's Books: their prevalence and 

influence on cognitive and affective development menar Sharyl Bender Peterson 

och Mary Alice Lach att böckers förmedlande av genus har stor betydelse för 

barns uppfattning om sin omvärld.52 Kåreland och Lindh-Munther citerar: 

Barnböcker liksom annan litteratur uttrycker kulturella värderingar och tydliggör sociala 
mönster och förmedlar därmed även samhällets syn på vad som är feminint och maskulint. 
Bilderböcker kan sålunda förse flickor och pojkar med bilder och representationer av hur de 
kan vara och uppträda och av vad de kan bli och göra som vuxna. Det finns alltså skäl att 
förmoda att de böcker och ljudband barnen i förskolan läser och lyssnar på utgör en del av de 
indirekta erfarenheter som de har att utgå från då de skapar kön. Därför kan det knappast 
anses oviktigt hur flickor och pojkar, kvinnor och män gestaltas i litteraturen.53 

Om vi konstaterar att det är så, att det barn läser påverkar dem och deras syn på 

sin egen verklighet, måste vi naturligtvis ställa oss frågan hur de påverkas om den 

verklighet som presenteras i barnböckerna avviker allt för mycket från den de 

omges av varje dag? Hur könsöverskridande kan en bok vara, innan det finns risk 

för att den skapar förvirring hos barnet?  

En forskare som diskuterat dessa frågor är Bronwyn Davies. Hon menar att 

barn lär sig en social ordning genom berättelser som innehåller såväl möjligheter 

som begränsningar.54 Hon menar att i stället för att rikta kritiken mot enbart hur 

könsmönster skildras i litteraturen, bör den se om det finns utrymme i texterna för 

                                                 
52 Peterson Bender, S. och Lach, M-A. (1990) , passim. 
53 Kåreland, L och Lindh-Munther, A. (2005) ”(S)könlitteraturen i förskolan”, s. 126. 
54 Kåreland, L och Lindh-Munther, A. (2005) s.126. 
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barnen att pröva olika positioner.55 Andra forskare har andra infallsvinklar. Vi ska 

återkomma till den här intressanta diskussionen senare i uppsatsen. 

                                                 
55 Kåreland, L och Lindh-Munther, A. (2005) s.126f. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Yvonne Hirdman och genussystemet 

Frågeställningarna i uppsatsen är sprungna ur en feministisk forskningstradition 

och bygger på Yvonne Hirdmans tes om genussystem. Hirdman menar att vi lever 

i ett system där processer, fenomen, föreställningar och förväntningar bildar ett 

nätverk som ger upphov till mönster och regelbundenheter.56 Hirdmans 

resonemang kan upplevas lite snårigt och otydligt, men jag förstår henne som så 

att kvinnor och män har föreställningar om hur respektive kön förväntas bete sig, 

dessa föreställningar ger upphov till förväntningar på ett visst beteende kopplat till 

kön, och dessa förväntningar och föreställningar ger i sin tur vissa mönster som 

blir en oreflekterad fond i vår sociala kontext. Hirdman menar vidare att detta 

system är en ”ordningsstruktur av kön”, en ordning som är överordnad andra 

sociala ordningar, som sociala, ekonomiska och politiska ordningar.57  

Hirdmans genussystem byggs upp av två lagar, eller principer. Den första är 

isärhållandets princip: manligt och kvinnligt bör inte blandas. Den andra är 

hierarkin: mannen är norm och utgör mallen för det mänskliga och allmängiltiga.58 

Ju komplexare och mer avancerat samhälle, desto subtilare och mer 

svårdetekterbart blir genussystemet, menar Hirdman.59  

Isärhållandets princip finns enligt Hirdman överallt, och strukturerar sysslor, 

platser och egenskaper.60 Dess grunduttryck finner man i arbetsfördelningen och i 

föreställningen om det manliga och det kvinnliga. Hirdman skriver: 

Dessa fundamentala exempel är intimt hoplänkade och fungerar förstärkande, legitimerande, 
dialektiskt: sort 1 gör sak 1 på plats 1; sort 2 gör sak 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 
blir sort 1 sort 1. Är man på plats 2 gör man sak 2 och är en sort 2. Att denna uppdelning blir 
meningsskapande är enkel att förstå: man orienterar sig i världen efter platser, sysslor, sorter. 
Men den innebär också ett maktskapande: sort 1:s görande legitimeras genom urskiljandet 
och avskiljandet av en sort 2. Sorten, det är genusformeringen.61 

                                                 
56 Hirdman, Y. (2009) ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s.116. 
57 Hirdman, Y. (2009) s.116. 
58 Hirdman, Y. (2009) s.117. 
59 Hirdman, Y. (2009) s.117. 
60 Hirdman, Y. (2009) s.118. 
61 Hirdman, Y. (2009) s.118. 
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Människan behöver ordning och strukturer för att förstå sin värld, och det är här 

som dikotomin, särhållandet, kommer in. Hirdman menar vidare att manligt och 

kvinnligt skapas som tankefigurer i våra huvuden.  För att kunna bestämma oss 

själva, vad vi är, eller viktigare, vad vi inte är, måste vi bestämma den andra.62 

Hirdman menar att detta genusskapande är ”den djupaste och ursprungligaste 

livsvärldsskapelsen”, ett uttryck hon lånat av Jürgen Habermas.63 Hirdman förstår 

Habermas tankar om livsvärlden som ”det djupgående sociala och kulturella 

gemensamhetsgods som finns i varje integrerat socialt system och som gör det 

möjligt att ha gemensamma erfarenheter, hävda normativa ståndpunkter, göra 

andra delaktiga i subjektiva upplevelser.”64 

Varje samhälle och varje tidsepok har sitt mönster för genussystemet, 

historiskt, kulturellt och geografiskt lagrade föreställningar, något Hirdman väljer 

kalla för genuskontrakt.65 Genuskontrakten är genomförda på olika nivåer, dels på 

den överordnade nivån, i form av föreställningar om hur en idealrelation mellan 

man och kvinna bör vara, dels i en mer konkret samhällelig kontext, som i 

arbetsdelning och social integration. Slutligen finns genuskontrakten i samspelet 

på individnivå. Hirdman menar att genuskontrakten är synnerligen konkreta 

föreställningar om hur de två könen interagerar med varandra. I arbetslivet gäller 

det vilka redskap/yrken som hör till vem, i kärleksförhållanden vem som ska 

förföra vem, i språket vem som talar och med vilka ord och i utseendet vem som 

bär vilka kläder och hur långt håret ska vara, för att nämna något ur kontrakten.66 

Dessa genuskontrakt ärvs från generation till generation, menar Hirdman, från 

mor till dotter, från far till son.67 I kontrakten finns också en potentiell konflikt. 

Den ligger i kontraktets gråzoner, de områden som inte är definierade. Hur långt 

kan kontraktets gränser tänjas, till den ena eller andra partens fördel?68 

Emily W. Kane och föräldrainflytandet 

Den amerikanska forskaren Emily W. Kane har undersökt hur amerikanska 

föräldrar ser på avvikelser från genusnormen hos sina barn. Hennes arbete utgör 

den andra utgångspunkten för min uppsats. Kane hävdar att genus är något vi gör, 

skapar, i interaktion med varandra. Hon talar om ”accomplishment” och 

”accountability” (uppfyllande/prestation och ansvarstagande) som de viktigaste 

                                                 
62 Hirdman, Y. (2009) s.119. 
63 Hirdman, Y. (2009) s.119. 
64 Hirdman, Y. (2009) s.119. 
65 Hirdman, Y. (2009) s.120. 
66 Hirdman, Y. (2009) s.121. 
67 Hirdman, Y. (2009) s.121. 
68 Hirdman, Y. (2009) s.121f. 
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byggstenarna när människor skapar genus.69 Genus görs, menar Kane, genom ett 

intrikat samspel mellan aktörerna, det vill säga män och kvinnor. I detta samspel 

är de normativa föreställningarna viktiga, enligt Kane.70 För att upprätthålla 

genuskontraktet, måste aktörerna uppfylla, eller utföra sin rollprestation. I 

utförandet av skillnaden mellan kön är ansvar den drivande motivationen, menar 

Kane. Detaljerna i den normativa ordningen bestämmer innehållet, med social 

interaktion som medium.71  

Kane refererar till forskaren R.W. Connell, som menar att vår tids 

maskulinitet existerar endast i kontrast till femininitet.72 Maskuliniteten är således 

snarare definierad av vad den inte är än vad den är, menar Connell.73 Här kan vi se 

en tydlig koppling till Hirdmans tankevärld om bestämmandet av det egna könet i 

kontrast till det andra.74 Likande tankar uttrycks av Kåreland i hennes analys av 

hur könstillhörighet skapas i böckerna om Benny, något vi strax ska återkomma 

till. Enligt Connell är de viktigaste byggstenarna för den västerländska, nutida 

maskuliniteten aggression, begränsad emotionalitet och heterosexualitet.75 Förakt 

för homosexualitet, då framförallt manlig, är enligt Connell en del av det 

ideologiska konceptet som utgör den hegemoniska maskuliniteten.76 

Kane menar att föräldrar uppmuntrar sina döttrar att tänja på genuskontraktets 

gränser, i så mån att de uppskattar att flickan är tuff, självständig, utövar sport och 

liknande.77 Föräldrarna kallade sina flickor för ”boyish” med stolthet. Att flickor 

valde bort leksaker samt kläder som traditionellt används av flickor, var inget som 

föräldrarna såg som ett problem. När det kom till pojkarna såg bilden annorlunda 

ut.  

Pojkarna uppmuntrades till viss del att ta del av traditionellt flickiga lekar och 

leksaker, som till exempel att koka mat på leksaksspis, servera kaffe i koppar, 

köra docka i vagn och leka med dockskåp.78 Dessa lekar ansågs av föräldrarna 

vara bra för att förbereda pojkar på att kunna ta hand om sig själva och ett 

hushåll.79 Vidare ville föräldrarna gärna att pojkar skulle lära sig att vara bra 

pappor, och de såg lekandet med dockor som ett led i den processen.80 Kane såg 

alltså en viss uppmjukning av genusrollerna, även om föräldrarna inte gärna såg 

                                                 
69 Kane, E.W. (2006) s.151f. 
70 Kane, E.W. (2006) s.152. 
71 Kane, E.W. (2006) s.152. 
72 Kane, E.W. (2006) s.152f. 
73 Kane, E.W. (2006) s.153. 
74 Hirdman, Y (2009) s.119. 
75 Kane, E.W. (2006) s.153. 
76 Kane, E.W. (2006) s.153. 
77 Kane, E.W. (2006) s.157. 
78 Kane, E.W. (2006) s.158f. 
79 Kane, E.W. (2006) s.158f. 
80 Kane, E.W. (2006) s.158f. 
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att allt för mycket tid lades på den här typen av lekar, på bekostnad av mer 

traditionella pojklekar.  

Om föräldrarna kunde se vinster med att pojkar fick ta del av en del av den 

traditionella flickvärlden, var de dock synnerligen konservativa när det kom till 

andra delar. Alla föräldrar i undersökningen underströk att de helst inte ville att 

deras pojkar skulle klä sig i rosa, eller bära kläder som hade feminina uttryck som 

klänning eller kjol, ens i utklädningssyfte.81 Inte heller uppskattades vad som 

betraktades som överdriven känslosamhet, i synnerhet inte offentligt. Att pojkar 

grät öppet var något som de flesta föräldrar uppmanade pojken att sluta med.82 

Vidare uttryckte föräldrarna oro för det de betraktade som passivitet hos pojkarna. 

Att inte ta strid för sin rätt eller för en leksak ansågs som tecken på svaghet och 

skapade oro hos föräldrarna för hur pojken skulle passa in i kompisgruppen.83 

Överlag kunde Kane konstatera att allt som traditionellt anses som manliga 

egenskaper, det vill säga aggressivitet, våghalsighet, självständighet, fysisk styrka 

och sportutövande välkomnades hos både pojkar och flickor, medan traditionellt 

kvinnliga egenskaper, som emotionalitet, passivitet, stillsamhet och försiktighet 

ansågs som negativt när de uppträdde hos pojkarna.84 Inte bara uttryckte 

föräldrarna detta som något negativt, de försökte också aktivt förhindra att dessa 

egenskaper tog sig uttryck i deras pojkars beteende.85 Kane menar att det genom 

detta blir tydligt att mannen är norm och att maskuliniteten skapas i kontrast och 

opposition till feminimitet.86 Flickan/kvinnan kan alltså tänja på kontraktens 

gränser, eftersom hon strävar mot normen, mot det som är bättre än henne själv, 

men en pojke/man som gör samma sak, degraderas och sjunker i status, såväl i 

förhållande till andra pojkar/män som i förhållande till flickor/kvinnor.  

Sammanfattning 

Min teoretiska bas är således sprungen ur Hirdmans idéer om genussystemet och 

genuskontrakten. Jag delar också tanken med Kane om att föräldrars attityder är 

en viktig influens för hur barn uppfattar och förhåller sig till genusordningen. 

Slutligen inser jag förskolans ökade betydelse i dagens samhälle, samt den roll 

som litteraturen spelar som del i att forma våra barns genustillhörighet. Mot 

bakgrund av denna teoretiska grund vill jag knyta min undersökning om en grupp 

föräldrars syn på genusmönster i barnlitteratur. 

                                                 
81 Kane, E.W. (2006) s.159. 
82 Kane, E.W. (2006) s.160. 
83 Kane, E.W. (2006) s.161f. 
84 Kane, E.W. (2006) s.161f. 
85 Kane, E.W. (2006) s.162f. 
86 Kane, E.W. (2006) s.172. 
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Källmaterial och metodredovisning 

Undersökningen som redovisas i den här uppsatsen utfördes vid Uppsala 

stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning under februari 2010. En enkät (se 

bilaga) lades ut i anslutning till självlåningsstationen. Anslag om enkäten fanns 

också ute i bibliotekslokalen. Personalen på avdelningen var behjälplig genom att 

uppmärksamma låntagare på enkäten och uppmana dem att fylla i den.  

Utgångspunkten för uppsatsen är att undersöka attityder hos föräldrar och se 

möjliga tendenser för hur föräldrar ser på och ställer sig till framställningen av 

genus i barnlitteratur.  

Enkäten  

Enkäten bestod av tolv frågor.87 Inledningsvis ställdes frågan om den som 

besvarade enkäten var pappa eller mamma. Detta för att se om det finns skillnader 

i attityder mellan mammor och pappor, men också för att se hur bibliotekets 

föräldrafördelning ser ut. Sedan följde en fråga om vilken utbildning den svarande 

föräldern hade, detta för att kunna se eventuella skillnader, eller åtminstone 

tendenser till skillnader, mellan olika samhällsgrupper. Om det dessutom skulle 

visa sig vara en ojämn fördelning av svarande, till förmån för en viss grupp, är det 

relevant att kunna redovisa detta för ett mer rättvisande resultat och en 

trovärdigare analys. Vidare följde två frågor om barnets/barnens ålder, samt vilket 

kön barnet/barnen hade. Åldern på barnen är av intresse för att kunna se möjliga 

skillnader i hur föräldrar ser på genusfrågor beroende på barnets ålder, likaså har 

barnets kön betydelse för att kunna se om föräldrarnas svar skiljer sig åt beroende 

på om de läser för en pojke eller för en flicka. 

Efter dessa inledande frågor tog själva undersökningsdelen vid. För en 

fullständig sammanställning se bilaga. Enkäten utformades med ja- och nejsvar. 

Detta för att fånga in även dem som inte orkade, ville eller hade tid att 

vidareutveckla sina svar i skriftlig form. Dock fanns plats under varje fråga för att 

göra just det, vidareutveckla, och dessutom uppmanades de svarande till detta i 

enkätens inledning.  

                                                 
87 Enkät, se bilaga. 
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Avslutningsvis fanns möjlighet att anteckna sig för att delta i en eventuell 

uppföljande intervju. Intervjuerna genomfördes dock aldrig, då materialet som 

erhölls via enkätsvaren ansågs så omfångsrikt och innehållsrikt att bedömningen 

gjordes att intervjuer inte skulle ha tillfört undersökningen något egentligt 

mervärde. 

Hur materialet sammanställdes 

Vid sammanställandet av enkätsvaren gjordes först en statistisk beräkning av hur 

många svarande som var pappor och hur många som var mammor. Sedan 

kontrollerades även vilka som var föräldrar till pojkar, vilka som var föräldrar till 

flickor och vilka som var föräldrar till barn av båda könen. Efter denna 

uppdelning påbörjades resultatsammanställningen.  

För varje fråga undersöktes först hur papporna förhållit sig till 

svarsalternativen ja och nej. Därefter lästes tilläggssvaren igenom och skrevs in i 

sammanställningen. Genom detta förfarande kunde jämförelser göras för att se om 

vissa tendenser kunde iakttagas, skillnader i svar beroende på om det var en pappa 

eller en mamma som svarat, respektive om det var en förälder till en flicka eller en 

pojke och om föräldrarna uttryckt att frågan var viktig eller oviktig för dem. 

När sammanställningen gjorts, fråga för fråga, lästes materialet igenom och 

teman identifierades.  

Noterbart var att termen ”äldre barnlitteratur” väckte en viss undran hos en 

liten del av de svarande. Vad är äldre? undrade någon. Med facit i hand kunde 

frågan ha formulerats lite tydligare, med en kort förklaringsnot för just 

definitionen av ”äldre” i detta sammanhang. 

Relevans 

Beslutet att utföra undersökningen med hjälp av en enkät togs i tanken att en enkät 

skulle göra det möjligt att erhålla ett tillräckligt omfattande material för att kunna 

göra vissa antaganden med den som grund. 60 enkäter lades ut under en period av 

två veckor. 45 enkätsvar erhölls, vilket ger en svarsfrekvens på 75 %.  

Av de fyrtiofem föräldrar som svarat på enkäten är trettiofyra mammor och 

elva pappor, det vill säga ungefär 75 % mammor och 25 % pappor.  Så mycket 

som 90 % har högskole- eller universitetsstudier bakom sig. Hur allmängiltig 

denna fördelning är kan man ifrågasätta. Man kan anta att många av 

stadsbibliotekets barnavdelnings besökare är innerstadsbor, en grupp som i stor 

utsträckning är högutbildade. Hade undersökningen gjorts på en stadsdelsfilial 

hade förmodligen en annan demografisk fördelning kunnat iakttagas.  
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En majoritet av de svarande har uppfattat genusfrågor som viktiga, något som 

kan tyda på att enkäten fångade upp föräldrar som är intresserade av frågan. Det 

är svårt att avgöra om det är så att föräldrar som inte är intresserade har undvikit 

att svara på enkäten, eller om urvalet är representativt. Man bör därför tolka 

resultaten försiktigt, ur ett statistiskt perspektiv. Jag har därför valt att presentera 

undersökningsresultatet nedan i något av en samtalsform, och har medvetet 

uteslutit tabeller och statistik i framställningen. Det man kan utläsa av 

undersökningen är hur en grupp högutbildade föräldrar resonerar och funderar i 

genusfrågor då det kommer till att välja vilka böcker de ska låna på biblioteket till 

sina barn. 

Av de föräldrar som svarat är drygt 44% föräldrar till enbart pojkar, drygt 

31% är föräldrar till enbart flickor och 24% är föräldrar till barn av bägge könen. 

Åldern på barnen spred ut sig ganska jämt fördelat, med en viss övervikt på barn 

som fyllt ett år men inte två. Detta resultat var väntat, då de flesta föräldrar 

troligen har mer tid att besöka biblioteket med barnen det år de är föräldralediga, 

vilket de flesta är barnets första två levnadsår.  Å andra sidan uppgav många av 

föräldrarna till de yngsta barnen att de hade äldre barn hemma, så erfarenheten 

från läsning för barn finns där ändå. 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort presentation av syfte och frågeställningar. Därpå 

följer en forskningsöversikt samt teoretiska utgångspunkter för uppsatsen. Därpå 

följer själva undersökningsdelen. 

Jag har valt att redovisa mitt material med utgångspunkt i de frågor som 

ställdes i enkäten. Under varje rubrik presenteras först en sammanställning av 

föräldrarnas tankar och svar på respektive fråga. Därpå följer reflektioner kring de 

svar som erhållits, där möjliga tendenser och kopplingar till tidigare forskning 

görs. Reflektionsavsnitten ska läsas som en tankesamling och första presentation 

av de mönster och tendenser som den avslutande diskussionen sedan knyter 

samman och behandlar mer utförligt och analytiskt.  
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Undersökning 

Genus i barnboken – medvetenhet eller inte?   

Vad föräldrarna svarade 

Den inledande och övergripande frågan i undersökningen är huruvida föräldrar 

anser genusfrågor vara viktiga då de väljer böcker till sina barn på biblioteket. Av 

de elva pappor som svarade på enkäten uppgav fem att de tycker genusfrågor är 

viktiga. Skälen varierar, men den gemensamma nämnaren är att papporna vill ge 

sina barn friheten och möjligheten att utveckla sin egen personlighet utan för 

mycket påverkan av stereotypa könsroller. Två pappor menar att ju äldre barnen 

blir, desto svårare är det att som förälder bestämma bokvalet, men menar också att 

det kanske inte alltid är önskvärt. Som en pappa uttryckte saken: ”Jag vill 

framförallt ge mitt barn utrymme och valfrihet att välja det han vill. I slutänden 

bestämmer han, inte jag, även om jag påverkar.”88 

En av papporna som svarat ja på frågan om genusfrågor är viktiga vid bokval, 

har en annan utgångspunkt: ”Många böcker verkar vara skrivna av feminister eller 

sådana som påverkats av feminismen. Då verkar medvetna brott mot könsrollerna 

viktigare än att skriva bra barnböcker.”89 Vi ska återkomma till det här 

resonemanget senare i uppsatsen. 

Av de pappor som inte ansåg genusfrågor vara betydelsefulla vid bokval var 

det läsglädjen som stod i fokus. ”Jag försöker välja något som han kan tycka är 

roligt att läsa”90 menade en pappa, medan en annan ansåg att barn ska kunna få 

läsa alla slags böcker. Som en pappa uttryckte det: ”Jag tror inte det stör eller 

påverkar utvecklingen (genusskildringen i barnböcker, min anm.). Med andra ord 

litar jag på det etablissemang som ger ut böcker idag.”91 Andra föräldrar uttryckte 

dock en motsatt åsikt, de ansåg att böcker påverkade deras barn i allra högsta 

grad. Som en förälder skriver: ”Vår son påverkas mycket av bokfigurer och jag 

vill inte att han ska känna att han måste leva upp till en pojkroll utan vara trygg i 

sig själv.”92 Vi ska återkomma till detta i ett senare skede av uppsatsen. 

                                                 
88 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
89 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
90 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
91 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
92 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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Bland mammorna som deltog i undersökningen såg fördelningen lite 

annorlunda ut. Av de trettiofyra svarande mammorna, menade tjugosju att de 

funderade på genusfrågor när de valde böcker till sina barn. Gemensamma 

nämnare i svaren var att mammorna ansåg det viktigt med bra förebilder, att de 

inte ville tvinga in barnen i stereotypa könsrollsmönster samt att de ville ge 

barnen friheten att utveckla sin fulla potential utan begränsningar. ”Jag vill ge mitt 

barn styrka och mod att vara precis som hon vill och inte ge henne mer av 

”normen” än nödvändigt”93 menade en mamma. ”Man funderar ju på vad barnen 

får för förebilder och idéer om vad de kan göra och vara själva”94, menade en 

annan. Ytterligare en mamma var inne på samma spår: ”Jag vill att mitt barn ska 

få utvecklas efter sin personlighet, inte efter samhällets konstruerade könsroller. 

Böcker, och de roller som de förmedlar, är viktigt i detta.”95 Mammorna menade 

att de ville att barnen skulle lära sig att se människor som individer, snarare än 

kön. Flera pratade om vikten att vara medveten, att inte befästa strukturer 

oreflekterat.  

Av de mammor som angav att de inte funderade kring genusfrågor då de 

valde barnböcker till sina barn, uppgav en att hon helt enkelt aldrig slagits av 

tanken, andra att de helt enkelt inte tyckte det var viktigt. Övriga som uppgivit att 

de inte funderade kring genusfrågor menade att det fanns viktigare saker att 

koncentrera sig på, som kvaliteten på text och bild, till exempel.  

Reflektioner 

Majoriteten av föräldrarna i undersökningen uppger, som vi kunnat se, att de är 

genusmedvetna. De vill gärna låta sina barn utveckla sina personligheter utan att 

begränsas av traditionella roller och mönster.  

I undersökningen framkommer att föräldrarna ser olika på i vilken grad 

böcker påverkar barnen och deras uppfattning om omvärlden. Vissa föräldrar 

uppfattar böckernas påverkan som försumlig, andra tror böcker påverkar deras 

barn mycket. Hur man som förälder väljer att förhålla sig till idén om påverkan, 

kan naturligtvis ha att göra med hur mycket en förälder läser för sitt barn, något 

som den här undersökningen utelämnat. Läser man få böcker kanske man inte 

upplever graden av påverkan som så stor, i förhållande till andra influenser i 

barnens liv. Å andra sidan föds en fundering hos mig om uppfattningen att böcker 

inte påverkar barnen i själva verket är sprungen ur en uppgivenhet hos oss som 

föräldrar. Medieutbudet idag är så enormt och påverkan på barnen så stor, att vi 

som föräldrar inte riktigt vet hur vi ska sålla och skärma av våra barn från de delar 

                                                 
93 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
94 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
95 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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vi uppfattar som negativa eller rent av skadliga. Vi ska utveckla det här 

resonemanget i den avslutande diskussionen. 

Några föräldrar överlämnar ansvaret på barnboksproducenterna: författarna 

och förlagen. De hävdar att de ”litar på etablissemanget”. Frågan är om man kan 

göra det? Som Alvarsdotter påvisat i sin undersökning av svenska 

barnboksaktörer, så är det få om några av barnboksförlagen som har med 

genusaspekter som kriterium för antagning av manus, och flera av förläggarna 

erkänner öppet att de inte är intresserade av att följa ”politiskt korrekta trender”.96  

Skillnader i svar mellan föräldrar som upplever sig som genusmedvetna och 

aktivt söker och sovrar i barnlitteraturen på biblioteket, och dem som uppfattar sig 

som genusmedvetna men är mer passiva i sitt förhållningssätt till litteraturen, 

leder till en intressant fråga, nämligen hur man värderar genusmedvetenhet, eller 

kanske snarare hur man bestämmer djupet av den? Vi har sett att en majoritet av 

föräldrarna uppfattar sig som genusmedvetna vid bokval, men samtidigt visar 

svaren att föräldrarna dels skiljer sig åt utifrån hur man ser på böckers påverkan 

på barnen, dels hur aktivt man söker och väljer den litteratur som man läser för 

sina barn, ur ett genusperspektiv. Kontentan blir att det en förälder upplever som 

genusmedvetet, kan en annan förälder uppleva som genusnormativt. 

Medvetandegraden kan alltså variera och tycks göra det, mellan dem som 

visserligen uppfattar sig som medvetna, men inte aktivt gör något för att motverka 

påverkan på barnet, till dem som är synnerligen medvetna och som också aktivt 

försöker påverka och styra vad de läser för sina barn, för att motverka att 

genusstereotyper förs vidare. 

Med detta sagt förhåller det sig ändå så att majoriteten av föräldrarna i 

undersökningen har funderat kring de här frågorna. Hur tar sig då detta uttryck? 

Hur påverkar denna medvetenhet dem när de sedan verkligen väljer böcker till 

sina barn? Det ska vi titta lite närmare på. 

Emil till pojkar och Ronja till flickor? Om identifikation. 

Vad föräldrarna svarade 

När Svenska barnboksinstitutet skapat statistik över hur huvudrollerna fördelar sig 

mellan pojkar och flickor i svenska och till svenska översatta barnböcker, ses en 

tydlig övervikt på pojkar i huvudrollen. I Svenska barnboksinstitutets 

sammanställning för 2002 års utgivning är 61 % pojkar i den svenska 

bilderboksutgivningen, och hela 68 % i den översatta bilderboksutgivningen.97 År 

                                                 
96 Alvarsdotter, B.(2005) s.72. 
97 Svenska barboksinstitutets webbsida > Utgivning och förmedling > Utgivning > Bokprovning > 

Dokumentation > Årgång 2002. 
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2005 var fördelningen ungefär densamma, 64 % av de utgivna svenska 

bilderböckerna hade en pojke som huvudperson.98 År 2009 är siffrorna 

likvärdiga.99  

I den offentliga debatten har kritik framförts mot det faktum att en majoritet 

av huvudpersonerna i bilderböcker är pojkar.100 Vidare har kritiken gällt hur pojkar 

och flickor gestaltas i böckerna. Man har saknat starka, självständiga och aktiva 

flickor som vågar ta för sig av livet. Att pojkar ofta skildras som tuffa och 

självständiga, men med avsaknad av ett rikt känsloliv, är ett faktum som inte 

uppmärksammats lika mycket. 

Med ovan nämnda statistik och kritik i åtanke, är det intressant att notera att 

föräldrarna i undersökningen samtliga svarade nej på frågan om de tycker det är 

viktigt vilket kön huvudpersonen har i barnböcker. Dock framträder en något mer 

nyanserad bild då man läser tilläggsvaren. Det tycks vara så att man inte per 

automatik väljer bort böcker bara för att huvudpersonen är av motsatt kön, 

däremot menar flera av föräldrarna att de oftare blir så att de böcker de lånar har 

en huvudperson som har samma kön som barnet. ”Det är inte avgörande”, säger 

en pappa, ”men självklart känns det mer naturligt att välja pojke i huvudroll, 

eftersom han (barnet, min anm.) är pojke och identifierar sig dithän.”101  

Att barnet lättare identifierar sig med en huvudperson av samma kön är något 

som flera föräldrar tycks mena. En mamma säger rakt ut att det förhåller sig så: 

”Jag vill att han ska känna igen sig, och han väljer absolut helst själv böcker med 

killar i.”102 Intressant att notera är att det är föräldrar till pojkar som uttrycker att 

just pojkarna lättare identifierar sig med pojkkaraktärer. En mamma funderar 

kring detta: ”Kanske blir det viktigare sen när han själv får välja böckerna? 

Kanske är det lättare att relatera sig till samma kön? Men nu försöker jag faktiskt 

välja böcker som har flickor som huvudperson, oftast är det ju pojkar.”103   

Att inte förälderns önskemål alltid går hand i hand med barnets var något som 

flera av mammorna också uppmärksammade. En mamma uttryckte saken så här: 

Jag vill gärna läsa böcker om både pojkar och flickor och gärna i ”mjuka” frågor. Relationer, 
snällhet, hur man behandlar andra o.s.v., men min son vill helst läsa om bilar, traktorer, 
ambulanser och sopbilar. Konstigt. Det är allra mest killar som är huvudpersoner där, utom 
Händiga Hanna. Men man vill ju också att han ska känna igen sig, identifiera sig.104 

                                                 
98 Svenska barboksinstitutets webbsida > Utgivning och förmedling > Utgivning > Bokprovning > 

Dokumentation > Årgång 2005. 
99 Svenska barboksinstitutets webbsida > Utgivning och förmedling > Utgivning > Bokprovning > 

Dokumentation > Årgång 2009. 
100 Kåreland, L.(2005) s.25. 
101 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
102 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
103 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
104 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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Föräldrar till flickor tycks inte ha sett samma tendens, och uttrycker också en 

större öppenhet för att läsa böcker med huvudperson av båda könen. De tycks 

mena att flickorna identifierar sig med barnet i berättelsen, oavsett kön. En pappa 

uttryckte saken så här: ”Mina barn verkar gilla alla barnböcker oavsett 

huvudrollsinnehavarens kön. Det är nog mest högutbildade vuxna som bryr sig 

om sånt. Mina flickor skrattar gott åt både Emil och Ronja.”105 ”Jag har själv 

aldrig varit bunden till kön då jag levt mig in i eller känt för någon i litteratur jag 

läst”106 menar en mamma.  

Flera av föräldrarna menar att könet på huvudpersonen är oväsentligt, men att 

det däremot är väsentligt hur respektive kön framställs. Ofta upplever de att 

pojkar skildras som framåt, busiga, stojiga och våghalsiga, medan flickor 

framställs som försiktiga, vårdande, lågmälda och stillsamma. Dock är det olika 

hur mycket föräldrarna reagerar på dessa skillnader. En del föräldrar störs av 

dessa, i deras ögon, stereotypa skildringar av barn. Som en mamma skriver: 

”Tråkigt som sjutton när pojkar ska vara tuffa och modiga och flickor ska vara 

tysta och duktiga. Om huvudpersonerna i böckerna är det färgar det av sig på 

mina barn.”107 ”Jag är så trött på alla stereotyper, min son älskar att leka med 

dockor till exempel” säger en pappa. Andra föräldrar upplever inte detta som 

något stort problem. ”Barn är i så stor förändring hela tiden de första åren. På det 

stora hela handlar det om att bekräfta barnet och dess behov. Jag förfasas inte av 

att pojkar oftare leker med bilar än dockor”108 säger en pappa.  

Flera föräldrar uppger att de aktivt söker böcker som bryter mot den gängse 

bilden. En mamma uttrycker sig så här: ”Vi letar böcker med aktiva, busiga tjejer. 

Både tjejer och killar behöver ha bra och starka/känsliga förebilder.”109 Andra 

menar att det är viktigt med olikheter, att barnen genom läsning får möta och 

förhålla sig till olika sorters personligheter, till olika sätt att tänka och vara. ”Det 

är viktigt att alla människor och identiteter finns representerade i litteraturen”110 

säger en mamma. En annan skriver: ”Jag tycker alltså att barn ska läsa om olika 

sorters pojkar och flickor för att visa dem att man kan vara annorlunda än den 

gängse bilden (d.v.s. vara sig själv) och ändå duga och vara älskad.”111 Ytterligare 

en mamma framhåller vikten av att böcker vågar avvika från normen om den vilda 

pojken och den stillsamma flickan. Hon skriver: ”Det är viktigt, jätteviktigt, för att 

barn inte ska få för sig att det bara finns ett rätt svar på hur tjejer respektive killar 

är, eller ska vara.”112  

                                                 
105 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
106 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
107 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
108 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
109 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
110 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
111 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
112 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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En mamma kritiserar barnböcker för att inte våga gå utanför mallarna. ”Det är 

viktigt att nyansera den heteronormativa bilden av pojkar och flickor”113 menar 

hon. ”Könsmaktsordningen etableras redan på förskolan, och det är fel.”114 En 

pappa uttrycker dock det diametralt motsatta. Han är öppet negativ mot 

barnlitteratur som är alltför tydligt präglad av genustänk. ”Om det är ett uppenbart 

genusperspektiv lånar vi den inte” menar han. ”Genus är en feministisk term, en 

ideologiskt färgad term som inte borde befläcka barnlitteratur över huvudtaget.”115 

Reflektioner 

Rent generellt kan vi konstatera att föräldrarna i undersökningen tycker det är av 

vikt hur pojkar och flickor porträtteras i barnböcker. De flesta föräldrar tycks 

mena att könet på huvudpersonen inte är betydelsefullt, men samtidigt uppger 

många av dem att de ofta väljer böcker vars huvudperson har samma kön som 

deras barn. I synnerhet tycks detta gälla föräldrar till pojkar. Att pojkar inte ges 

samma utrymme till att utforska sin genusroll, och att denna begränsning ofta sätts 

av föräldrarna, och då i synnerhet papporna, har Emily W. Kane uppmärksammat 

i sin artikel ”No Way My Boys Are Going to Be Like That!” Parents’ Responses 

to Children’s Gender Nonconformity”. Kane skriver:  

I argue that many parents make efforts to stray from and thus expand normative conceptions 
of gender. But for their sons in particular, they balance this effort with conscious attention to 
producing a masculinity approximating hegemonic ideals. Heterosexual fathers play a par-
ticularly central role in accomplishing their sons’ masculinity and, in the process, reinforce 
their own as well.116 

Som redogjorts för i teoriavsnittet, har Kane i sin studie av föräldraattityder 

kunnat se att det framförallt är fäder som gör skillnad på hur de behandlar sina 

döttrar och söner och som håller fast vid genusgränserna, och noterar också att 

såväl mödrar som fäder har en tydligare tendens att hålla på gränserna för genus 

då det kommer till sönerna.117  

Att det förhåller sig så att barn, rent generellt, föredrar att läsa böcker där 

huvudpersonen har samma kön som de själva har forskning kunnat visa. Flickor 

tycks dock ha lättare att identifiera sig med huvudpersoner av båda könen, medan 

pojkar föredrar att läsa om pojkar.118 Här kan man dock fråga sig vad de 

bakomliggande skälen till detta är? Som vi kunnat se är en majoritet av 

bilderböckers huvudpersoner pojkar, något som också uppmärksammats och 

kritiserats av föräldrarna i undersökningen. Dessutom har det enligt Kåreland 

                                                 
113 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
114 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
115 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
116 Kane, E.W. (2006), s.150. 
117 Kane, E.W. (2006), s.152. 
118 Kåreland, L. (2005) s.16. 
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utvecklats en specifik barnbokskanon på förskolor i Sverige, där huvudparten av 

böckerna skildrar just pojkar.119 I denna tradition har det varit svårt för moderna 

barnböcker att tränga sig in, vilket leder till att stereotypa skildringar av pojkar 

och flickor lever kvar. I en miljö som ständigt främjar det manliga blir 

valmöjligheterna inte heller så stora för barnen. Pojkar definierar sig som pojkar 

just i opposition mot det feminina. Kanske blir behovet att främja sin särart större 

när de vistas i en kvinnlig miljö? Att som pojke göra avsteg från det 

genusbestämda, är som vi kunnat se ett nedköp, eftersom det som betraktas som 

kvinnligt i samhället värderas lägre än det manliga som är norm. 

Utan att dra alltföra långtgående paralleller till min undersökning, är det ändå 

noterbart att även de föräldrar som hävdar sig vara genusmedvetna, generellt tycks 

ha lättare för att se flickor tänja på genuskontraktets gränser än pojkarna. Det är 

företrädelsevis pojkföräldrar som i undersökningen talat om behovet av 

identifikation med en huvudperson av samma kön som barnet. Det är också 

pappor som försvarat pojkars rätt att hävda sin pojkighet i valet av leksaker och 

böcker, genom att välja att bagatellisera betydelsen av valen eller se det som en 

fas som barnen ska igenom. Mammorna har noterat pojkarnas vilja att läsa om 

pojkar samt att läsa om stereotypt pojkiga ämnen, som bilar eller maskiner, men 

uttrycker samtidigt försök till att bryta mönstren, att vidga pojkarnas vyer. Inga 

sådana försök uttalas av papporna. Om vi ställer de här svaren i undersökningen i 

relation till Kanes text, kan vi läsa detta som en tendens hos en stor del av 

papporna att, kanske omedvetet, hålla fast vid vissa genusgränser när det kommer 

till deras söner, eller åtminstone inte aktivt uppmuntra pojkarna till att 

experimentera med genusrollen. Här kommer tankarna om hur vi betraktar 

genuskontrakten, och hur medvetna vi egentligen är upp igen. Vi ska återkomma 

till de här funderingarna i den avslutande diskussionen. 

Trots reflektionerna ovan, är huvudintrycket ändå att de flesta föräldrar, 

pappor som mammor, önskar litteratur som ger barnen en varierad uppfattning om 

vad det vill säga att vara människa. Föräldrarna söker böcker som visar på olika 

sätt att tänka, fungera och leva. Frågan är dock hur väl dagens barnböcker lever 

upp till dessa variationsmönster som föräldrarna söker? Som Kårelands analys av 

bilderböckerna om Malla och Benny visar, upprätthålls genusstereotyperna även i 

modern barnlitteratur. Att detektera genusstereotyper är inte enkelt, just för att vi 

själva är en del av genussystemet, och intecknare i genuskontrakten. Genus är, 

som behandlats i inledningen, mer än vem som gör vad eller vem som bär vilka 

kläder, det är små, subtila skillnader i hur saker görs, i hur saker sägs och i hur 

någon förväntas uppträda. 

                                                 
119 Kåreland, L. och Lindh-Munther, A. (2005) s.55. 
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Mamma lagar bilen och pappa diskar – föräldraförebilder 

Vad föräldrarna svarade 

I de flesta bilderböcker, av såväl realistisk som mer fantasifull art, finns föräldrar 

med i persongalleriet, antingen som centralfigurer eller mer perifert. Hur ser 

föräldrarna i undersökningen på föräldraporträtten i barnböcker? Är det viktigt hur 

dessa gestaltas, ur ett genusperspektiv? 

De flesta föräldrar var här överens om att det är viktigt hur föräldrar skildras i 

barnböcker, ur ett genusperspektiv. Framförallt för att föräldrar är den måttstock 

som barnen har att förhålla sig till. En mamma uttrycker det så här: ”Föräldrarna 

är barnens förebilder. Givetvis påverkar det barnens syn på manligt och kvinnligt 

om föräldrar skildras enligt de traditionella könsrollerna.”120 En mamma fick lite 

av en aha-upplevelse av frågan. ”Men det har jag inte tänkt på, direkt” skrev hon. 

”Det finns oftast många pappor med i våra böcker, i Astrid Lindgrens och Halvan-

böckerna t ex. Och många gubbar över huvudtaget. Jan Lööf har nästan bara 

gubbar och hans böcker läser vi jämt.”121  

Trots att föräldrarna på en direkt fråga ansåg det vara viktigt hur föräldrar 

porträtteras i barnlitteratur, kunde man i många svar utläsa att de ändå inte 

reflekterat kring hur föräldrar faktiskt porträtteras i de böcker de läser för sina 

barn, åtminstone inte i den utsträckning som de gjort kring hur barn i böckerna 

porträtteras. Undantag fanns, en mamma uppfattades som mycket medveten: ”Det 

är svårt att hitta böcker fria från stereotyper om den vårdande modern” menade 

hon, ”att hitta böcker med närvarande fäder, men vi letar!”122 Ytterligare en 

mamma hade en mer personlig koppling till varför hon ansåg det viktigt hur 

föräldrar porträtterades, ur ett genusperspektiv. Hon skrev ”det handlar om hur jag 

förväntas vara.”123 

Några av föräldrarna ansåg det dock mindre viktigt. ”Barn kommer få idéer 

om mammor och pappor via sin verklighet, inte från böcker.”124 menade en pappa. 

En annan tyckte inte att det var viktigt ur ett genusperspektiv, men lade till ”men 

det är naturligtvis viktigt hur mammor/pappor porträtteras. Ofta ges män/pappor 

en antingen för feminin framtoning eller överdriven arbetar-/bilmek-

/snickarframtoning.”125 

Flera av föräldrarna tog också upp möjligheten till diskussion av texten med 

sina barn. De menade att det kan vara givande att läsa om det konventionella för 

att få en möjlighet att ta upp jämställdhet till diskussion. En pappa uttryckte det så 

                                                 
120 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
121 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
122 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
123 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
124 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
125 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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här: ”Alla pappor är inte som Alfons pappa som röker pipa och läser tidningen 

och alla mammor står inte vid spisen. Om man pratar med barnet om detta så kan 

det vara ok.”126 En mamma skrev: ”Jag tycker det är viktigt att diskutera mycket, 

och vi tänker på att läsa om tuffa flickor i typiska pojkroller samt känsliga pojkar 

för att hans uppfattning inte ska bli klassiskt stereotyp.”127  

Här anknöt återigen flera av föräldrarna till möjligheten att vända på 

könsrollerna, genom att byta namn eller kön på den som gör något. Kanske röker 

mamma pipa och läser tidningen, medan pappa diskar?  

Reflektioner 

Att en majoritet av föräldrarna i undersökningen ansåg det vara viktigt hur 

mammor och pappor porträtteras i barnlitteratur har vi kunnat se. Många menade 

att litteraturens föräldrar skapar förebilder och sänder signaler till barnen om hur 

mammor och pappor förväntas vara. Trots detta blev det tydligt vid en genomgång 

av svaren att föräldraporträtten inte hade ägnats samma skärskådning av 

föräldrarna som barnporträtten. De flesta föräldrar tycktes inte ha reflekterat så 

mycket kring huruvida föräldraporträtten verkligen är stereotypa eller 

normbrytande. En möjlig orsak till denna brist på reflektion kan kanske vara att 

det ligger för nära oss själva och våra mönster, så att vi inte ser? Föräldrars fokus 

kanske ligger på barnporträtten och hur dessa skildras. Föräldrar i barnböcker har 

sällan en särskilt framträdande roll, vilket kan bidra till att vi inte noterar 

porträtteringen av dessa. Samtidigt kan den här bristen på uppmärksammande av 

genusstereotyper vara ett tecken på vår egen oreflekterade acceptans av eller 

åtminstone införlivning i genussystemet. Några av föräldrarna uttryckte dock 

tankar om att skildringarna i barnböcker av just föräldrar fortfarande i mycket är 

stereotyp, och saknade mer nyanserade bilder av vuxna, där de gängse normerna 

för respektive kön inte begränsar.  

En författare som fortfarande läses och älskas av både vuxna och barn är 

Astrid Lindgren. Föräldrarna i denna undersökning återkommer ofta till Lindgren 

som en av favoritförfattarna, och i synnerhet Pippi och Lotta på Bråkmakargatan 

verkar vara populära bland barn i förskoleåldern. Att Astrid Lindgrens böcker är 

fyllda av barn som på olika sätt bryter normer och testar gränser för vad man kan 

vara och göra, är väl allmänt bekant, inte minst Pippi är ju ett mycket bra exempel 

på det. Men föräldraporträtten då? Flera föräldrar i undersökningen har noterat 

stereotypa föräldraporträtt hos Lindgren. Som exempel nämns bland annat 

Tommys och Annikas föräldrar.  

I sin uppsats ”Mamm- och pappläsning. Astrid Lindgrens gestaltning av 

föräldrar granskad ur genusperspektiv” har Titti Persson tittat på 

                                                 
126 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
127 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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föräldraporträtten i Astrid Lindgrens böcker, och kommit fram till att de är 

förvånansvärt stereotypa och att så gott som samtliga pappor och mammor som 

skildras är stöpta i samma form.128 Persson menar att Lindgrens pappor är de som 

kan och vet och förmedlar kunskap till sina barn, såväl praktisk som teoretisk.129 

Det är också fäderna som står för leken och äventyret130, samtidigt som det enligt 

Persson är viktigt att de ”får visa att de i egenskap av män förtjänar att vara 

familjens överhuvud”131, en ”mogenhet som kompletterar fädernas barnsligare 

sidor.”132 Mammorna står inte för någon lekfull eller äventyrlig sida i Lindgrens 

böcker, menar Persson vidare. Det är mammorna som står för det vuxna, såväl i 

förhållande till barnen som till männen. Hon är den som vårdar, tröstar, som är 

stark och mogen.133 Papporna tillåts ha svagheter, men framstår ändå som varma, 

och lätta att tycka om, medan mödrarna måste vara ”tryggheten och den psykiska 

styrkan personifierad”.134 De mammor som på olika sätt faller utanför den ramen i 

Lindgrens böcker, framställs i något av ett ”löjets skimmer”135, enligt Persson.  

Intressant, om än nedslående, är att Sanfridsson i sin undersökning av 

bilderboksutgivningen för år 2000 ser samma mönster för föräldraporträtt som 

Persson sett i sin genomgång av Astrid Lindgrens böcker. Papporna i 

bilderböckerna anno 2000 är de lekfulla och roliga, men också de som besitter 

visdom och kunskap.136 Mammorna är de vårdande och omhändertagande, men är 

sällan delaktiga i utforskandet eller den mer äventyrliga, glädjefyllda delen av 

barndomen.137 Sätter vi Sanfridssons resultat i perspektiv till en del av 

föräldrasvaren i föreliggande undersökning, manar det till eftertanke. Hur mycket 

förändrar vi synen på genus för nästa generation, om vi enbart koncentrerar oss på 

barnen, men samtidigt glömmer de vuxna? Det är de vuxna som är barnens 

förebilder, och det gamla talesättet ”barn gör inte som du säger, det gör som du 

gör”, äger här sin riktighet. Vuxna måste vara barnens förebilder så väl i 

verkligheten som i litteraturen, om vi ska få till stånd en verklig förändring i 

genus. 

En pappa som det i undersökningen råder delade meningar om, är pappan i 

böckerna om Alfons Åberg av Gunilla Bergström. Många föräldrar har pekat på 

Alfonsböckerna som bra just för att de anser att de är genusneutrala. Alfons är inte 

en typisk ”pojk”pojke, menar de, och det faktum att det är Alfons pappa som 

ensam tar hand om sin son upplever de också som normbrytande. Samtidigt har 

                                                 
128 Persson, T. (1997) s.143. 
129 Persson, T. (1997) s.143f. 
130 Persson, T. (1997) s.145. 
131 Persson, T. (1997) s.148. 
132 Persson, T. (1997) s.148. 
133 Persson, T. (1997) s.146. 
134 Persson, T. (1997) s.146. 
135 Persson, T. (1997) s.146. 
136 Sanfridsson, M. (2006) s.64. 
137 Sanfridsson, M. (2006) s.64. 
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flera föräldrar uppfattat Alfons pappa som stereotyp, eftersom han ständigt ses 

läsa sin tidning, röka sin pipa eller titta på tv, något som flera föräldrar (i 

synnerhet pappor) uppenbarligen uppfattar som typiskt manliga markörer. Dock 

föddes Alfons och hans pappa ur en önskan hos författaren, Gunilla Bergström, att 

skapa ett mer nyanserat mansporträtt. Kåreland skriver: 

Mot den bakgrunden (kritiken mot den könsuppdelade barnlitteraturen, min anm.) ska Gunilla 
Bergströms alltjämt mycket populära böcker om Alfons Åberg ses. Alfons pappa är en 
mjukispappa, ofta avbildad iförd förkläde. Han är en vårdande pappa som ägnar mycket tid åt 
hushållsysslor. 138 

Här uppstår alltså en intressant krock mellan uppfattningar, som också visar att 

hur vi uppfattar en text är beroende av vår egen kontext. Vi ska återkomma till 

detta i den avslutande diskussionen. 

Den moderna barnboken – könsstereotyp eller 

genusmedveten? 

Vad föräldrarna svarade 

På frågan om föräldrarna anser att moderna barnböcker är könsstereotypa eller 

könsneutrala, menade de flesta föräldrar att det var blandat. Dock tycktes de flesta 

mena att det fanns mycket kvar att önska på området. En mamma skriver:  

Det finns en något bättre utgångspunkt nu än för femtio år sedan, men jag tror att det här med 
könsneutraliet ligger ännu längre fram i tiden. Generationerna som finns idag har upplevt att 
mamma är hemmafru och pappa förvärvsarbetar och har huvudansvaret för familjens 
inkomster.139 

Flera föräldrar menar att i den mån man kan iaktta en rörelse mot mindre 

könsstereotypa personporträtt, så gäller detta porträtten av flickor. Pojkar skildras 

fortfarande i en ganska traditionell mall, enligt föräldrarna. En mamma skriver: 

”Många försöker skriva neutralt, och det är bra, men det är framförallt tuffa tjejer i 

pojkroller, det saknas pojkar som är ”flickiga” i böcker.”140  

Det fanns också föräldrar som såg mer positivt på de moderna barnböckerna. 

De menade att de i det stora hela var ganska könsneutrala i sina 

personskildringar.”Det är kul när mannen porträtteras som sjuksköterska och 

                                                 
138 Kåreland, L. och Lindh-Munther, A. (2005) s.114. 
139 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
140 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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kvinnan som läkare.”, skrev en pappa. ”Det beror på förlag och författare.” ansåg 

en mamma. ”Utbudet är mycket bättre idag än för fem år sedan.” 141 

De föräldrar som ansåg barnporträtten i böckerna vara allt för stereotypa, i 

synnerhet vad gäller pojkporträtten, menade att det var än sämre ställt med 

föräldraporträtten. Stereotypa och onyanserade, var några av omdömena. Alla var 

dock inte positiva till en ökad genusproblematisering i barnböcker. En pappa 

skriver: ”De flesta moderna barnböcker försöker nog att problematisera 

könsrollerna – det är ju inne nu för tiden. Kvaliteten blir ju lidande, förstås. Därför 

läser vi allt från Elsa Beskow till Astrid Lindgren för våra flickor.”142 Andra 

föräldrar har också noterat den tydliga genusproblematiseringen i vissa moderna 

barnböcker. ”Moderna barnböcker är mer könsstereotypa än neutrala. De böcker 

som bryter mönstret, gör det väldigt tydligt utifrån ett problematiserande av 

rådande genusuppfattning, till exempel Kenta och barbisarna.”143 skriver en 

mamma.144 En annan mamma uttrycker liknande tankegångar. ”Det finns ju 

”ultramoderna” böcker med två mammor/två pappor till exempel”, skriver hon, 

”men det är förvånande i hur många nya böcker det är mamman som stannar 

hemma, matar, nattar, och pottränar och hur det är pappan som är den roliga och 

spännande.”145  

Några få föräldrar uppgav att de inte tidigare reflekterat över huruvida 

barnböcker är könsstereotypa eller inte, när de läst böcker för sina barn. En 

mamma skriver: ”Har aldrig tänkt på det. Fast ja, nu när jag tänker efter så 

presenteras ju till exempel bilböcker av män.”146 

Många föräldrar var dock hoppfulla. ”Det blir bättre och bättre tror jag.” 

skriver en pappa. ”Medvetenheten verkar öka. Å andra sidan finns alltid risk för 

bakslag, som i allt jämställdhetsarbete.”147 

Hur gör då föräldrarna om de stöter på en bok som de upplever som allt för 

stereotyp? Väljer de bort den eller inte? Det visar sig att många faktiskt gör det. 

Inte minst gäller det föräldrar till flickor. ”Ja, jag väljer bort, nämligen 

superhjälteböcker och prinsessböcker där prinsessan är för mesig.”148 menar en 

mamma. ”Prinsessböcker är verkligen inte något jag vill läsa för mitt barn!”149 

skriver en annan. Ytterligare en mamma ”väljer bort alla böcker där mannen är en 

                                                 
141 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
142 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
143 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
144 Kenta och barbisarna är skriven av Pija Lindenbaum och handlar om Kenta som brukar gilla att spela 

fotboll med killarna på dagis. En dag tröttnar han och tar med en barbiedocka till lekis. Tjejerna är dock 

ganska skeptiska till att ta in Kenta i sin gemenskap. 
145 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
146 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
147 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
148 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
149 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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hjälte, räddaren i nöden, den starka, krigaren och så vidare, och kvinnan den söta, 

gulliga, svaga, rädda och snälla som väntar på att blir räddad!”150 

Lite spännande att notera är att en förälder valt bort ”Halvan, och alla hans 

bilar”151, just för att böckerna upplevs som för stereotypa, medan en annan förälder 

har uppgivit Halvan-böckerna som ett bra exempel på böcker som denna anser 

könsneutrala.152 Halvan är en karaktär skapad av Arne Norlin och tecknad av Jonas 

Burman. Halvan är en kille som gillar att leka med sina bilar. Genom hans fantasi 

flyttas läsaren ut i den riktiga världen. Leker Halvan till exempel med en brandbil 

så blir han strax en brandsoldat, och läsaren får på så sätt följa med på en riktig 

brandutryckning. Att Halvan är pojke som gillar bilar gör självklart att böckerna 

uppfattas som genusnormativa och stereotypa. Å andra sidan har Halvan ofta 

kvinnliga chefer och medarbetare på arbeten och positioner som av tradition varit 

manliga. Till exempel är polischefen kvinna. 

Flera föräldrar till pojkar uppger att deras barn gärna läser om just bilar och 

fordon. ”Eftersom han konstigt nog älskar traditionellt killiga böcker om fordon, 

så går det inte att välja bort dem.” säger en mamma. ”Jag brukar ändra i texten när 

jag läser om det är något jag inte gillar.”153 ”Min son och hans kusin håller på att 

bli fixerade vid bilar och traktorer så jag försöker välja andra böcker för att bredda 

intresset något.”154 menar en annan mamma.  

Flera föräldrar uppger att de inte väljer bort, men att de tar upp saker de finner 

tveksamma till diskussion med barnet. ”Jag tycker de ger bra underlag för 

diskussioner.” säger en mamma. ”Till exempel kan man fråga barnet om det alltid 

är mamma som lagar mat eller får pojkarna också leka med dockor?”155 Ytterligare 

några föräldrar uppger att det är barnen som väljer, att läsglädjen går först. En 

mamma skriver ”Barnen bestämmer själva vilka böcker de vill låna. Däremot 

försöker jag aktivt påverka barnen i sina val. Med blandat resultat.”156 

En pappa valde bort, men utifrån det omvända perspektivet.”Jag väljer bort 

böcker för att de är för genusfixerade och politiskt anpassade enligt en feministisk 

nutida norm.”157  

Reflektioner  

Av enkätsvaren har vi kunnat utläsa att föräldrarna är kluvna i frågan om huruvida 

dagens bilderböcker är genusstereotypa eller inte. De menar att även om det finns 

undantag så är ändå mycket av den litteratur som skrivs för barn stereotyp i sin 

                                                 
150 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
151 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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156 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
157 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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genusskildring. Föräldrarnas uppfattning stämmer sålunda väl överens med den 

forskning som presenterats tidigare i uppsatsen, som visar att barnboken av idag 

uppvisar stor spännvidd mellan det normativa och stereotypa, och det synnerligen 

radikala. Däremellan finns självklart en glidande skala, där en barnbok kan 

utmana de gängse genusstereotyperna i skildringen av till exempel en pojke eller 

flicka, medan föräldraporträtten kan vara nog så stereotypa. 

Att barnporträtten blivit något mer nyanserade, är något som Sanfridsson 

tycker sig kunna se i sin undersökning av bilderboksutgivningen år 2000. Flickor 

är argare, mer självständiga och vågar mer, medan pojkar är osäkra, vågar gråta 

och vara rädda.158 Att bilden nyanserats är positiv, då den möjliggör just det som 

föräldrarna i undersökningen efterlyser, nämligen olika personligheter att 

identifiera sig med. Andra forskare är dock inte lika positiva. Lena Kåreland till 

exempel, hävdar att barnlitteraturen över lag fortfarande uppvisar traditionella 

könsroller.159 Vi ska återkomma till personteckning och pojk- respektive 

flickkaraktärer i den avslutande diskussionen. 

Som vi kunnat se så upplever föräldrar just de radikala böckerna lite olika. 

Även här ser vi stora skillnader i hur föräldrarna i undersökningen uppfattar detta, 

mellan dem som är öppet konservativa och tar avstånd från det de upplever som 

spekulativt på bekostnad av skönlitterär kvalitet, och de som aktivt söker det 

radikala.  

Att böcker som utmanar de traditionella könsrollerna inte enbart ses med blida 

ögon är något som Johan Tufvesson i sin artikel ”Barnböcker med ’rätt’ 

värderingar”, publicerad i tidskriften Förskolan, noterat.160 Lotta Olsson, 

barnkulturredaktör på Dagens Nyheter är kritisk mot bokförlag som har 

värderingar som bas för sin utgivning:161  

När man läser böcker från de här förlagen ser man direkt att det är normer man vill sprida och 
då blir det inte bra litteratur. Kanske är det barnsjukdomar innan de hittar ett sätt att lyfta fram 
de här frågorna på ett mindre övertydligt sätt. Det finns en generation av föräldrar inom 
medelklassen som vill uppfostra sina barn utav bara helvete, som en motreaktion mot sexism 
och skräp på tv och i dataspel, men det är dömt att misslyckas. Barn genomskådar det alltför 
korrekta och vänder sig snarare ifrån det.162 

I samband med den här kritiken känns det naturligt att ta upp en fråga som också 

debatterats i samma anda, nämligen huruvida könsöverskridande skildringar i 

litteratur kan skapa förvirring hos barn. Förvirringen skulle uppstå för att 

skildringen ligger för långt från verkligheten, och därför inte gå att knyta an till 

barnets egen vardag. Här går en skiljelinje mellan dem som anser att det blir 

                                                 
158 Sanfridsson, M. (2006) s.36f. 
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negativt för barnen med sådana avvikelser från det normativa, inte minst på 

bekostnad av läsupplevelse, medan andra hävdar att det tvärtom är nyttigt för 

barnet att bli utmanad och uppmärksammad på att det vi accepterar som ”normalt” 

inte är något bestämt och givet, utan föränderligt och omförhandlingsbart.163 

Charlotte Huck, amerikansk litteraturvetare, hävdar att barnlitteratur måste 

skrivas med intentionen att ”fånga essensen” i det som är kvinnligt och manligt, 

annars får barn svårt att identifiera sig med karaktärerna.164 Huck är av den 

uppfattningen att skillnader i beteende mellan pojkar och flickor är medfödd, 

vilket gör att hennes tankar och teorier placerar sig i särartsfeminismen.165  

En annan forskare som uppvisar en lite mer nyanserad bild vad gäller synen 

på omarbetade sagor är Bronwyn Davies som också har undersökt hur barn 

reagerar på oväntade genusstrukturer. Davies menar att barn kan uppfatta brott 

mot genusmönster i barnlitteratur som förvirrande, men att det inte alltid behöver 

betyda att det är dåligt. Davies menar dock att barn lär sig den sociala ordningen 

bäst genom litteratur som innehåller såväl begränsningar som möjligheter.166 

Därför är det viktigt, menar Davies, att studera hur väl berättelser för barn 

erbjuder möjligheter för barnen att testa olika positioner och därigenom se olika 

sätt man kan vara och bete sig som människa.167 Jack Zipes, amerikansk 

sagoforskare, förespråkar en mer radikal linje. Han menar att barn mår bra av att 

skakas om och att alla brott med det vi tar för givet är bra för att lära barn 

ifrågasätta sin omvärld och dess begränsningar.168 Vi ska återkomma till dessa 

forskare och funderingar kring pojk- och flickporträtt i den avslutande 

diskussionen. 

Spännande att notera är att föräldrarnas svar visar på liknande skillnader i 

synsätt som hos forskarna presenterade ovan. Att många av föräldrarna är aktiva i 

valet av böcker på biblioteket till sina barn, har vi kunnat se. Likaså visar det sig 

att flera av dem aktivt väljer bort böcker som de anser inverka menligt på den bild 

de vill förmedla till sina barn. De söker det normbrytande och radikala, och deras 

tankar och svar tycks stämma väl överrens med Jack Zipes förhållningssätt till 

barnlitteratur. Vissa föräldrar har dock valt en mellanväg: de försöker antingen 

vända på genusrollerna i böckerna, genom att byta kön på huvudpersonen, eller 

låta mamma gå till jobbet och pappa laga middag, till exempel. Ytterligare en 

grupp föräldrar ser stereotypa mönster i böcker som en god möjlighet att diskutera 

med sina barn om var gränser går för vad pojkar och flickor får göra, vem som 

satt de gränserna och likande resonemang, något som passar väl ihop med 
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164 Huck, C. (2001) ”Introduction”, s.ix. 
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Bronwyn Davies tankar om att låta barnen testa gränser och byta positioner för att 

se möjligheter och begränsningar för hur man kan vara. 

Kulturskatten – en problematisk kärlek? 

Vad föräldrarna svarade 

Vårt kulturarv då, hur ser vi på det? I gamla välkända berättelser av till exempel 

Elsa Beskow, är könsrollerna ofta väldigt stereotypa och genusmarkörerna är 

dessutom lätta att detektera. Även i klassiska sagor är det ju oftast pojkar som är 

huvudperson, och de gånger flickor förekommer i den rollen är de ofta skildrade 

som offer, se till exempel Rödluvan. Inte sällan är flickorna i sagorna beroende av 

män för att förändra sin livssituation. Så är till exempel fallet med Askungen, som 

tack vare sin skönhet och blidhet lyckas vinna prinsens kärlek och därmed befrias 

från sitt slitsamma, fattiga liv hos styvmodern. I Törnrosa är det hennes skönhet 

som får prinsen att falla på knä och ge henne en kyss, en kyss som väcker henne 

från hennes djupa sömn. Sagan slutar med att han för bort henne på hästryggen till 

sitt kungarike. 

Kanske visar föräldrarna i undersökningen här upp de mest divergerande 

svaren.  En del menar att förmedlingen av kulturarvet är det viktiga, att det vore 

dumt att förneka barnet den läsningen bara på grundvalen att böckerna är 

könsstereotypa. Som en pappa skriver: ”Det vore oklokt att undvika vårt kulturarv 

vare sig vi identifierar oss med det eller ej.”169 En annan pappa är inne på samma 

spår: ”Man måste ju ge sina barn den svenska barnlitteraturen. Då räcker inte 

feministerna till, då behövs även rimsagorna av Elsa Beskow, till exempel. 

Underbara bilder och visor som min femåring själv kan fylla i.”170  

Många läser böckerna trots upplevelsen av dem som stereotypa. ”För att de 

har andra kvaliteter som är fantasieggande” säger en mamma . ”Det är en referens 

som de flesta människor känner till”171 menar en annan. 

Flera föräldrar uppger att de läser böckerna just som kulturarvsförmedling, 

men att de samtalar med barnen om det som kan framstå som cementerande eller 

gammaldags. Flera föräldrar ser i själva verket det som en bra möjlighet att få 

chansen att diskutera den här typen av frågor med sina barn. Några menade att det 

rentav är enklare att ta upp detta till diskussion om stereotyperna är tydligare, som 

de ju är i många sagor, till exempel. ”Barn klarar inte av för abstrakta 

resonemang” menade en pappa. ”Det är lättare att förklara att prinsen också kan 

behöva bli räddad, än att förklara varför Lisa kan ha byxor men Alfons inte 

                                                 
169 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
170 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
171 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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kjol.”172 En mamma skriver att det händer att de läser sagor men menar att det 

snarare är barnfilmer som är boven i dramat: ”Barnfilmer baseras ju på de gamla 

klassiska barnsagorna, och vips är den könsstereotypa indelningen verklighet för 

barnen igen.”173 

En annan väg att gå är att byta ut namn och karaktärer då man läser. Så gör en 

stor grupp av föräldrarna i undersökningen. Kanske blir det prinsessan som kysser 

prinsen, till exempel.  

Några få menar dock att de helt väljer bort den här typen av berättelser. Som 

en mamma skrev: ”Bort med de böckerna som sätter (de) gamla traditionella 

normerna! Det är tyvärr böckerna, media och samhället i sig som har stora 

inflytande på könsrollerna. Vi föräldrar har stort ansvar att inte blunda för det!”174  

Eftersom äldre i detta sammanhang kunde tolkas ganska fritt, erhölls en del 

oväntade svar. Till exempel svarade en mamma att hon mest läste ”nyare grejor” 

för sina barn, men gjorde tillägget ”samt klassiker som Emma, Totte, Alfons 

mm.”175 Emma, och Totte såg dagens ljus under slutet av sextiotalet, Alfons i 

början av sjuttiotalet och klassificeras därmed som modern barnlitteratur, i 

betydelsen att de ingår i den våg av vardagsrealism som präglade sjuttiotalets 

barnlitteratur.176 

Reflektioner  

Att det kan vara knepigt att vilja förmedla kulturarv och samtidigt inte bidra till ett 

cementerande av könsroller, är något som vissa av föräldrarna i undersökningen 

givit uttryck för. Det här är något som skapat en ny marknad i bokvärlden. 

Kåreland skriver att en hel del sagor skrivits om med feministiska förtecken, där 

metaforerna för vad det innebär att vara kvinna eller man kastas om, vilket ger en 

ny berättelse.177 Detta kan dock innebära problem, eftersom det kan bidra till att 

sagans budskap inte längre når fram till barnen.178 Detta beror på att den här typen 

av berättelser har så starka strukturer.  

Charlotte Huck är inne på ett liknande spår. Hon menar att sagor är så 

särpräglade och skiljer sig så från annan litteratur, för att de är så fyllda av 

arketyper. När dessa arketyper dyker upp i en saga, förväntar vi oss omedelbart ett 

visst beteende från deras sida.179 Styvmodern ska vara elak, gudmodern god osv. 

                                                 
172 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
173 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
174 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
175 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
176 Kåreland, L. och Werkmäster, B. (1990) s.65. 
177 Kåreland, L. och Lindh-Munther, A. (2005), s.127. 
178 Kåreland, L. och Lindh-Munther, A. (2005), s.127. 
179 Huck, C. (2001) s.ix 
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Om dessa arketyper inte uppfyller dessa förväntningar, om vi byter ut deras 

symboliska roller, förstör vi själva kärnan i folksagan, menar Huck.180  

Jack Zipes, amerikansk sagoforskare, är dock av en annan mening. Han tycker 

det är bra att denna typ av saga skrivs om, för att skaka om läsaren och få den att 

ifrågasätta rådande normer, menar Zipes.181  

Att många av föräldrarna i undersökningen valde att läsa böckerna i original, 

alltså inte omskrivna, och i stället se det som en bra möjlighet att prata med 

barnen om hur det var förr och vad som har förändrats sedan dess, har vi sett. 

Ingen av föräldrarna i undersökningen nämner heller att de skulle ha tagit del av 

eller läst en omskriven version av sagor för sina barn. De föräldrar som valde att 

inte läsa äldre barnlitteratur och sagor för sina barn, på grundval av 

genusproblematiken, har alltså antingen inte kännedom om att omskrivna 

versioner finns eller har ändå inte valt att läsa dem, men även om de känner till 

dem är det osäkert om de uppfattar den typen av berättelser som tillräckligt 

viktiga, ur just kulturarvsperspektivet, för att välja att inkludera dem i barnens 

bokskatt. Man kan ju fundera på vad som i det här fallet är att föredra: att helt 

välja bort eller att läsa omskrivna, i viss mån förvanskade berättelser. De föräldrar 

som anser att det är del av en kulturskatt, och något som tillhör allmänbildningen 

att känna till, har ju möjligen en poäng. Man kan hävda att barnet tappar en viktig 

referens, att de inte inkluderas i det kulturella gemensamma godset. Å andra sidan 

tycks det som delar av den gamla barnlitteraturen inte längre har den status som 

den en gång haft. I Kårelands undersökning av förskolors läsmönster visar det sig 

att namn som Elsa Beskow i allt större grad inte nämns som exempel på böcker 

som läses i förskola.182 Det kanske bara är en tidsfråga innan sagor och klassisk 

barnlitteratur som Beskows böcker inte längre betraktas som allmängods och 

endast refereras till i undervisning i svenska och litteraturvetenskap?  

Om mamma och pappa får välja 

Vad föräldrarna svarade  

Om föräldrarna får välja, vad läser de då helst för sina barn? Hur väljer de i 

barnboksdjungeln? 

Flera föräldrar uppger att de gillar pedagogiska böcker, böcker som vill lära ut 

något. Andra söker böcker som stimulerar fantasin. Som exempel på det förra 

nämner flera föräldrar Halvan-böckerna, som redan presenterats tidigare i 

                                                 
180 Huck, C. (2001) s.ix 
181 Zipes, J. (1982) s.316. 
182 Kåreland, L. och Lindh-Munther, A. (2005) s.118. 
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uppsatsen, medan de som söker fantasi nämner namn som Pia Lindenbaum. Den 

vilda bebin183 av Barbro Lindgren är också en bok som nämns av många.  

Många av föräldrarna poängterar att de vill få barnen att hitta läsglädjen, att 

botanisera i den bokskatt som finns. En pappa skriver: 

Man måste ha en bredd i utbudet hemma. Illustrationerna är viktiga, men dialog viktigare, 
tycker min femåring. För mindre barn är det kul med tokiga roller – som Pippi. Och vi läser 
Pettson och Findus och Bu och Bä. Sen naturligtvis Astrid Lindgrens och Jan Lööfs böcker.184 

Att Astrid Lindgren är en författare som nämns ofta är inte någon större 

överraskning. Inte minst är det Pippi som föräldrarna gärna läser för sina barn i 

åldersgruppen som denna undersökning omfattar. Pippi är okonventionell och 

fantasifull och många föräldrar tycker om hur hon förmedlar livsglädje och hur 

hon vägrar låta sig begränsas av vad som är passande eller anses möjligt för ett 

barn. En mamma skriver ”Pippi, hon är ju något för sig. Hon är stark, rolig, busig, 

tokig och framställs inte som en trist, snäll, vacker flicka som många gånger är 

fallet.”185 En annan mamma skriver: ”Pippi, hon går ju utanför alla normer. 

Hennes pappa är rätt tuff förstås. Men Tommy och Annika med familj är ju rätt 

stereotypa.”186 En annan mamma nämner Lotta på Bråkmakargatan som en av 

favoriterna, men tillägger även hon att föräldraporträtten känns ganska 

konservativa. ”Den är bra, Lotta är en kul karaktär, men den är ju lite ålderdomlig, 

då föräldraporträtten är traditionella.”187 

Att illustrationer är nog så viktiga inslag som själva berättelsen, eller 

dialogen, vittnar flera svar om. En illustratör och författare som ofta nämns är Jan 

Lööf, en annan Pia Lindebaum. En mamma skriver: 

Om jag får välja böcker själv så blir det också gärna Jan Lööf, de har helt underbara 
teckningar och det är det viktigaste för mig. Att bilderna är fina. [...] En annan av mina största 
favoriter är ”Lilla H cyklar på” om en tjej som lär sig cykla. Den är jättefin, med väldigt 
speciella bilder. Viktigt för mig, eftersom jag är bildkonstnär.188 

Att genusmedvetenheten färgar av sig på flera av föräldrarnas bokval är tydligt. 

Många pratar om böcker som har djur som huvudpersoner, hur dessa blir mer 

genusneutrala. Här nämns Stina Wirséns ”vem”-serie som bra exempel. Mamma 

Mu är också en karaktär som återkommer på föräldrarnas favoritlista, dels för 

teckningarna (Sven Nordqvist) dels för könsneutraliteten men även för 

                                                 
183 Böckerna om den vilda bebin är skrivna av Barbro Lindgren och handlar om en liten vild unge som på 

olika sätt utforskar sin vardag och sätter sin mammas nerver och tålamod på hårda prov. 
184 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
185 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
186 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
187 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
188 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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fantasirikedomen. 189 Som en mamma kort och koncist uttryckte saken: ”Mamma 

Mu är bra. Alla kan göra allt!”190 Ytterligare en djurkaraktär som nämns, och som 

bryter normer är Castor, som bakar, syr och utför andra hushållsgöromål som 

traditionellt ansetts som kvinnliga.191 Andra djurkaraktärer som föräldrarna gillar 

är Kaninen Ludde och Bu och Bä.192 

Andra böcker som föräldrarna också uppfattar som förhållandevis neutrala är 

Alfons, Totte och Emma.193 En mamma skriver ”Alfons gillar vi. De är neutrala, 

ingen tydlig fördelning i könsroller.”194 En annan mamma som vill göra medvetna 

bokval skriver:  

Vi läser gärna Sven Nordqvist, till exempel Var är min syster?, sen en del av Max-böckerna 
och så Alfons. De är inte så väldigt stereotypa och visar mjuka sidor hos pojkar. Sen tycker 
jag om Stina Wirsens Vem är arg och Vem är borta? De är tänkvärda om djur och nallar och 
undviker därmed åtminstone delvis genusproblematiken.195 

Ytterligare en förälder nämner just dessa böcker. ”Stina Wirséns ”Vem” läser jag 

gärna, de böckerna fokuserar inte på kön alls.196 Och så Alfons – därför att han inte 

är en typisk pojke.”197  

Slutligen uppmärksammas två prinsesskaraktärer av de föräldrar som har 

flickor. Det är dels Så gör prinsessor av Per Gustavsson, dels Lilla prinsessan av 

Tony Ross. 198 En mamma skriver ”Jag gillar Lilla prinsessan. De handlar om en 

                                                 
189 Sven Nordqvist är barnboksillustratör och har illustrerat bl.a Mamma Mu, skrivna av Jujja Wislander. 

Mamma Mu är en ko som inte vet några begränsningar. Om hon vill åka bob åker hon bob, om hon vill kättra 

i träd klättrar hon i träd. Mamma Mu hittar alltid ett sätt. Hennes vapendragare är den ständigt skeptiske 

Kråkan, men Mamma Mu lyckas oftast få med honom på sina äventyr till sist. Nordqvist är också författare 

till de populära böckerna om Pettson och Findus. Pettson är en ensam gubbe som bor på en liten gård 

någonstans i Sverige. Han skaffar sig en katt, Findus, som visar sig kunna prata och tillsammans upplever de 

många roliga vardagsäventyr. 
190 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
191 Castor, berättad och ritad av Lars Klinting, är en bäver som i ett antal böcker utför olika vardagsgöromål, 

som att baka, sy eller snickra. 
192 Böckerna om Ludde är skrivna av Ulf Löfgren och är tänkta för de minsta barnen. Ludde gör ofta fel, eller 

gissar fel, vilket ger barnen en möjlighet att interagera med texten och förekomma Ludde. Bu och Bä är 

skrivna av Olof och Lena Landström och handlar om två får, ett pojk- och ett flickfår. Bu och Bä råkar ut för 

olika dråpligheter i sin vardag. 
193 Totte och Emma är barnboksklassiker skrivna av Gunilla Wolde. De handlar om hur Totte och Emma lär 

sig eller utför olika saker som ett litet barn kan känna igen sig i, t.ex. bada, baka en kaka eller klä på sig. 
194 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
195 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
196 Stina Wirsén har skrivit ett antal böcker om två nallar. Alla böcker börjar med ”Vem...” följt av t.ex. ”är 

arg?” Igenkänningssiutationer för de minsta. 
197 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
198 Per Gustavsson har skrivit tre prinsessböcker om den prinsessa som inte är som de gängse prinsessorna. 

T.ex. är det prinsessan som räddar prinsen ur tornet där han är inspärrad, och till hjälp tar hon sina klackskor 

som hon kan använda som klättringshjälp för att ta sig upp i tornet. Lilla Prinsessan av Tony Ross är en 

prinsessgestalt som vill prova på det mesta och som vägrar inrätta sig efter några konventioner om hur en 

prinsessa och flicka bör vara. 
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tjej, 5-7 år, som gör det som faller henne in. Inget tal om vad som passar eller 

ej.”199  

Reflektioner  

Efter en genomgång av böckerna som omnämns av föräldrarna är det par saker 

som blir tydliga. Dels det faktum att samma böcker och författare nämns av så 

många föräldrar, dels att hur vi ser på genus, som stereotyper eller normbrytande, 

är beroende av vår egen kontext. 

Ta karaktären Alfons och hans pappa. Som vi nämnt tidigare så skapade 

Gunilla Bergström dem i ett klimat då rådande könsroller var hett omdebatterade. 

Att flera av föräldrarna i undersökningen uppfattat Alfons pappa som en stereotyp 

pappafigur blir i detta ljus intressant. Föräldrarna uppfattar Alfons pappas 

tidningsläsande, piprökande och, emellanåt, något disträ uppträdande, som 

manliga markörer. Samtidigt tycks det faktum att Alfons pappa ensam tar hand 

om sin son, vilket inkluderar matlagning, tvätt och skötsel av hemmet inte ha 

lämnat några större avtryck hos föräldrarna. Det här är intressant, eftersom 

huvudparten av föräldrarna i den här undersökningen uppgivit sig vara 

genusmedvetna. Trots detta faktum inordnar föräldrarna fortfarande olika 

beteenden och egenskaper under genus: det uppfattas som manligt att läsa 

tidningen och att vara disträ eller ta tid för sig själv. Varför föräldrarna missat att 

Alfons pappa ensam utför mycket av det som traditionellt setts som kvinnliga 

göromål, som att sköta hem och barn kan man fundera kring. Är det så att dagens 

föräldrar, som vuxit upp i ett mer jämlikt samhälle inte längre uppfattar detta som 

radikalt eller avvikande? Att dagens pappor tar större del i sina barns uppfostran 

och i skötsel av barn och hem, kanske gör att vi inte längre ser detta som 

kontroversiellt? 

Andra böcker som återkommer ofta i uppräkningen av böcker som gärna läses 

av flera föräldrar i undersökningen är de om den vilda bebin av Barbro Lindgren. 

Böckerna handlar om en liten bebis som hittar på mängder med bus och prövar sin 

mammas nerver och tålamod till bristningsgränsen. Noterbart är att bebin är en 

pojke, och att det är hans mamma som är hemma med honom. I det ljuset får man 

lov att säga att böckerna framstår som genusstereotypa. Hade rollerna varit de 

omvända, att en orolig pappa tagit hand om sin vilda flickbebis hade vi kunnat 

prata om normbrott. Ingen av föräldrarna som skrivit att de läser dessa böcker har 

nämnt något om detta förhållande, vilket pekar tillbaka på det vi tidigare sett om 

att få reflekterat djupare över hur föräldraporträtten skildras och att föräldrar, trots 

att de uppfattar sig själva som genusmedvetna, inte alltid detekterar 

genusstereotyper. Att den vilda, busiga bebin är en pojke, och därmed uppfyller 

stereotypen för pojkar, tror jag många föräldrar ”missar” att notera, just för att det 

                                                 
199 Anonymt enkätsvar, enkät februari 2010 vid Uppsala Stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning. 
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är ett så litet barn som skildras. Yttre genusmarkörer blir inte så tydliga då, en 

bebis är en bebis och barnet har inget språk, vilket skapar en mer genusneutral 

karaktär.  

Noterbart är att det är många barnböcker från sjuttiotalet som håller än, om 

man tittar på den lista som föräldrarna i undersökningen skapat. Att Lindgren har 

en framskjuten position är ju inte konstigt, då hon får betraktas som en ikon och 

visionär bland svenska barnboksförfattare, men att författare som Wolde, 

Bergström och Lindgren fortfarande står så starka, kanske är lite mer 

överraskande. Det verkar som att Kårelands notering om att nyare böcker har 

svårt att göra inträde i förskolans litterära kanon också i viss del kan gälla i 

hemmen. Å andra sidan kan man tänka att det är lätt att på en fråga av typen ”kan 

du ge exempel på barnböcker du gillar”, som ställdes i den här undersökningen, 

dra sig till minnes bokserier och välkända författarnamn, snarare än en enskild 

bok av en ny författare, även om man kanske tyckte mycket om den. Därför bör 

man tolka urvalet ovan med viss försiktighet. Noterbart är dock att de flesta av de 

författare som nämns ovan är just desamma som vanligen nämns i 

förskoleundersökningen, utförd av Kåreland.200 

Djurkaraktärer finns det gott om i barnboksutbudet. Vissa föräldrar uppfattar 

detta som ett bra sätt att kringgå genusproblematiken. Detta fungerar ju väl i 

böcker som Stina Wirséns ”Vem”-böcker, just för att hon väljer bort 

genusmarkörer som kläder eller namn och han- eller hontilltal. I andra barnböcker 

som har djur som huvudperson, blir det tydligt att genus är lika starkt trots detta 

faktum. Vi har i Lena Kårelands analys av Benny och Malla kunnat se att genus 

kan skapas och upprätthållas synnerligen subtilt men ändå tydligt i denna typ av 

skildringar.  

Frågan är om hur man ska ställa sig till försök till uteslutande av genus, eller 

genusneutralitet i barnlitteratur? Är det positivt eller kan det bli kontraproduktivt i 

ett senare skede? Vi ska återkomma till detta i den avslutande diskussionen. 

En av prinsesskaraktärerna som nämns av föräldrarna är exempel på 

barnlitteratur som på olika sätt berör en hel del av det vi diskuterat tidigare i 

uppsatsen, och förtjänar därför en liten egen utläggning.  

Ulf Gustavsson Prinsessa är intressant, eftersom hon till det yttre verkligen är 

en klassisk sagoprinsessa. Det är rosa tyllklänningar, krona och klackskor. 

Inrättning i genusledet, alltså. Men samtidigt som prinsessan påvisar alla yttre 

attribut för vad som förväntas av en prinsessa (och flicka?), så gör hon helt andra 

saker. Iförd sin utstyrsel beger hon sig iväg på diverse äventyr och räddar prinsar i 

nöd om hon råkar stöta på dessa på vägen. Hon använder i själva verket sina 

flickattribut, som klackskor, för att kunna klättra upp i tornet och rädda prinsen. 

Här har Gustavsson alltså inte utmanat genusstereotyper genom att ta den enkla 

                                                 
200 Kåreland, L. och Lindh-Munther, A. (2005) s.55. 
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vägen som skulle ha varit att skapa en klassisk pojkflicka. Tvärtom försöker han, 

och lyckas enligt mig utmärkt, uppvärdera det flickiga/kvinnliga, genom att låta 

prinsessan behålla sina flickattribut och det som traditionellt klassas som feminint. 

I Gustavssons värld kopplas inte dessa feminina attribut till svaghet eller 

passivitet.  

Gustavsson gör en pastisch på gamla sagor. Han använder sig av de välkända 

arketyperna, som Huck talat om, men ger dem nya betydelser. Trots att han 

vänder upp och ned på det mesta i sagornas värld tror jag inte han skapar 

förvirring hos barnen – tvärtom har alla barn som jag introducerat för Prinsessan 

blivit stormförtjusta i denna ovanliga hjältinna. Gustavssons Prinsess-böcker är 

inte ett återberättande av en faktisk saga, utan Gustavsson använder sig av kända 

sagosinslag, till exempel den om prinsessan som är fånge i ett högt torn, vaktat av 

en drake. Gustavsson gör dock sin egen saga av dessa klassiska sagoinslag, och 

vrider till schabloner och stereotyper, som i exemplet med arketypen den 

instängda prinsessan. I Gustavssons berättelse vänder han upp och ner på 

begreppen, och det är i stället prinsen som är instängd och behöver räddas. Det här 

är ett utmärkt exempel på bra, nytänkande barnlitteratur, menar jag. Vi ska 

återkomma till Gustavsson och hans prinsessböcker i den avslutande 

diskussionen. 
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Avslutande diskussion 

Efter att ha tagit del av föräldrarnas reflektioner kring genusfrågor vid val av 

barnböcker på biblioteket, utkristalliserar sig vissa mönster som är värda att 

diskutera och reflektera lite mer kring. Att föräldrarnas huvudfokus när det 

kommer till genusfrågor och barnlitteratur är hur barn gestaltas i barnböcker har vi 

kunnat se. Att flickor börjat ta mer plats i litteraturen och att flickporträtten också 

visar större nyansrikedom och vågar utmana gängse genusnormer, är positivt och 

glädjande, även om forskningen här inte helt visar upp en enig bild. Maria 

Sanfridsson har i sin undersökning av bilderböcker utgivna år 2000 tyckt sig se en 

mer nyanserad bild av hur både pojkar och flickor skildras, där pojkar får vara 

osäkra, blyga och gråta och där flickor får vara upproriska och arga.201 Övriga 

forskare, med Lena Kåreland i spetsen, menar dock att porträtten i stort 

fortfarande uppvisar stereotypa mönster, även om undantag finns.202 Över huvud 

taget tycks genusfrågor vara lågprioriterade både hos förlag och på biblioteken, 

menar forskarna.203 

Som Emily W. Kane visat i sin undersökning av föräldraattityder till 

genusavvikelser hos barn, så ser föräldrar generellt sett positivt på att flickor gör 

avsteg från genusnormen.204 Det uppfattas som positivt att ha en flicka som är 

självständig, fysiskt aktiv och som vågar ta för sig. Att pojkars genusroll är mer 

intakt och att föräldrar har svårare att acceptera beteenden hos pojkar som 

traditionellt ansetts flickiga, som känslosamhet, försiktighet och passivitet, har 

Kanes undersökning också visat.205  

Med viss försiktighet kan vi se liknande tendenser hos de föräldrar som 

deltagit i föreliggande undersökning. Flickor uppmuntras att utforska olika sätt att 

vara, och föräldrar till flickor tycks i större utsträckning läsa böcker för barnen där 

såväl pojkar som flickor har huvudrollen. Många pappor till pojkar har dock i sina 

svar visat en tendens att försvara sina pojkars lek med bilar eller vilja att läsa om 

traditionella pojkämnen, som bilar och maskiner. De tycks se det som en fas 

                                                 
201 Sanfridsson, M. (2005) passim. 
202 Kåreland, L. (2005) passim; Olsson, M. (2009) passim.; Kristiansson, C. (2003) passim; Pershagen, S. 

(2004) passim; Alvarsdotter, B. (2002) passim. 
203 Se not 165. 
204 Kane, E.W. (2006) 156f.. 
205 Kane, E.W. (2006) 158f. 
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pojkarna ska igenom, snarare än en första inriktning och identifiering med 

genusrollen. Likaså accepterar de och försvarar att deras pojkar helst vill ha en 

pojke i huvudrollen i de böcker de läser. De tycks inte ha intresse att utmana 

pojkarna att bryta sina genusnormativa beteendemönster, eller sporra dem att 

utforska andra valmöjligheter. Pojkmammorna har uppmärksammat sina barns 

normativa beteende, men försöker utmana barnen i större utsträckning än 

papporna. 

Flera av föräldrarna har uppmärksammat problemet med just pojkrollen, att vi 

som föräldrar fortfarande låser fast våra pojkar i en snäv genusroll. De saknar 

nyanserade, mjukare pojkporträtt i barnböcker. Framförallt är det mammor som 

uttryckt detta. Som vi kunnat se tidigare i uppsatsen, så är det fortfarande så att 

flertalet bilderböcker har pojkar som huvudperson och pojkporträtten är alltså 

fortfarande tämligen stereotypa, med en våghalsig, obstinat och fysiskt aktiv pojke 

i huvudrollen. Bodil Alvarsdotter sätter detta i ett intressant perspektiv i sin 

uppsats om genusaspekter på barnlitteratur. Alvarsdotter har noterat att flickor 

ofta läser böcker som har pojkar i huvudrollerna, medan det omvända förhållandet 

är betydligt ovanligare.206 Alvarsdotter menar att detta delvis beror på föräldra- 

och pedagogattityder. Det är inte lika accepterat att pojkar läser det som uppfattas 

som flicklitteratur.207 Vi kan här se tydliga mönster som går igen i hela vår 

samhällstruktur, och som gör Hirdmans tankar om genussystem och 

genuskontrakt synnerligen uppenbara. Flickor tillåts tänja på genuskontraktets 

gränser på ett helt annat sätt än pojkar. I såväl vardagliga sysslor, som i beteende 

och klädval, som i val av litteratur, är flickor friare att välja ur hela spektrat av vad 

det innebär att vara människa. Pojkars handlingsram är betydligt snävare. Pojkar 

blir tidigt varse vad som är accepterat och vad som inte är det, vad som förväntas 

av dem som pojkar och blivande män.  

Alvarsdotter har i sin undersökning noterat att vuxna i barnens närhet 

(föräldrar och pedagoger, till exempel) förmedlar attityder till barnen även vad 

gäller val av litteratur. Det är allmänt accepterat att flickor läser litteratur som 

traditionellt lästs av pojkar, men om pojkar gör detsamma, genom att till exempel 

välja en hästbok, ses detta som avvikande. Sublima signaler som visar pojkar att 

det som inte är pojkigt är dåligt. Alvarsdotter menar att detta ger flickor ett 

försprång i att ta del av pojkarnas upplevelse- och känslovärld medan pojkar 

berövas möjligheten att ta del av flickors.208 Här tror jag hon har en viktig poäng. 

Om vi förvägrar pojkar möjligheten att utveckla hela sin personlighet, om vi 

ständigt visar att vissa delar inte är accepterade, hur kan vi då förvänta oss att 

pojkar ska kunna växa upp till känslomässigt närvarande män som fungerar väl i 

en vuxen relation? 

                                                 
206 Alvarsdotter, B. (2002) s.71. 
207 Alvarsdotter, B. (2002) s.71. 
208 Alvarsdotter, B. (2002) s.71f. 
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Liknande tankar har Daniel Gunnarsson och Anna Hallberg framfört i sin 

uppsats om biblioteken och deras genusperspektiv. Gunnarsson och Hallberg visar 

att biblioteken poängterar vikten av att lyfta fram positiva och starka 

flickkaraktärer, men noterar att fokus på pojkrollen saknas helt. Detta är en 

svaghet, menar de. För att möjliggöra en helhetsbild på genus måste de rådande 

pojk- och manlighetsidealen i litteraturen lyftas fram till diskussion.209  

Att det förhåller sig så här, att fokus hamnat på flickor och kvinnor i 

genusdebatten, är ju förklarligt eftersom det är kvinnan som historiskt sett varit 

den förtryckta, men samtidigt känns det som tiden är inne för att byta fokus och 

titta på hur pojk- och mansrollen skapas. Bara för att något är norm behöver det 

inte vara nog så bindande och begränsande. Inte minst om man inte lever upp till, 

eller passar in i normen. Pojkar behöver uppmuntras att utforska de sidor hos sig 

själva som traditionellt ansetts flickiga, samt att våga testa andra lekar och 

leksaker än de traditionellt pojkiga. Först när pojkar och män fritt kan ta till sig, 

utveckla och våga visa sidor som traditionellt betraktats som kvinnliga, och först 

då vi alla accepterar och respekterar dessa uttryck hos pojkar och män och inte ser 

ned på dem eller betrakar de män och pojkar som vågar ge uttryck för dem som 

”sämre” eller svagare, först då har vi uppnått sann jämlikhet i samhället. 

Vilken roll har vi som föräldrar i detta? Som vi kunnat se så uppfattar sig 

huvudparten av föräldrarna i undersökningen som genusmedvetna. Vi har redan 

tidigare i uppsatsen funderat lite kring vad det egentligen innebär. Att vara 

medveten behöver inte betyda att man handlar efter sitt medvetande. Skillanderna 

hos föräldrarna i undersökningen har också visat sig vara stora, mellan dem som 

är förhållandevis passiva och överlämnar ansvaret för hur genus skildras i 

litteratur för barn på förlag och författare, till dem som är synnerligen aktiva och 

söker litteratur som stödjer dem i deras vilja att skapa nya genusmönster för barn 

att relatera till. Som tidigare forskning visat är genusmedvetenheten hos förlag 

inte särskilt stor och viktigare är att det inte alls tycks vara en fråga som de flesta 

förlag prioriterar. Vidare har forskning visat att sambindningsrecensionerna som 

är ett av de viktigaste verktyg som bibliotekarier har för att kunna välja litteratur 

att köpa in till biblioteket visar stora brister när det kommer till genusperspektiv.210 

Således tycks varken förlag eller bibliotek som institutioner sätta genusfrågor högt 

på dagordningen. Därför blir ansvaret på föräldrarna än större. Om vi vill fostra 

självständiga, fria och emotionellt rika barn, måste vi börja ställa krav och inte 

passivt acceptera de mönster som idag omger oss.  

Som föräldrarna i undersökningen visat så råder delande meningar om hur 

mycket den litteratur vi läser för våra barn faktiskt påverkar dem. Flera av 

föräldrarna har poängterat att de tror det verkliga livet och de förebilder som 

                                                 
209 Gunnarsson, D. och Hallberg, A. (2006) s.59f. 
210 Alvarsdotter, B. (2002) s.72; Kristiansson, C. (2003) passim; Pershagen, S. (2004) passim. 



 54 

barnen där möter är en betydligt större influens än några karaktärer i en bok. Jag 

tror dessa föräldrar missar det faktum att böcker fungerar som förstärkare av vad 

vi upplever i vår vardag, som referenspunkter att förhålla sig till och jämföra sig 

med. Ett barn får böcker lästa för sig, hör och ser hur andra barn fungerar och 

agerar tillsammans med andra. Omedvetet tänker barnet ”ah, så gör Alfons och 

hans pappa, precis så gör ju jag och pappa också, det är så här pappor och deras 

barn umgås och fungerar ihop.” Eller tvärtom, barnet noterar något som helt 

avviker från barnets vardag, och tänker kanske ”ah, så kan man också göra. Eller 

så kan man också vara. Eller så kan mammor och pappor också bete sig.” 

Identifikation, alltså, samt influenser och insikt i att olika människor fungerar och 

beter sig antingen lika som vi själva, eller väldigt olika.  

Att det förhåller sig så att barn påverkas av vad de läser, det har forskning 

kunnat visa.211 Att flera av föräldrarna menar att böckers påverkan är försumbar, 

och att samma föräldrar överlämnar ansvaret för hur genus framställs på förlag 

och författare, kan ses som passivt och mindre medvetet. En del av förklaringen 

kan i själva verket vara sprungen ur en uppgivenhet hos oss som föräldrar. Kanske 

känner dagens föräldrar att mediabruset är så påträngande, att influenserna är så 

starka från så många olika håll, att man som förälder tappat kontrollen över 

förmedlandet av normer och värderingar till sina barn. En normal mänsklig 

reaktion blir då att antingen försöka förminska det upplevda hotet (”jag tror inte 

det påverkar så mycket ändå”), eller överlämna ansvaret på någon annan (”jag tror 

säkert förlag och författare är medvetna i dessa frågor”). Att inse att man har liten 

chans att påverka och att mönster som man egentligen önskar utraderade ännu 

härskar och påverkar ens barn och att man inte utan stor ansträngning kan göra 

något åt det, kan säkert ingjuta en känsla av hopplöshet hos många. Dessutom är 

vi själva en del av genussystemet, och som en del i det har vi svårt att förhålla oss 

neutrala, ställa oss vid sidan och detektera dess strukturer.  

Att det förhåller sig så tycker jag blir tydligt då föräldrar diskuterar 

föräldraporträtten i barnböcker. De flesta föräldrar som visat stort engagemang 

och medvetenhet om genusproblematiken och de stereotyper som fortfarande till 

stor del härskar i porträtten av barn, blev tagna på sängen av frågan hur de såg på 

föräldraporträtten. Förvånande många uppgav att de inte analyserat eller 

reflekterat så mycket över just föräldraporträtten i de böcker de läst, även om de 

uppgav att de ansåg dessa porträtt viktiga eftersom de blev som förebilder för hur 

mammor och pappor, i slutänden de själva, förväntades bete sig och agera i olika 

situtationer. En del av förklaringen kanske kan sökas i det faktum att vi är för nära 

oss själva, och att vi själva är så hårt knutna till genuskontrakten. Forskare inom 

historia brukar säga att man inte kan skriva om sin egen tid, just för att man lever 

mitt i den, och därmed blir det omöjligt att urskilja tendenser, mönster och 

                                                 
211 Kåreland, L. (2005) s.102; Allen, N. M. (1999) s.3. 
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skeenden ur de många små, av varandra beroende eller oberoende händelserna. 

Jag tror att det kan förhålla sig på samma sätt med just genusperspektiven – vi har 

svårt att uppfatta genusstrukturer då vi själva är en del av både dess konstruktion 

och dess upprätthållande. Hur gärna vi än vill bryta mönster är det svårt att frångå 

de vanor och sociala beteenden som omgärdar oss, och som på många sätt gör vår 

vardag enklare. Människan är en rutinvarelse, och att bryta rutiner kräver aktiva 

handlingar. Det här förklarar också varför så många barnböcker än idag är så 

genusstereotypa i sin skildring av såväl barn som vuxna. Även författare är en del 

av och präglade av sin kontext, och har del i det genussystem Hirdman talar om. 

Att som författare kunna detektera genusmönster och att bryta dem, kräver en 

aktiv analys av texten och en medvetenhet om hur subtilt genusmarkörer kan visa 

sig, något som blir tydligt i Kårelands analys av Benny och Malla.  

Att detta är komplicerat och svårt tycker jag blir extra tydligt när det kommer 

till exakt vad man anser vara stereotypt i böcker. Som vi kunnat se i fallet med 

Alfons och hans pappa, finns det de föräldrar som uppfattar böckerna om Alfons 

som bra exempel på genusneutral litteratur, där pappan är en bra förebild för en 

far som tar hand om och vårdar son och hem. Alfons själv är också ett exempel på 

ett ovanligt pojkporträtt, menar flera föräldrar, då han får vara både blyg, osäker, 

rädd och försiktig. Samtidigt finns de föräldrar som tar Alfons pappa som 

exempel på en gestalt de tycker är genusstereotyp, eftersom de som vi sett 

uppfattar tidningsläsande, piprökande, och tv-tittande som manliga markörer. 

Detta kan ses som ett bra exempel på att hur vi uppfattar en text är beroende av 

vår egen kontext.  

För att komma runt genusproblematiken har flera föräldrar angivit att de 

uppskattar barnböcker där djur har huvudrollen. Det är dock inte per automatik så 

att bara för att djur är huvudperson så finns inte genusmarkörer med i texten. 

Tvärtom har Kårelands analys av grisbarnen Benny och Malla visat att det inte 

gör någon skillnad, att stereotyperna finns där likväl. Eftersom Benny och Malla, 

trots att de är grisar, har så tydliga genusmarkörer, som kläderna de bär, deras 

namn, personliga pronomen o.s.v, identifierar barnen omedelbart Benny som 

pojke och Malla som flicka. Böcker som dock undgår genusproblematiken är 

Stina Wirséns ”Vem...?”, där två nallar har huvudrollerna. Vi får aldrig veta 

nallarnas kön, inga namn eller personliga pronomen är utsatta som kan leda 

läsaren. Många av föräldrarna tycker detta är bra, ett sätt att ”slippa undan”, men 

det väcker en fundering hos mig.  

Om vi skapar litteratur för små barn, där genus inte är angivet, fungerar det 

bra där och då. Men när barnen tar steget till litteratur för äldre barn, slungas de 

direkt in i rådande genusordning, eftersom karaktärerna här så gott som alltid är 

människor: pojkar, män, flickor och kvinnor, vilka som vi sett fortfarande i 

mycket följer rådande normer för hur dessa förväntas vara och uppträda. Att 

försöka komma runt genusproblematiken i bilderböcker genom att skapa 
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djurkaraktärer där genusmarkörer utelämnas blir därför bara en tillfällig frist som 

inte lämnar några djupare spår. Syftet må vara gott, men skjuter vid sidan av 

målet, menar jag. Därför är det viktigare att skapa alternativa, medvetna porträtt 

av människor redan i böcker för de minsta, där olika sätt att vara och bete sig 

oavsett kön gestaltas och synliggörs. 

Som vi kunnat se är det så att merparten av barnböckerna som ges ut 

fortfarande är genusnormativa, vad gäller hur flickor och pojkars känsloliv och 

socialisation skildras. I de fall brott mot genusordningen existerar, görs det ofta 

övertydligt, genom ett medvetet problematiserande av genusrollerna. Kritik har, 

som presenterats tidigare, framförts mot detta. Man har menat att 

genusproblematiseringen sker på bekostnad av den litterära kvaliteten. Dessutom 

har forskare som Bronwyn Davies och Charlotte Huck menat att barn kan bli 

förvirrade av för tydliga brott mot genusnormer i barnlitteratur. Inte minst gäller 

detta omskrivna sagor, där de arketypiska inslagen tappar sin betydelse och 

försvårar förståelsen för sagans betydelseinnehåll för barnen, menar Huck. Jag har 

tidigare i uppsatsen presenterat ett exempel på hur en författare lyckas kringå den 

här problematiken, nämligen Ulf Gustavsson och hans böcker om en ovanlig 

prinsessa. Gustavssons böcker frossar i pasteller, spetsar, klackskor och rosa, allt 

som traditionellt setts som flickattribut och som i feminismens spår betraktats som 

något som flickor bör kasta av sig för att nå frigörelse. Gustavsson vänder på 

begreppen och låter sin prinsessa omfamna och värdesätta de delarna av 

prinsessvarandet, men skapar något unikt genom att para ihop dessa attribut med 

en självständig, våghalsig och stark flickkaraktär. Detta är nog ganska unikt i 

barnlitteratur, och man kan bara önska att liknande pojkkaraktärer dyker upp i 

framtida barnböcker. 

Efter analys av föräldrasvaren i den här undersökningen, framgår det att 

föräldrarna önskar böcker där barns och vuxnas roller nyanseras, där olika sätt att 

vara framställs, men utan att skriva någon på näsan. Jag läser det som att 

föräldrarna önskar böcker där genusbrott i sig inte är det som uppmärksammas i 

boken, utan får vara en naturlig del av bakgrunden. Män och kvinnor, pojkar och 

flickor ska tillåtas uppvisa alla personlighetsdrag som ryms i att vara en människa. 

Alltså kan en pojke vara framåt och tuff ena dagen, ledsen, rädd och blyg nästa. 

Likaså kan en flicka klä sig som prinsessa ena stunden för att nästa leka pirat. En 

förälder kan vara nära, engagerad, disträ, lekfull, arg eller ledsen, oavsett om det 

är en mamma eller en pappa. Olika familjebildningar och sätt att leva ska vara 

naturliga inslag i böckerna och fungera som en fond, snarare än att vara syftet 

med, eller  huvudtemat för boken. För hur det än är: det som räknas är som alltid, 

att kunna berätta en riktigt god historia. Klarar man det, då kan man vrida och 

vända på de flesta normer och begrepp och få med sig barnen på läståget ändå. 

Det har Ulf Gustavsson verkligen visat. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen sjösattes i syfte att undersöka hur föräldrar tänker och funderar 

kring genusfrågor då de lånar böcker till sina barn på biblioteket. En enkät lades 

ut på Uppsala stadsbiblioteks barn- och ungdomsavdelning under två veckor i 

februari, år 2010. 45 svar erhölls. Materialet sammanställdes och analyserades i 

syfte att försöka identifiera trender, mönster och teman, snarare än statistik och 

data. 

Föräldrarna i undersökningen upplever sig som genusmedvetna. De funderar 

på genusfrågor då de väljer böcker till sina barn på biblioteket. Framförallt är det 

porträtten av barn i barnböcker som föräldrarna tycks fundera på, och många är 

kritiska mot det de anser vara sterotypa och onyanserade gestaltningar. De vill ge 

sina barn möjligheten att utvecklas fritt, utan att tvingas in i stereotypa könsroller. 

De efterlyser barnböcker där barn skildras mer nyanserat, där flickor kan vara 

starka och våghalsiga och pojkar får vara blyga och kan gråta. Föräldraporträtten 

har föräldrarna i undersökningen inte analyserat lika noga, även om de på en 

direkt fråga uppger att de tycker det är viktigt hur föräldrar skildras, eftersom de 

blir en sorts mall för hur föräldrar förväntas vara och bete sig. Rent allmänt 

upplever de dagens barnböcker som i mångt och mycket stereotypa, men uppger 

samtidigt att de tycker sig se en stor spännvidd i modern barnboksutgivning, där 

även radikal litteratur med tydlig genusproblematisering har sin plats. 

Flera föräldrar väljer helt bort böcker som de anser har ett allt för 

genusstereotypt innehåll, andra ser den här typen av litteratur som en god 

möjlighet att diskutera genusfrågor med sina barn. När det gäller sagor och äldre 

barnlitteratur, anser huvudparten av föräldrarna i undersökningen att förmedlandet 

av kulturarvet till barnen är det viktiga. En grupp föräldrar väljer att diskutera 

sådant innehåll i böckerna som de ser som föråldrat och stereotypt med sina barn, 

andra tror inte att det stereotypa i böckerna påvekar barnen negativt i någon större 

utsträckning, och ser böckerna som god litteratur trots ålderdomliga ideal och 

genusstereotypa skildringar. 

Föräldrarna efterlyser litteratur för barn, där brott mot genusnormen inte är ett 

självändamål, utan finns med som en naturlig del av bakgrundsskildringen. Vid 

sidan av bra berättelser, är det gestaltningar av barn där hela registret av känslor 

och personlighetsdrag får fritt spelrum, oavsett biologiskt kön, som föräldrarna 

efterfrågar.  
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Sammanfattningsvis kan man notera att föräldrarna i undersökningen anser 

sig genusmedvetna, men det skiljer i hur man i praktiken låter denna medvetenhet 

påverka bokvalet.  
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Bilaga 1 Enkäten 

Hej! 

Jag som vänder mig till dig heter Paula Karlstam och läser just nu till bibliotekarie vid 

Uppsala universitet. I utbildningen ingår att skriva en masteruppsats. Jag har valt att 

utföra en undersökning på Uppsala stadsbibliotek och till det behöver jag din hjälp. Jag 

vill nämligen ta reda på hur föräldrar ser på barnböcker och hur pojkar och flickor 

porträtteras i dessa. För att delta ska du ha barn som fyllt ett men inte sex år.  

 

Nedan följer tolv frågor. Dels kan du lämna ja/nej-svar, dels finns utrymme för att 

utveckla svaren, något jag gärna ser att du gör. Försök besvara frågorna så ärligt du kan.  

 

Frågor: 

 

1. Är du pappa eller mamma? 

 Pappa  Mamma  

 

2. Utbildning? 

 Grundskola    Gymnasium      Folkhögskola  Universitet 

 

3. Hur gamla är ditt/dina barn? 

 1 år  2 år  3 år   4 år  5 år 

 

4. Pojke eller flicka? 

 pojke/pojkar  flicka/flickor  har barn av båda könen 

 

5. Funderar du kring genusfrågor (könsroller, stereotyp gestaltning av pojkar och flickor 

etc.) när du väljer barnböcker till dina barn?  

 Ja  Nej 

Om ja, varför gör du det? Om nej, varför inte? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. Är det viktigt vilket kön huvudpersonen har/att huvudpersonen har samma kön som ditt 

barn?  

 Ja  Nej 

Om ja, varför är det viktigt? Om nej, varför är det inte viktigt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Är det viktigt för dig hur pojkar och flickor porträtteras i böckerna, utifrån ett 

genusperspektiv (könsrollsperspektiv)?  

 Ja  Nej 

Varför är det viktigt/oviktigt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Är det viktigt för dig hur mammor och pappor porträtteras i böckerna, utifrån ett 

genusperspektiv (könsrollsperspektiv)?  

 Ja   Nej 

Varför är det viktigt/oviktigt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Anser du att moderna barnböcker, rent generellt, är könsneutrala eller könstereotypa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Väljer du bort böcker du anser för könstereotypa?  

 Ja  Nej 

Ge gärna exempel på böcker du valt bort p g a detta. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 64 

11. Äldre barnböcker och sagor kan ofta vara könstereotypa. Läser du dem ändå för ditt 

barn? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Kan du ge exempel på några barnböcker du gillar, och i så fall varför du gillar dem? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

Jag är också intresserad av att göra ett antal djupintervjuer med föräldrar. Intervjun 

kommer bandas, ev. filmas, detta för att jag ska vara säker på att citera rätt och för att 

minimera risken för missförstånd. Banden kommer aldrig offentliggöras och endast 

användas av mig. I den färdiga uppsatsen kommer svaren presenteras anonymt. Om du 

skulle kunna tänka dig ställa upp kan du lämna namn, e-post samt telefonnummer, så 

kontaktar jag dig om det blir aktuellt med intervju. Tack på förhand!  

 

Namn: __________________________________________________________________ 

E-post: 

__________________________________________________________________ 

Telefonnummer: 

__________________________________________________________________ 

 

 


