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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vilka artefakter som finns representerade i bilderböcker barn 
möter vid högläsning i förskolan. Syftet var även att undersöka huruvida dessa artefakter 
förknippades med bilderbokskaraktärerna på ett könsstereotypt respektive gränsöverskridande 
sätt. 

Studien utgjordes av bildanalyser av 20 bilderböcker. Dessa bilderböcker var sådana som 
använts flest gånger vid högläsningen under första halvan av 2010 på två olika 
förskoleavdelningar, tio böcker från den ena avdelningen och tio från den andra. I studien 
kombineras kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. 

Resultatet visar att könsstereotypt förknippade artefakter förekommer i bilderböckerna 
betydligt oftare än gränsöverskridande artefakter. Detta innebär att traditionella könsroller 
fortfarande befästs och reproduceras i bilderböcker som barn möter vid högläsningen i förskolan 
idag. 
 
 

Nyckelord: Genus, Bilderbok, Artefakt, Högläsning, Förskola 
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Inledning 

Bilderboken innebär för många barn ett första möte med litteraturens värld, vare sig den läses i 
hemmet eller vid högläsning på förskolan. Högläsningen hör ofta till de dagliga rutinerna på 
Sveriges förskolor, lika självklar som lunchen och vilan. Då jag själv tycker mycket om att läsa för 
barn har jag gjort detta så fort jag fått tillfälle under mina VFU-perioder på lärarprogrammet. Jag 
har allt eftersom fått mer kunskap om och större intresse av vad böckers innehåll kan förmedla 
till mottagaren indirekt, exempelvis vilken genussyn som uttrycks. Jag anser att en bra lärare bör 
reflektera över olika sorters dolda budskap på ett medvetet och aktivt sätt. Budskapen behöver 
självklart inte ha kommit till av en uträknande författare eller illustratör som på ett 
propagandaliknande sätt vill påverka barn i olika riktningar. I många fall är det kanske istället 
bokens skapare som brister i reflektion över de värderingar som boken förmedlar. 

I Skolverkets Läroplan för förskolan (Lpfö98) samt i Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 
förskolan (2005) tydliggörs förskolans ansvar att motverka traditionella könsroller, vilket citat 
nedan visar:  

Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och 
klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar 
liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 
uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket, 
1998, s.4) 
 

Det är viktigt att personalen analyserar sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och 
diskuterar hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet. 
(Skolverket, 2005, s.29) 

Ansvaret ligger således på pedagogerna att se till att stereotypa könsroller motverkas i förskolan. 
Det kan tyckas att även barnboksförfattarna och -illustratörerna borde reflektera över vilka 
värden deras böcker förmedlar, men till syvende och sist är det ändå pedagogen som måste se 
med kritiska ögon på böckerna då bokvalet ska göras. 

Lena Kåreland (2001) menar att barn, genom barnböckerna, ges möjlighet att ta del av många 
olika sorters verkligheter och förebilder. Men vilka förebilder är det barnen egentligen möter? 
Denna studie undersöker huruvida traditionella könsroller befästs i bilderböcker som barn 
kommer i kontakt med under förskolans högläsning. Studien lägger fokus vid de artefakter som 
förknippas med kvinnliga respektive manliga karaktärer och som därigenom kan ses som subtila 
påverkansfaktorer. Urvalet av analyserade bilderböcker utgörs av 20 av de böcker som barnen på 
två olika kommunala förskoleavdelningar mött flest gånger under första halvan av 2010. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera vilka artefakter som finns representerade i bilderböcker 
som barn möter vid högläsning i förskolan. Syftet är även att undersöka huruvida dessa artefakter 
är förknippade med karaktärerna på ett könsstereotypt respektive gränsöverskridande sätt. 
 
För att uppnå studiens syfte har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

- Vilka artefakter förknippas med pojkar/män respektive flickor/kvinnor i bilderböckerna 
som barn möter vid förskolans högläsning? 

- Är dessa artefakter könsstereotypt förknippade med karaktärerna? 
- Är dessa artefakter förknippade med karaktärerna på ett gränsöverskridande sätt? 
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Bakgrund 

Historik, forskning i Sverige och Norge 

De traditionella könsrollerna som var rådande i Sverige halvvägs in på 1900-talet började 
ifrågasättas under 1960-talet. Allt fler började engagera sig i könsrollsfrågor och debatten tog 
snabbt fart (Toijer-Nilsson, 1972). I ett tidigt skede orienterades diskussionen mot hur barn, 
genom barnlitteraturen, slussades vidare i traditionella könsrollsvärderingar. Forskning om 
barnlitteraturen som förmedlare av stereotypa könsroller bedrevs till stor del genom ett 
samarbete mellan svenska och norska forskare. Kari Skjønsberg och Rita Liljeström kan sägas 
vara denna forskningsvågs pionjärer. Skjønsberg publicerade många artiklar under 60-talet och 
kom år 1972 ut med boken Kjønnsroller, miljø og sosial lagdelning i barnelitteraturen, som är baserad på 
de undersökningar hon gjorde mellan åren 1960 - 1964. Liljeström fick fart på den svenska 
barnboksdebatten genom sin uppmärksammade artikel som publicerades i Hertha år 1962 med 
titeln Det ska böjas i tid (i Toijer-Nilsson, 1978). I denna nytänkande artikel riktade hon stark kritik 
mot de pekböcker som Svensk Läraretidnings förlag, Saga, givit ut. Den rosa pekboken, 
flickboken, innehöll bilder med associationer till hemmet, medan den blå pekboken, pojkboken, 
visade bilder förknippade med äventyr och samhälle. I artikeln framhöll Liljeström att dessa 
pekböcker tenderade att uppmuntra pojkar till att söka äventyr och att ge sig ut i samhället medan 
flickorna å andra sidan uppmuntrades till att stanna hemma och vårda hemmet, sig själva och sina 
relationer. Hon menade att flickor och pojkar i och med detta hänvisades till olika könsstereotypa 
livsmål.  

I debatten kring könsroller i barnböcker har Elsa Beskows böcker blivit starkt kritiserade för 
sin idealiserade könsrollsstereotypa framtoning (Kåreland, 2001). Thorvall kritiserade i sin artikel 
Bor alla barnboksförfattare i Tomtebolandet? (i Toijer-Nilsson, 1978) den ”far är stark, mor är rar”-syn 
som hon menade att Beskow gav uttryck för, bland annat i sin bilderbok Tomtebobarnen. Thorvall 
menade att barn redan i en tidig ålder får sin grundläggande syn på familjen och de olika 
familjemedlemmarnas sysslor. Synen Beskow förmedlade genom sina bilderböcker var, enligt 
Thorvall, missvisande och idealiserade. Den moderna mamman som läste högt för sina barn ur 
dessa böcker kunde inte leva upp till Beskows idealframställning av den goda modern. 

Kraven på barnlitteraturen började öka under 70-talet tack vare 60-talets debatt kring barns 
möte med stereotypa könsroller i barnböcker (Toijer-Nilsson, 1978; Kåreland 2001). Både 
författare, förläggare, läsare och kritiker skärpte kraven på hur kvinnor och män, flickor och 
pojkar framställdes i böckerna. Då Toijer-Nilsson (1978) skrev boken Berättelser för fria barn, 
könsroller i barnboken menade hon att en ny inriktning inom barnlitteraturen hade uppstått under 
70-talet. Denna inriktning innebar att de förändringar som var i antågande gällande samhällets 
rådande könsroller inte bara syntes i samhället, utan även speglades i barnböckerna. 
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Sedan Skjønsberg och Liljeström introducerade detta nya sätt att angripa bilderboken för cirka 
femtio år sedan borde utvecklingen gått framåt vad gäller könsrollernas framtoning i 
bilderböcker. Detta med tanke på den jämställdhetsutveckling som skett i det svenska samhället 
sedan dess. Vid läsning av mer aktuella forskningsrapporter, exempelvis de C- och D-uppsatser 
som presenteras nedan, blir det dock uppenbart att så inte är fallet. 

Forskning i Sverige idag 

Idag är bilderböckers genusframställningar fortfarande ett ämne som engagerar många forskare 
och studenter. Ämnet behandlas bland annat i flera C- och D-uppsatser1

Vad gäller antalet manliga och kvinnliga huvudpersoner har Nilsson & Nilsson (2006) 
undersökt de böcker som fyra svenska folkbibliotek riktar till barn i åldern 0-3 år. Studien visar 
att hälften av de analyserade böckerna har en manlig huvudrollsinnehavare. Resterande böckers 
huvudrollsinnehavare kan kategoriseras som ”flicka”, ”oidentifierbart kön” eller ”flicka och 
pojke”. Antalet böcker vars huvudrollsinnehavare var av oidentifierbart kön var större än antalet 
böcker där en flicka besatt huvudrollen. 

 skrivna av studenter vid 
några av Sveriges högskolor och universitet. Dessa uppsatser har till största del baserats på bland 
annat; hur stor del av litteraturen som har en manlig respektive kvinnlig huvudperson (Nilsson & 
Nilsson, 2006), vilka könsstereotyper som skildras i böckerna (Lundkvist & Österberg, 2007), 
samt flickors respektive pojkars personskildringar (Edberg, 2008; Brithell & Lövgren 2008). Flera 
av dessa uppsatser presenterar liknande resultat, nämligen att majoriteten av de analyserade 
bilderböckerna är författade och illustrerade på ett sådant sätt att stereotypa könsroller á la 
Beskow fortfarande befästs och reproduceras.  

Gällande bilderbokskaraktärers könsstereotypisering kan bland annat Lundkvist & Österbergs 
(2007) studie nämnas. Deras jämförelse av bilderböcker utkomna år 1973 och 1993 visar att 
böckernas karaktärer till stor del beskrivs enligt tydliga könsrollsstereotyper, detta gäller samtliga 
böcker från de båda årtiondena. Genus i bilderböckers personskildringar behandlas bland annat i 
undersökningen av några av Göteborgs stadsbibliotek mest utlånade bilderböcker år 2007 
(Brithell & Lövgren, 2008). Denna studie visar att de analyserade böckerna sammantaget inte är 
könsstereotypa. I de fall då karaktärerna uppvisade en stereotyp könsrollstilhörighet kunde detta 
märkas både i karaktärens utseende och egenskaper. Karaktärernas aktiviteter var i många fall 
gränsöverskridande. Flickors intrång på manligt område var dock betydligt vanligare än pojkars 
övergång från manlig till kvinnlig aktivitet. 

Ett liknande resultat presenterar Edberg (2008) i sin studie av tretton av de mest utlånade 
bilderböckerna vid Stockholms, Göteborgs och Malmös stadsbibliotek år 2007. Edbergs studie 
visar att hon funnit både böcker som uppvisar en jämställd grundsyn men även böcker med en 
mer traditionell könsrollsframställning. Hennes studie visar att då könsrollsstereotyper 

                                                 
1 Björck & Eriksson (2007), Brithell & Lövgren (2008), Davidsson (2006), Edberg (2008), Nilsson & Nilsson 
(2006), Sanfridsson (2006), Lundkvist & Österberg (2007). 
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förekommer är dessa synliga i karaktärernas utseende och handlingar snarare än i deras tankar 
och relationer. 

De resultat som Brithell & Lövgren, och i viss mån även Edberg, presenterar kan ställas i 
kontrast mot den studie som Lena Kåreland utfört och som hon tillsammans med Agneta Lindh-
Munther presenterar i artikeln (S)könlitteraturen i förskolan (Kåreland, 2005). Studien är baserad på 
ett flertal förskollärares bokval i förskolans verksamhet. I artikeln framhålls att majoriteten av 
karaktärerna i de analyserade böckerna är könsstereotypa, endast ett näst intill betydelselöst antal 
böcker har karaktärer som är gränsöverskridande. 

För att återkoppla till 1960-talet och pionjärerna Skjønsberg och Liljeström så kan det, baserat 
på ovan presenterade studier, konstateras att inte speciellt mycket verkar har hänt i Sverige 
gällande barnböckers könsrollsframställningar. Hur ser det då ut utanför Norden? 

Forskning i USA 

Enligt flertalet artiklar från USA, bland annat Tepper & Wright Cassidy (1999) och Anderson & 
Hamilton (2005) verkar debatten kring bilderbokens stereotypa könsroller ha startat i USA under 
1970-talet, alltså cirka ett årtionde efter att debatten blossade upp i Sverige. Nedan presenteras ett 
urval av de studier som gjorts i USA från 1996 och fram till idag. Studierna visar på liknande 
tendenser som svenska forskare har kommit fram till, nämligen att trots aktiv debatt och 
fortlöpande forskning så är stereotypa könsroller fortfarande hårt fastetsade i bilderbokens värld. 

Den studie som Oskamp, Kaufman och Atchison Wolterbeek (1996) gjort visar att graden av 
könsrollsstereotypa karaktärer i bilderböcker verkar ha minskat något vid den punkt då studien 
gjordes jämfört med tidigare genomförda studier. Oskamp m.fl. analyserade innehållet i de 22 
böcker som vunnit Caldecottmedaljen under åren 1986-1991. Caldecottmedaljen är ett 
prestigefyllt amerikanskt barnbokspris som American Library Association varje år tilldelar en 
bilderbokskonstnär/författare2

Två exempel på studier som har haft ett aningen mer specifikt fokus, men som ändå påvisar 
likheter med Oskamps m.fl. undersökning, är Anderson & Hamilton (2005) samt Tepper & 
Wright Cassidy (1999). Det första exemplet är den omfattande studie som Anderson och 
Hamilton genomförde år 2005. Studien syftade till att undersöka hur pass könsrollsstereotypt 
föräldrakaraktärer framställdes i 200 populära bilderböcker utgivna i USA. Av dessa böcker hade 
30 titlar belönats med Caldecottmedaljen, resterande urval gjordes utifrån ”top sellers” som inte 
belönats med något litteraturpris. I artikeln Gender Role Stereotyping of Parents in Children’s Picture 

. Oskamp m.fl. jämför sina resultat med de tidigare studier som 
behandlar vinnartitlarna från åren 1967-1985. De skriver att trots att trenden till viss del verkar ha 
vänt finns det fortfarande mycket kvar att göra rörande genusstereotyper i bilderboken. 

                                                 
2 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/aboutcaldecott/aboutcaldecott.
cfm (Hämtat 2010-10-13) 
 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/aboutcaldecott/aboutcaldecott.cfm�
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/aboutcaldecott/aboutcaldecott.cfm�
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Books: The Invisible Father (Anderson & Hamilton, 2005) presenterar de sina resultat. En stor 
majoritet av de analyserade böckerna hade en närvarande, vårdande och känslouttryckande 
mamma medan de få antal pappor som fanns representerade var frånvarande i sin fadersroll. I 
denna studie kunde man alltså se en stor frånvaro av män, något som Anderson och Hamilton 
menar speglar en förlegad syn på mannens roll i familjen. Här kan alltså inte kvinnliga karaktärers 
närvaro i böckerna ses som en trendbrytare utan snarare som en ytterligare befästning av 
traditionella könsroller. 

Det andra exemplet är den något mindre studie som Tepper och Wright Cassidy presenterade 
i artikeln Gender Differences in Emotional Language in Children’s Picture Books (1999).  Denna studie 
behandlade de bilderböcker som en grupp barn i förskoleåldern mötte i sina hem under en vecka. 
Studien syftade till att ta reda på hur och i vilken omfattning som böckernas kvinnliga respektive 
manliga karaktärers känslor kom fram i språkliga uttryck. Hypotesen var att känslouttrycken 
skulle vara könsstereotypt förknippade med det kön karaktären hade. Tepper och Wright Cassidy 
undersökte även hur stort antal kvinnliga respektive manliga karaktärer som fanns representerade 
i böckerna. Resultatet visade att man inte kunde finna några skillnader i känslouttryck, ett resultat 
som inte stämde överens med hypotesen. Däremot uppdagades det att manliga karaktärer var 
högt överrepresenterade i böckerna. 

För att återkoppla till en av de mer breda studierna kan Anderson och Hamilton åter nämnas. 
År 2006 var de aktuella med en ny studie, då tillsammans med Broaddus och Young (2006). 
Anderson m.fl. gjorde i denna studie en ny vinkling av samma böcker som använts i studien som 
presenterats ovan (Anderson & Hamilton, 2005). Istället för att undersöka föräldrakaraktärer 
lades fokus på karaktärer i stort och analysen gjordes utifrån bland annat vilket kön som fanns 
representerat i flest titlar, vilket kön som i störst utsträckning tillskrevs aktivitet respektive 
passivitet samt hur pass könsstereotypa bokkaraktärerna var. Resultatet rörande 
könsstereotypiseringen blev slående likt det resultat som Kårelands (2005) studie visade nämligen 
att könsstereotypa bilderbokskaraktärer förekommer betydligt oftare än gränsöverskridande 
karaktärer. Anderson m.fl. sammanfattar sina resultat med en mycket talande mening:  

In conclusion, modern children’s picture books continue to provide nightly 
reinforcement of the idea that boys and men are more interesting and important than are 
girls and women. (Anderson m.fl, 2006, s.765). 

Detta citat sammanfattar de resultat som presenterats ovan, nämligen att tanken om den 
betydelsefulla mannen och den mindre viktiga kvinnan fortfarande befästs och reproduceras i 
dagsaktuella bilderböcker. Sammantaget blir det uppenbart att resultaten från de undersökningar 
som presenterats, både de gjorda i Sverige på 2000-talet och de från USA gjorda under 1990- och 
2000-talet i stort sett är samstämmiga trots att olika fokus har lagts vid bilderboksanalyserna. Då 
de flesta forskningsrapporter jag kommit i kontakt med3

                                                 
3 Björck & Eriksson (2007), Brithell & Lövgren (2008), Davidsson (2006), Edberg (2008), Nilsson & Nilsson 
(2006), Sanfridsson (2006), Lundkvist & Österberg (2007). 

 har baserats på mer generella och 
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övergripande analyser av bilderböckers genusstrukturer kommer jag i min studie istället lägga ett 
mer specifikt fokus. Fokus läggs på de artefakter som förknippas med pojkar/män respektive 
flickor/kvinnor i bilderböcker. Vad som läggs i definitionen av begreppet artefakt kommer att 
presenteras i det kommande stycket. Vidare definieras ytterligare ett i studien centralt begrepp, 
bilderbok. Därefter görs en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkt, genusteori. 

Artefakt 

Två av mina frågeställningar behandlar de artefakter som förknippas med pojkar/män respektive 
flickor/kvinnor i bilderböcker. Detta avsnitt belyser hur samma ord, artefakt, kan ha skilda 
innebörder i olika sammanhang. För att förtydliga detta begrepp i relation till denna studie 
presenteras nedan ett par olika definitioner av begreppet. Därefter preciseras vilken innebörd 
som ligger till grund för denna studie. 

Donald A. Norman, före detta vice vd på det amerikanska datorföretaget Apple samt före 
detta professor vid Northwestern University och University of California, presenterar i sin artikel 
Cognitive artifacts (i Carroll, 1991) sin definition av vad en artefakt är. Norman menar att en artefakt 
kan ses ur två perspektiv; The system view och The personal view. Då en artefakt ses ur The system view 
blir den en del i ett system där människa, uppgift och artefakt samspelar. Ur denna synpunkt 
menar Norman att artefakten används för att förstärka och förbättra prestationen hos personen 
som utför uppgiften. Uppgiftens ultimata utförande blir således beroende av artefaktens närvaro. 
Ett snabbt fungerande fordon, exempelvis en bil, är till exempel avgörande för att så snabbt som 
möjligt ta sig från punkt A till punkt B via en asfalterad väg. Till fots skulle uppgiften inte kunna 
göras på ett lika effektivt sätt. Ur det andra perspektivet, The personal view, innebär istället 
artefaktens närvaro i en uppgift en förändring i själva uppgiftens utförande. Personen som ska 
utföra uppgiften med hjälp av artefakten behöver inte förstärka sin förmåga, utan istället tillägna 
sig kunskaper om hur artefakten ska användas. Ett exempel på detta är användningen av en 
miniräknare då en avancerad matematisk uträkning ska göras. De redan innestående förmågorna 
förblir på detta sätt oförstärkta, oförändrade och i vissa fall till och med inaktuella. Sammanfattat 
kan Normans definition förklaras som att artefakter är ting som används då en uppgift ska 
utföras av en person. 

En något annorlunda definition av begreppet ger Jens Allwood, professor i lingvistik vid 
Göteborgs Universitet. Allwood menar att det finns olika sorters artefakter (Hermerén, 1991). 
För att ge en tydligare bild av vad han menar med detta presenteras nedan hans resonemang mer 
djupgående. Allwood talar om primära, sekundära och tertiära uttrycksmedel. Ett primärt uttrycksmedel 
är sådant som människor generellt sett har direkt kontroll över, exempelvis motorik, 
gestikulering, röst, talspråk och sång. De sekundära uttrycksmedlen är i sin tur de redskap och 
instrument människan använder för att förstärka sina primära uttrycksmedel. De sekundära 
uttrycksmedlen används företrädesvis för att ”överbrygga rumsliga avstånd och för att bevara 
information över tid” (Hermerén, 1991, s.6). Några exempel på sekundära uttrycksmedel kan vara 
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bland annat penna, TV, radio, dator och telefon. För att beskriva de tertiära uttrycksmedlen 
använder Allwood begreppet artefakt. Han använder här en definition som överensstämmer med 
både SAOL (2010) och NE (2010), nämligen ”konstgjort föremål”/”av människohand fabricerat 
föremål” men tillägger att ett tertiärt uttrycksmedel inte samtidigt kan vara av sekundär typ. 
Exempel på några tertiära uttrycksmedel är hus, bilar, bord, tavlor, stolar, etc. Ett tertiärt 
uttrycksmedel används av människan för att uttrycka sina tekniska, funktionella och estetiska 
idéer. Allwood menar slutligen att då de primära och sekundära uttrycksmedlen kan sägas vara till 
för den enskilda individens uttryck så är det tertiära uttrycksmedlet istället ett uttryck för 
kollektivet.  

Utifrån dessa två exempel blir det tydligt att definitionen av begreppet artefakt kan skilja sig åt 
beroende på i vilket sammanhang begreppet används. Där Norman drar ett tänkt likhetstecken 
mellan artefakt och verktyg (i vid bemärkelse) menar istället Allwood att en artefakt är något som 
människan skapat för att uttrycka olika sorters idéer och att det finns olika sorters artefakter 
baserat på deras syfte. Vilken av dessa definitioner ligger då till grund för denna studie? 
 
Den definition som används i denna studie drar betydligt mer åt Allwoods håll än åt Normans. 
Jag känner mig emellertid ändå inte helt överens med Allwood och vill inte göra någon skillnad 
på olika sorters artefakter som Allwood gör då han talar om sekundära och tertiära uttrycksmedel. 
Det fokus han i sin kategorisering lägger på artefaktens syfte är något som inte tas hänsyn till i 
denna studie. Istället orienteras definitionen mot den enkla men än dock breda definition som 
SAOL och NE framhåller; att en artefakt är ett, av människan skapat, fysiskt föremål. Trots 
denna breda förklaring vill jag tillägga en parentes i definitionen, nämligen Robert Säljös 
diskussion kring artefakter (2000). Säljö menar att artefakter är fysiska, av människan skapade, 
redskap. Dessa redskap kan ha olika syften men den gemensamma nämnaren är att artefakten är 
skapad i och utifrån en kultur. Med kultur menar Säljö (2000, s.29) ”den uppsättning av idéer, 
värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden”. 
I en artefakt ligger följaktligen bland annat en kulturs värderingar och kunskaper, de kan därför 
enligt Säljö inte ses som döda ting. Han framhåller artefakter som mycket betydelsefulla då vi ska 
utvecklas och lära oss nya saker, något han motiverar med artefakters ständigt inneboende 
kognitiva resurser. 

För att förklara begreppet som det används i studien; en artefakt är ett av människan skapat 
fysiskt föremål. Detta föremål besitter en kulturs värderingar och kunskaper, därigenom innehar 
artefakterna även kognitiva resurser. 

Bilderbok 

Innan jag började studera bilderboksområdet trodde jag att jag hade fullständigt klart för mig vad 
en bilderbok var. Jag kom dock snart att upptäcka att ju mer jag studerade olika bilderboksteorier, 
desto mer otydlig blev min förståelse av vad som kan definieras som en bilderbok. Detta yttrande 
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kan låta paradoxalt men förklaras i nedanstående presentation av olika bilderboksdefinitioner. 
Först ges dock en snabb inblick i bilderbokens historia i Sverige. 
 
Historia 
Bilderboken gjorde debut i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Vid denna tidpunkt hade 
trycktekniken utvecklas så pass att även större bilderboksupplagor kunde tryckas i färg. Den bok 
som sägs vara den första bilderboken utgiven i Sverige är översättningen av den tyska boken 
Struwwelpeter, skriven av Heinrich Hoffmann (Kåreland, 2001). Boken, vars svenska titel är 
Julbocken eller Den svenska Drummelpetter, kom ut i Tyskland år 1845 och i Sverige år 1849. Med sin 
sensmoral att elaka barn råkar illa ut är denna bok ett belysande exempel på vad både Kåreland 
(2001) och Rhedin (Edström, 1991) kallar för en barnbok med ett pedagogiskt syfte. Edström 
framhåller att den pedagogiska barnboken syftar till att, genom sin verklighetsframställning, lära 
och ”uppfostra” läsaren. Den första svenskproducerade bilderboken, som även den kan tänkas 
benämnas som pedagogiskt syftande, är Barnkammarens bok som utkom år 1882. Boken är en 
samling välkända svenska folkvisor och barnramsor. I och med Elsa Beskows debut som femton 
år senare, år 1897, skedde genom bilderboken Sagan om den lilla, lilla gumman började bilderboken 
få något större fäste men det var inte förrän efter andra världskriget som bilderboksutgivningen 
tog fart i Sverige. För att återknyta till den tidiga bilderbokens pedagogiska syfte så menar Rhedin 
att dagens bilderböcker istället har gått mot att ha ett mer estetiskt syfte och har således inget 
bakomliggande syfte mer än att få gestalta, berätta och uttrycka något. Hon framhåller att dagens 
bilderböcker i och med detta ofta är mångtydiga istället för entydiga samt att de många gånger 
även har ett mer komplext innehåll än vad den tidiga bilderboken hade. Utifrån detta presenteras 
i det följande några av de olika förekommande definitionerna av dagens moderna bilderböcker. 

 
Bilderboksdefinitioner 
Det finns inte, enligt Rhedin (2004), några exakt bestämda kriterier för vad som definierar en 
bilderbok. Däremot presenterar hon sin egen definition, nämligen att skönlitterära böcker med ett 
begränsat omfång som innehåller minst en bild per uppslag kan sägas vara bilderböcker. Hon 
framhåller även att den moderna bilderboken ska ses som ett relativt komplext estetiskt verk som 
på ett uttrycksfullt sätt förmedlar en poetisk och dramatisk upplevelse via både text och bild till 
personen som läser boken. Rhedin ger flera exempel på hur en bilderbok tidigare har definierats 
av andra forskare och författare. Exempelvis nämner hon Stefan Mählqvists uppfattning att en 
bilderbok får omfatta max 64 sidor och ska ha bilder på minst hälften av sidorna. Kåreland 
(2001) menar även hon att bilderboken ska ha en illustration på minst varannan sida. Rhedin ger 
ytterligare exempel på tidigare diskussioner av begreppet bilderbok då hon presenterar bland 
annat tyskarna Doderer & Müllers begrepp ”barnbilderböcker” som hon menar indikerar att en 
bilderbok är en bok riktad till just barn. Även Lars Furuland är inne på samma spår då han talar 
om bilderboken som ”barnets första möte med ordkonst och bildkonst” (Rhedin, 2004, s.18). 
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Rhedin framhåller även de brittiska forskarna Whalley & Chester som gör en koppling mellan 
bilden som en primitiv uttrycksform i mänsklighetens historia och kopplar detta till barndomen 
som de menar är människans primitiva stadium. Oförenligt med detta skriver Rhedin i artikeln 
Resan i barndomen (i Edström, 1991) att då en bilderboksförfattare i första hand skriver till sitt eget 
”inre barn” innebär det att boken skrivs i flera olika plan. Beroende på läsarens ålder kan boken 
tolkas på en mängd olika sätt. Detta kombinerat med bilderbokens allt större benägenhet att vara 
estetiskt syftande gör att somliga moderna bilderböcker kan sägas vara riktade till mottagare i alla 
åldrar. 

Då jag använder mig av begreppet bilderbok i denna studie utgår jag från Kårelands tanke, det 
vill säga att en bilderbok ska innehålla minst en bild på varannan sida. Jag motsäger mig dock 
Rhedins tanke om att en bilderbok endast kan definieras som en sådan då den har ett skönlitterärt 
innehåll. Jag menar att även bland annat pekböcker och böcker med ett faktainnehåll är 
bilderböcker, de måste dock uppfylla Kårelands ovan presenterade krav. Huruvida bilderböcker 
kan sägas vara riktade till mottagare i alla åldrar eller ej är, på grund av avsaknad relevans, något 
jag inte tar ställning till. Då denna studie har en genusteorietisk utgångspunkt görs i kommande 
avsnitt en definition av begreppet genus så som det används i studien. 

Teorietisk utgångspunkt 

För att förtydliga begreppet genus i relation till studien tas utgångspunkten i de teorier som 
Hirdman (1988) presenterade i slutet av 1980-talet om genussystemet och genuskontrakt samt Davies 
(2003) diskussioner kring hur flickor och pojkar gör sitt genus. 

Genussystemet förklaras av Hirdman (1988) som en ordningsstruktur av genus, det vill säga 
hur det kulturella könet ordnas. Med kulturellt kön menar Hirdman att genus skapas i den kultur 
man lever i. Uppfattningen av hur kvinnor respektive män ska vara och vad de ska göra förs 
vidare genom oreflekterad reproduktion från generation till generation. I tanken om 
genussystemet finns två viktiga grundpelare; dikotomin (isärhållningsprincipen) och hierarkin 
(mannen som norm). Dikotomin innebär att kvinnan och mannen ses som varandras motsatser. 
Isärhållningen kommer till uttryck i arbetsdelning mellan könen och föreställningar om vad som 
anses vara ”manligt” och ”kvinnligt”. Vanliga exempel på polariseringen mellan kvinnligt och 
manligt är att mannen står för det rationella och kvinnan för det emotionella eller att mannen står 
för aktivitet och kvinnan för passivitet. Hierarkin inom genussystemet ges i uttryck genom tanken 
om mannen som norm. Det manliga anses vara det normala och eftersträvansvärda. Hirdman 
(2001) framhåller att då arbetsbyte sker, då en kvinna kliver in på ett manligt område och gör 
manliga saker, är det kvinnan som måste förändras. När en man däremot går in på kvinnligt 
territorium är det istället området och dess tillhörande saker som måste förändras. På så vis 
anpassas allting efter att mannen och det manliga är normen, det normala. Hirdman vill dock 
understryka att dikotomin och hierarkin sker genom att både kvinnor och män oreflekterat tar 
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dessa normer för givna. Både kvinnor och män är alltså lika delaktiga i genussystemets 
upprätthållande. 

Genussystemet regleras och upprätthålls av olika genuskontrakt som nedärvs från generation 
till generation. Med genuskontrakt avses de oskrivna lagarna som reglerar mannens respektive 
kvinnans skyldigheter, rättigheter och ansvar i relation till varandra. Dessa underförstådda regler 
säger vad som är ”passande” för män respektive kvinnor att arbeta med, att syssla med på 
fritiden, att ha på sig i klädväg, etc. Det stereotypa, idealtypiska kontraktet är, enligt Hirdman, det 
kontrakt där mannen ska stå för ansvar, försörjning och beskydd medan kvinnan har den 
födande, uppfödande och beroende rollen.  Kontrakten styr dock inte endast de personer vi är 
och vad vi sysslar med, de finns även representerade i samhällets maktfördelning, något som 
tydligt kan exemplifieras med det faktum att kvinnor, generellt sett, har lägre löner än män.  

Hirdman (2001, s.71) menar att ting är laddade med genus: 

Det är som om vi bevittnar ett slags förstärkningsprocesser där det tycks som om genus 
smittar av sig, först på kläderna, sedan på sakerna, där efter på sysslorna och de platser 
där sysslorna görs – för att sedan återföras till kropparna. 

Hon framhåller alltså att genus förs över från människa till ting, från ting till syssla och från syssla 
till plats för att sedan föras tillbaka till människan. Genom denna återspegling förstärks genus och 
reproduceras i en evig cirkel. Hirdman skriver att denna upprepning av maskulint och feminint 
verkar vara nödvändig för dikotomin, isärhållningsprincipen. Hon menar att skillnaderna mellan 
den manliga och den kvinnliga kroppen inte tycks räcka till för att dikotomin ska vara fullständig, 
den behöver förstärkas genom världens olika fenomen. 

 
Hirdman diskuterar i stor utsträckning genussystemet utifrån samhället i stort. För att presentera 
en mer specifik inriktning mot barns skapande av ett socialt kön redogörs Davies resonemang i 
följande avsnitt. 

Davies (2003) tar utgångspunkt i den traditionella utvecklingspsykologin då hon menar att det 
är i förskoleåldern som det sociala könet etableras hos barn. Med socialt kön menar hon att genus 
skapas i sociala sammanhang. Davies vill dock inte koppla samman könsroller med vedertagen 
socialisationsteori, det vill säga att barn socialiseras in i sina respektive könsroller av sina 
närstående. Anledningen till detta är att socialisationsteorin, enligt Davies, bygger på synen att 
män och kvinnor har medfödda biologiska skillnader och att socialisationsprocessen snarare 
förstärker barnets genus än skapar det. Davies problematiserar socialisationsteorin ytterligare då 
hon menar att teorin benämner personen som socialiserar som aktiv samtidigt som den som 
socialiseras ses som passiv. Hon menar att detta inte alls stämmer eftersom att barn inte godtar 
att ”vuxna vet bäst om allting” (2003, s.18). Vidare utgår Davies från poststrukturalistisk teori då 
hon diskuterar hur vi blir de vi är. Hon menar att jaget är i ständig rörelse och att jaget omformas 
utifrån våra sociala sammanhang. Detta är oförenligt med socialisationsteorin som snarare hävdar 
att människan har en oföränderlig kärna som vårt sanna jag vilar i. För att förtydliga Davies syn 
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på hur flickor och pojkar blir just flickor och pojkar presenteras nedan hennes begrepp 
kategoriuppehållande arbete.  

För att förstå vad kategoriuppehållande arbete innebär krävs först en definition av begreppet 
kategori. I detta sammanhang handlar kategori kort och gott om könskategorier; ”flicka” och 
”pojke”, ”kvinnligt” och ”manligt”, med dess inneboende könskoder. Davies framhåller även att 
det finns en maktobalans mellan kategorierna där det maskulina har övertaget. 
Kategoriuppehållande arbete är det beteende som föds hos omgivningen då en person gör något 
kategoriöverskridande. Detta beteende syftar till att upprätthålla tudelningen mellan manligt och 
kvinnligt, något som görs bland annat genom att tydligt påpeka att gränsöverskridaren är inne 
och trampar i fel könsroll. Kategoriuppehållsarbetarens syfte är även att poängtera kategorins 
meningsfullhet och att för sig själv förtydliga kategorins ”sanna natur”. Kategoriavvikarnas 
benägenhet att ta åt sig av det kategoriuppehållande arbetet är stor. Detta beror, enligt Davies, på 
att alla människor till syvende och sist vill uppfattas som legitima och korrekt könsrollsbestämda. 
Davies menar vidare att kategoriavvikarna är nödvändiga bland annat eftersom de inbördes 
förtydligar de gränser som finns mellan kategorierna. Davies slutpoäng är att 
kategoriuppehållande arbete alltid kommer att förekomma så länge som tudelningen existerar. 
 
Presentationen av dessa två teorier visar att vissa likheter finns i tankesätten. Där Davies talar om 
tudelning använder Hirdman sig av begreppet dikotomi, alltså framhåller båda att det finns en 
stark särskiljning mellan kvinnligt och manligt. Även ”mannen som norm” kan översättas mellan 
de olika teorierna. Hirdman talar om hierarki och Davies uttrycker denna tanke genom 
förklaringen att det råder en ständig maktskillnad mellan kategorierna ”flicka” och ”pojke”. 
Denna korta teoretiska sammanfattning har syftat till att förtydliga de tankar som ligger till grund 
då begreppet genus används i denna studie.  
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Metod 

Studiens tre frågeställningar behandlade vilka artefakter som förknippas med pojkar/män 
respektive flickor/kvinnor i bilderböcker barn möter vid förskolans högläsning samt om dessa 
artefakter var förknippade med karaktärerna på ett könsstereotypt respektive gränsöverskridande 
sätt. För att besvara frågeställningarna gjordes en analys av 20 bilderböcker. Dessa bilderböcker 
var sådana som använts flest gånger vid högläsningen på två olika förskoleavdelningar, tio från 
den ena avdelningen och tio från den andra. I första hand användes bildanalyser. Bildanalyser 
utmärks, till skillnad från exempelvis intervjuer och observationer, av att det studerade materialet 
är ”fryst”. Det studerade påverkas inledningsvis inte av forskaren (Widerberg, 2002). Forskaren 
gör primärt ingen subjektiv tolkning av bilden, utan betraktar den som just en bild. Widerberg 
menar vidare att bilden på så sätt ser lika dan ut för alla som ser den. Det är sedan forskarens 
tolkning av denna ”neutrala” bild som utgör den centrala delen i analysmetoden. I de fall då 
bilden inte gav tillräcklig information om representerade artefakter söktes ytterligare förtydligande 
i tillhörande text. 

Studien är en kombination av både kvalitativ och kvantitativ art, något som Trost (2001) 
framhåller som användbart. En kvalitativ studie kännetecknas av frågeställningarnas inriktning 
mot fenomenets kvaliteter och egenskaper (Widerberg, 2002). Denna studie är således kvalitativ i 
den bemärkelse att den undersöker vilka artefakter som finns representerade i bilderböckerna. En 
kvantitativ studie utmärks å andra sidan av att resultatet är mätbart (Andersen, 1994). Följaktligen 
är denna studie även kvantitativ då den studerar i vilken mån artefakterna är könsrollsstereotypt 
förknippade med karaktärerna samt i vilken utsträckning kopplingen mellan artefakt och karaktär 
är gränsöverskridande.  
 
Metoddelen är uppdelad i två delar. Den första delen redogör för det mest grundläggande urvalet 
i studien, nämligen hur jag valde ut mina två informanter. I del två presenteras hur urvalet av 
bilderböcker gjordes utifrån informanternas bokval samt hur bilderboksanalyserna genomfördes. 
 

Urval av informanter 

För att besvara mina frågeställningar använde jag mig av två informanters bokval. Dessa 
informanter valdes utifrån två olika tillvägagångssätt, något som inte var tänkt från början. Jag 
utgick dock från samma tre urvalskriterier vid valen. 

- Mitt första kriterium var att informanterna skulle vara förskollärare. Detta kriterium 
baserades på att förskollärarutbildningen ger den examinerade förskolläraren goda kunskaper 
rörande små barns utveckling och lärande. Dessa kunskaper ska användas som verktyg vid 
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utformningen av den pedagogiska verksamheten och således även vid valet av 
högläsningsböcker. 

- Mitt andra kriterium var att informanterna inte skulle vara anställda på samma förskola. Jag 
ville på detta sätt minimera risken att informanterna skulle komma att påverka varandra 
genom att ”prata ihop sig” och sinsemellan diskutera vilka bilderböcker de skulle presentera. 
Detta hade stridit mot en av de källkritiska principerna, nämligen oberoendeprincipen (Thurén, 
2005). Denna princip innebär att en källa endast kan sägas vara tillförlitlig om den är 
opåverkad och oberoende av andra källor. Hade denna princip inte tillgodosetts skulle det 
innebära att studiens reliabilitet kunnat ifrågasättas ur ett källkritiskt perspektiv. 

- Det tredje kriteriet var att informanterna skulle uppvisa en medvetenhet gällande 
högläsningsaktiviteten. Medvetenheten innebar att läraren aktivt reflekterar över bokvalet 
utifrån olika perspektiv, exempelvis jämställdhet, mångkulturalism, etc., samt att han/hon 
reflekterar över högläsningsaktiviteten som sådan.  

 
För att fånga upp informanterna använde jag mig av en webbaserad enkät (Bilaga 1). För att 
möjliggöra en större bredd i informantvalet utgick jag från de förskolor som hade minst en 
manlig förskollärare anställd. Jag färdigställde den webbaserade enkäten och satte en deadline på 
åtta veckor. Därefter kontaktades samtliga förskolechefer, vilka ombads att vidarebefordra 
enkätens internetadress och inloggningsuppgifter till sina anställda förskollärare. Önskemålet om 
både kvinnliga och manliga respondenter framfördes. Då enkäten nått sin deadline hade tio 
förskollärare svarat, samtliga kvinnor. Av deltagarna motsvarade endast en person 
urvalskriterierna, nedan kallad Informant A. Hon kontaktades och visade sig intresserad av att 
ställa upp som informant i studien. 

Enkätfrågorna var utformade på ett sådant sätt att svaren skulle visa i vilken mån den enskilda 
respondenten motsvarade urvalskriterierna. Utifrån detta kunde lämpliga informanter utses, vilkas 
bokval sedan kom att utgöra grunden för min studie.  

Frågorna i enkäten var standardiserade, vilket innebär att de såg ut på samma sätt för samtliga 
respondenter (Trost, 2001). Eftersom jag ville få så breda svar som möjligt valde jag att utgå från 
ett icke-strukturerat upplägg. Detta innebär att respondenten själv skriver sina svar, det finns 
alltså inga färdiga svarsalternativ att kryssa i (Andersen, 1994). Jag utgick även från Chambers 
(1998) tanke om så kallade öppna frågor. Denna sorts frågor har, enligt Chambers, inga givna svar. 
Frågorna ställer även krav på respondenten att ge ett ”större” svar än vid användandet av slutna 
ja- och nej-frågor (Persson & Wiklund 2008). Vid utformningen av frågornas ordningsföljd utgick 
jag från Trost (2001). De första enkätfrågorna behandlade respondentens demografiska uppgifter, det 
vill säga bakgrundsfrågor som kön och examensår. Trost menar att fördelen med att inleda med 
de demografiska uppgifterna är att dessa frågor anses vara lätta att besvara och anses därför vara 
motivationshöjande.  
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Eftersom enkäten endast genererade i en lämplig informant fick jag ändra strategi vid valet av 
Informant B. Jag kom att tänka på en kvinnlig förskollärare jag haft som handledare under en 
VFU-period under min lärarutbildning. Jag visste hur hon arbetade och kunde konstatera att hon 
överensstämde med urvalskriterierna. Jag kontaktade henne och hon ställde sig positiv till att 
delta i studien. 

 

Urval av bilderböcker 

Då Informant A och Informant B gett klartecken att de ville ställa upp som informanter ombads 
de att skicka varsin lista över tio böcker som motsvarade mina urvalskriterier. Det första 
urvalskriteriet var att böckerna skulle vara bilderböcker. Då studiens syfte var att undersöka 
artefakter i just bilderböcker var det viktigt att de analyserade böckerna motsvarade detta. Det 
andra kriteriet var att bilderböckerna skulle vara de som barnen mött flest gånger vid 
högläsningen i förskolan under första halvan av 2010. Detta syftade till att öka 
generaliserbarheten av det bokinnehåll barnen mött under det senaste året. Denna generalisering 
hade varit betydligt svårare att göra om jag valt att analysera bilderböcker utan att veta i vilken 
utsträckning barnen tagit del av dessa. 

Informanterna upplystes om att de presenterade böckerna skulle analyseras genom 
bildanalyser. Däremot preciserades inte studiens specifika syfte, de delgavs ett mer generellt syfte. 
Detta gjordes för att ytterligare trygga studiens reliabilitet. Om informanterna vid denna punkt 
fått reda på studiens syfte kunde det ha påverkat dem i valet av de böcker som de skulle komma 
att presentera. Informanterna presenterade varsin lista över deras tio mest höglästa bilderböcker 
under år 2010:s första halva. Då studien baserades på dessa 20 böcker innebar detta att 
bilderboksurvalet var fastställt (se Figur 1 nedan, samt litteraturförteckning). 

Figur 1, Bilderboksurval 

Mapp A Mapp B 
1. Andersson – Lilla kotten får besök 
2. Arro & Gimbergsson – Magda och Anton och så 

Loppsockan förståss! 
3. E. Bergström – Snurran och fjärrkontrollen 
4. G. Bergström – Alfons och soldatpappan 
5. G. Bergström – Alfons och Milla 
6. Beskow – Sagan om den lilla, lilla gumman 
7. Van Genechten – Bara rumpor 
8. Güettler, Helmsdal & Jónsdóttir – Stora 

monster gråter inte 
9. Höglund – De tre bockarna bruse 
10. Lööf - Matildas katter 

1. Lindgren – Känner du Pippi Långstrump? 
2. Nordqvist – Tuppens minut  
3. Potter – Sagan om Mårten Morrhår 
4. Richard Scarrys äventyrsvärld: Kalle katt på 

sjukhuset 
5. Schweiss & Emond - Långben, Pösmage och 

Skarpöga 
6. Usborn & Swallow - Regn 
7. Walt Disney Company – Den flygande musen 
8. Walt Disney Pictures – Sindbad sjöfararen och 

rövarfåglarna 
9. Walt Disney Production - Aladdin och den 

gåtfulla prinsessan 
10. Walt Disney Production - Aladdin och den 

mystiske vaktposten 
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Analysmetod 

För att få en tydlig struktur i analysen använde jag mig av två olika sorters scheman; ett 
analysschema och ett sammanställningsschema. Analysschemat (se Figur 2.1 nedan) skrevs ut i 20 
exemplar, ett exemplar för varje bilderbok som skulle analyseras. Jag delade sedan upp dessa 
analysscheman i två mappar, en mapp för Informant A (nedan kallad Bokval A) och en för 
Informant B (nedan kallad Bokval B). Syftet med detta var att skapa en enkel struktur över de 
olika bilderböckernas analysresultat. 

Figur 2.1, Analysschema 

Titel: 
Författare: 
Utgivningsförlag och utgivningsår: 

Artefakter kvinnor Artefakter män 

  
 
Därefter numrerade jag alla analysscheman i varje mapp med siffrorna 1-10. Jag kopplade sedan 
respektive mapps tillhörande böcker till varsitt analysschema vilket gjordes genom ifyllning av 
fälten Titel, Författare samt Utgivningsförlag och utgivningsår på varje analysschema. Med detta 
gjort började jag med analyserna, vilket inleddes med en analys av den bok som var kopplad till 
Analysschema 1 i Bokval A. Jag gick igenom boken från början till slut och studerade i första 
hand dess bilder. De gånger då det i bilden inte framgick vad en viss artefakt var för något vände 
jag mig till tillhörande text för att få ett förtydligande. I analysen bortsåg jag från karaktärernas 
klädesplagg, inklusive huvudbonader. Då flera tidigare studier4

Resterande böcker i mappen analyserades i nummerordning tills det att alla analysscheman 
från Bokval A var ifyllda. När dessa analyser var färdiga gick jag vidare till Bokval B och gjorde de 
analyserna på samma sätt. När jag hade fullständigt utförda analyser i båda mapparna skapade jag 
ett sammanställningsschema (se Figur 2.2 nedan) i fyra olika utföranden; ett varsitt för 
kvinnoförknippade artefakter i Bokval A respektive Bokval B, samt varsitt för mansförknippade 
artefakter i Bokval A respektive Bokval B. I dessa fyra scheman listade jag samtliga registrerade 

, åtminstone delvis, behandlat 
karaktärernas kläder fann jag det överflödigt att räkna med dessa. Jag valde även att bortse från 
sådant som hörde till visade byggnader (exempelvis fönster och dörrar) då jag ansåg dessa vara 
irrelevanta och alltför generella. Varje bok analyserades tre gånger. Första gången avgränsades 
analysen till de kvinnliga karaktärerna och den andra gången till de manliga karaktärerna. Jag gick 
sedan igenom boken ytterligare en gång för att försäkra mig om att alla artefakter registrerats. Vid 
könsbestämningen av karaktärerna utgick jag först och främst från hur karaktären benämndes i 
texten (”han”/”hon”). De gånger då könsbestämningen inte kunde göras utifrån texten användes 
istället karaktärens kläder och utseende som utgångspunkt.  

                                                 
4 Exempelvis Nilsson & Nilsson, 2006 och Lundkvist & Österberg, 2007. 
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artefakter tillhörande respektive mapp och kön. Förteckningen skrevs i bokstavsordning för att 
skapa ytterligare struktur. Om en viss artefakt förekom fler än en gång (exempelvis under 
Mansartefakter, Bokval A) markerades detta i listan vid sidan av den aktuella artefakten.  

Figur 2.2, Sammanställningsschema 

Bokval (A/B): 
Kön: 

  

 
Nedan förtydligar Figur 2.3 hur olika scheman i de olika mapparna hör ihop. 

Figur 2.3, Schemaförtydligande 

 
 
 
 
 

Kategorisering av artefakterna 

I varje sammanställningsschema delades de representerade artefakterna upp i sju kategorier. Vid 
sidan av varje artefakt gjordes en markering om vilken kategori artefakten tillhörde. I Figur 3 
(nedan) visas markeringarnas utformning och innebörder. 

Figur 3, Kategorimarkeringar 

Markering Innebörd 

AC Till Accessoarer räknas bland annat smycken och väskor men även sådant karaktärerna bär på 
kroppen som har en specifik aktivitet kopplad till sig (exempelvis diskhandskar). 

FO Till Fordon hör helt enkelt fortskaffningsmedel, så som bil eller båt. 

HM Under kategorin Hemmiljö finns sådant som finns i karaktärernas hem, exempelvis tavlor och 
spisar. 

LE Under Leksaker finns just leksaker, men även böcker faller under denna kategori. 

PH Personhygien innehåller de artefakter karaktärerna använder för sitt utseende och sin hygien, 
exempelvis tandborste och hårfön. 

RV Rubriken Redskap och verktyg presenterar sådant som karaktärerna använder som just redskap 
eller verktyg, dock i en vid bemärkelse. Hit räknas blanda annat tekopp, vapen och kamera. 

ÖV I kategorin Övrigt finns sådant som anses höra till flera, eller i vissa fall inga, kategorier. 
Barnvagn och garnnystan är exempel på sådant som hör till denna kategori. 
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Artefakternas indelning i könsstereotyp och gränsöverskridande 

I besvarandet av studiens andra och tredje frågeställning kategoriserades artefakterna i 
kategorierna könsstereotyp respektive gränsöverskridande utifrån två tankar. Den första är Hirdmans 
föreställning om det stereotypa, idealtypiska genuskontraktet. Detta kontrastartade kontrakt 
innebär att mannen står för ansvar, beskydd och försörjning medan kvinnan står för beroende (av 
mannen), födande och uppfödande. Den andra tanken stöds i Liljeströms (i Toijer-Nilsson, 1972) 
kritik mot den rosa flickpekboken och den blå pojkpekboken från förlaget Saga. Kritiken bestod i 
att flickor och pojkar i och med dessa böckers innehåll belades med skilda könsstereotypa 
livsmål. Flickorna hänvisades till att vårda hem, relationer och sig själva medan pojkarna å andra 
sidan hänvisades till samhället och äventyr. Utgångspunkt tas således i kriterierna att en 
könsstereotypt kvinnlig artefakt associeras med hemmet, födande, uppfödande, relationer, den 
egna hygienen och skönheten samt beroendet av mannen. En könsstereotypt manlig artefakt 
förknippas med äventyr, ansvar, beskydd, samhälle och försörjning. En gränsöverskridande 
artefakt är följaktligen en artefakt som utifrån Hirdmans och Liljeströms tankar hör till det ena 
könet men som förknippas med det motsatta könet. 

I resultatredovisningen lades ytterligare en kategori till, nämligen könsneutral artefakt. En 
könsneutral artefakt är, i denna studie, en sådan som varken passar in i definitionen av den typiskt 
”kvinnliga” eller ”manliga” artefakten. Presentationen av andelen könsneutrala artefakter 
möjliggör en komplett redovisning av samtliga procentandelar. På så vis undviks ovissheter om 
vad övriga procent representerar. 
 
Det finns anledning att även göra vissa väsentliga kommentarer gällande artefakternas indelning i 
kategorierna könsstereotyp och gränsöverskridande. Detta avsnitt syftar till att problematisera och 
belysa att det i vissa fall varit oklart om en specifik artefakt ska benämnas som könsstereotyp eller 
gränsöverskridande. Då jag upptäckte detta problem var jag tvungen att angripa detta på ett 
konstruktivt sätt. För att skapa förståelse för mig själv valde jag att se dessa artefakter ur två 
perspektiv; ett situationsoberoende och ett situationsberoende. Dessa termer skapade jag för mig själv 
för att problematisera artefakternas kategoritillhörande. Jag anser det dock vara av stor vikt att jag 
lyfter fram dessa resonemang för att på så vis förtydliga på vilka grunder resultaten har vuxit 
fram. Med det situationsoberoende perspektivet ser jag på artefakten precis så som den är, oberoende 
av omkringliggande omständigheter. När jag däremot lägger det situationsberoende perspektivet ser jag 
artefakten utifrån på vilket sätt den används. För att förtydliga dessa tankebanor presenteras i det 
följande några förklarande exempel tagna från bilderböcker som analyserats i denna studie. 

En sopkvast förknippas med Pippi Långstrump i Astrid Lindgrens bok Känner du Pippi 
Långstrump (2009). Sett ur ett situationsoberoende perspektiv är denna sopkvast av kvinnlig 
könsstereotyp art eftersom den generellt sett förknippas med hemmets sysslor (Hirdman, 2001). 
Dock förändras artefaktens art till att bli gränsöverskridande när jag lägger det situationsberoende 
perspektivet eftersom Pippi använder denna sopkvast när hon står uppe på taket och ska sota 
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skorstenen. Denna syssla ses generellt sett som en manlig aktivitet vilket innebär att Pippi blir 
gränsöverskridande med hjälp av sopkvasten. 

Ett annat exempel på hur en artefakt kan ändra karaktär då man ser den ur olika perspektiv 
kan beskådas i boken Aladdin och den mystiske vaktposten (1982) som är Walt Disney Productions 
fritolkning av Aladdin och den magiska lampan (ur Tusen och en natt). I denna bok förknippas en 
ond manlig trollkarl med ett smyckeskrin. Sett ur ett situationsoberoende perspektiv är denna 
artefakt gränsöverskridande eftersom smyckeskrin generellt sett är något som förknippas med 
kvinnor. Då man ser detta smyckeskrin ur ett situationsberoende perspektiv övergår dock 
artefakten till att bli av könsstereotyp art. Detta beror på att smyckeskrinet inte är trollkarlens 
egna, han har stulit det. Att trollkarlen har stulit smyckeskrinet kopplas här till att denna aktivitet 
generellt sett förknippas med manliga karaktärer och artefakten blir således av könsstereotyp art. 
 
För att förtydliga: de resultat som presenteras i studien är gjorda med ett situationsoberoende 
perspektiv på artefakterna, det vill säga att artefakterna helt avlägsnats från de sammanhang de 
förekommer i. 
 

Generaliserbarhet 

Uppenbart är att denna studies omfång är för begränsat för att bredare generaliseringar ska kunna 
dras än vad som gäller just på de två aktuella förskoleavdelningarna. Den genomförbara 
generaliseringen presenteras dock i det följande. Ett av urvalskriterierna vid bilderboksurvalet var 
att bilderböckerna skulle vara sådana som förskollärarna högläst för barnen på avdelningarna flest 
antal gånger under första halvan av 2010. Detta kriterium bidrog till att synliggöra det bokinnehåll 
barnen mött i störst utsträckning. Utifrån studiens resultat kan således en generalisering endast 
göras rörande de aktuella förskoleavdelningarna. 
 

Reliabilitet och validitet 

Processen för att öka reliabiliteten i bilderboksurvalet gjordes i tre steg. Det första steget 
utgjordes av att informanterna valdes utifrån relevanta urvalskriterier. Ett av dessa kriterier var att 
förskollärarna inte var anställda på samma förskola. Detta kriterium syftade till att tillgodose det 
som i källkritiska sammanhang benämns som oberoendeprincipen (Thurén, 2005). Urvalskriteriet 
syftade således till att minska risken för informanternas påverkan av varandra i sina urval av 
bilderböcker. Det andra steget för att öka reliabiliteten i bilderboksurvalet var att enkätfrågorna 
som syftade till att fånga upp informanterna var skrivna med lättbegripligt språk. Detta syftade till 
att minska risken för missförstånd och därför kunde samtliga respondenter antas komma att 
förstå frågorna på samma sätt (Trost, 2001). Det tredje steget i urvalets reliabilitet innebar att 
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informanterna delgavs studiens generella syfte snarare än det specifika. Om det specifika syftet 
framkommit kunde det ha medfört att informanternas bokurval hade färgats, vilket hade 
inneburit att urvalet inte längre skulle kunna ses som tillförlitligt. Vid övervägandet att göra på 
detta sätt var jag medveten om hur detta skulle kunna ses i relation till informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2010). Detta krav innebär att de personer som berörs av forskningen ska 
informeras om studiens syfte. Undantag från informationskravet kunde här göras baserat på att 
studien endast utgjordes av bildanalyser. Det fanns alltså inga egentliga berörda personer att ta 
hänsyn till, informanterna användes endast för att få fram bilderboksurvalet. 

Graden av validiteten i en studie berättar huruvida studien verkligen undersökt det som var 
avsett att undersökas. En studie med låg validitet kan exempelvis ha gått utanför de ramar 
frågeställningarna inneburit, medan en studie med hög validitet har hållit sig inom dessa ramar. 
Denna studie kan sägas ha en god validitet då samtliga frågeställningar besvarats samt genom att 
det som avsågs undersökas har kunnat uppnås. 
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Resultat 

Studiens tre frågeställningar behandlade vilka artefakter som förknippas med pojkar/män 
respektive flickor/kvinnor i de bilderböcker barn möter vid förskolans högläsning samt huruvida 
dessa artefakter var förknippade med karaktärerna könsstereotypt respektive gränsöverskridande 
sätt. Då studiens frågeställningar är sammanbundna med varandra slås besvarandet av dessa ihop. 
Resultatdelen är följaktligen uppdelad i två huvudrubriker. Under rubriken Resultatet i Bokval A 
besvaras studiens samtliga frågeställningar i förhållande till Bokval A. Under rubriken Resultatet i 
Bokval B presenteras samtliga resultat från Bokval B. 

Resultatet i Bokval A 

Nedan besvaras studiens samtliga frågeställningar i förhållande till Bokval A. Under rubriken 
Representerade artefakter i Bokval A besvaras studiens första frågeställning, under rubriken 
Könsstereotypa och gränsöverskridande artefakter i Bokval A besvaras studiens andra och tredje 
frågeställning. Under rubriken Resultatsammanfattning, Bokval A sammanfattas och kommenteras 
samtliga resultat från Bokval A. 

Representerade artefakter i Bokval A 

I det följande görs förtydligande kommentarer av de olika kategoriernas resultat i Bokval A. 
Samtliga representerade artefakter i Bokval A presenteras i Figur 4.1 (se nedan). Då en specifik 
artefakt förknippats med samma kön i fler än en bok markeras detta i tabellen med en siffra inom 
parentes. Exempelvis ”(2)” betyder att artefakten förekommit i två böcker samt att den i båda 
böckerna förknippats med karaktärer av samma kön. 
 

Figur 4.1. Artefakter, Bokval A 

Kategori Pojkars/Mäns artefakter Flickors/Kvinnors artefakter 

Accessoarer Badmössa, simfötter, 
”armpuffar”(simringar för 
armarna), simring (för midjan), 
målvaktshandskar och 
solglasögon. 

Solglasögon, handväska(2) 
resväska, korg, halsband, 
förkläde, diskhandskar och 
axelremsväska. 

Fordon Eka, cykel(2), kanot och taxibil. - 

Hemmiljö Vedspis, tvättlina, TV(2) samt 
mattor. 

Bord, bordsduk, stol, pall(2), 
brevlåda, bjällra till brevlådan, 
flagga, blomkruka, TV, stege, 
staket, spis(2), krucifix samt ett 
foto av kungen. 
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Leksaker Teckning, krita, rymdskepp, 
pansarvagn, militärjeep, 
LEGO-robot, leksakskatalog, 
fotboll(3), fotbollsmål, olika 
actiongubbar samt olika sorters 
vapen. 

Boll, bok om katter, docka, 
handdocka, nalle samt sandlåda 
med tillhörande spade. 

Personhygien Toalettpapper. Hårtork, kam(2), spegel och 
tandborste. 

Redskap och Verktyg Cementskrapa med tillhörande 
cementsäck, degbunke, frisörsax, 
ficklampa, fiskespö, fjärrkontroll, 
gaffel(2), dricksglas, gevär(2), 
hammare(3), koppel (till hund), 
kastrull, matkniv, kärra, 
målarfärgsburk med tillhörande 
pensel, kanotpaddel, potta, 
penna, pekpinne, stor spade, 
svärd, såg, spik(2), sax, 
skruvmejsel, skiftnyckel, tallrik, 
risskål, tillbringare med vatten, 
tång, popcornskål, tekopp och 
verktygslåda. 
 

Degbunke, fiskespö med 
tillhörande fiskeväska, gryta, 
fjärrkontroll till TV(2), gafflar, 
hammare, kastrull, kamera, 
koppel (till lejon/tiger), kakfat, 
mjölkspann, penna, rep, saftglas, 
mjölkstäva, slev, sax(2), skål, 
snöre, sugrör, serveringsbricka, 
tekopp och tekanna. 

Övrigt Badstege, brädor, girlang, 
musikinstrument, näsduk, 
byggritning och TV-antenn. 

Barnvagn, brädor, garnnystan, 
kundvagn (2), matkassar och tyg. 

Accessoarer 

De manliga accessoarerna förknippas främst med sport, medan de kvinnliga accessoarerna främst 
förknippas med skönhet och sysslor som görs i hemmet. 

Fordon 

Manliga karaktärer förknippas med fordon fem gånger, medan de kvinnliga karaktärerna inte 
förknippas med något fordon alls. 

Hemmiljö 

De kvinnliga karaktärerna förknippas med 16 artefakter kopplade till hemmiljön, medan de 
manliga karaktärerna endast förknippas med fem sådana artefakter. 

Leksaker 

De manliga leksakerna associeras till äventyr, krig, action och sport, medan de kvinnligt 
förknippade leksakerna främst är av mer lugn och ”snäll” art. 

Personhygien 

Kvinnligt förknippade personhygiensartiklarna förekommer fem gånger i Bokval A, medan 
sådana artefakter endast förknippas med en manlig karaktär en gång. Den manliga 
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personhygiensartefakten, toalettpapper, har förvisso att göra med den personliga hygienen, men 
den associeras inte med skönhet och utseende så som de kvinnliga personhygiensartefakterna 
kam och spegel. 

Redskap och verktyg 

De redskap och verktyg som förknippas med manliga karaktärer associeras främst till hantverk, 
jakt, sport och äventyr. De kvinnliga karaktärernas redskap och verktyg associeras främst till 
hemmets sysslor. 

Övrigt 

Övriga manliga artefakter förknippas främst med sport och hantverk, medan de kvinnliga 
artefakterna associeras med hemmets sysslor och familjen. 
 

Könsstereotypa och gränsöverskridande artefakter i Bokval A 

Kvinnliga karaktärer 
Bokval A innehöll 64 specifika artefakter förknippade med kvinnor. Figuren nedan (Figur 4.2) 
visar hur stor andel av artefakterna som förknippades med kvinnliga karaktärer på ett 
könsstereotypt, gränsöverskridande samt könsneutralt sätt. Som tabellen visar var 72 % av de 
kvinnliga karaktärernas artefakter förknippade med dem på ett könsstereotypt sätt. Tydliga 
exempel på sådana artefakter är bland annat matkassar, spis, diskhandskar, garnnystan, kundvagn, 
docka, kastrull och barnvagn då dessa associeras med hemmet och således födande och 
uppfödande. 12 % av artefakterna var gränsöverskridande. Exempel på detta är fiskespö, 
hammare och resväska då dessa associeras med försörjning och äventyr. De artefakter som 
förknippades med kvinnor som var könsneutrala utgjorde 16 % i Bokval A. Penna, flagga, 
sandlåda och koppel är några av de könsneutrala artefakter som fanns representerade. 
 

Figur 4.2, Kvinnliga artefakter, Mapp A 

Artefakter Procent 
Könsstereotypa 72 % 
Gränsöverskridande 12 % 
Könsneutrala 16 % 

 
 
Manliga karaktärer 
De artefakter som förknippades med män i Bokval A var 70 till antalet. Nedanstående tabell 
(Figur 4.3) tydliggör andelen könsstereotypa, gränsöverskridande samt könsneutrala artefakter. Ur 
tabellen kan utläsas att 59 % av de manligt förknippade artefakterna var av könsstereotyp art. 
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Tydliga exempel på sådana artefakter är cementskrapa, fotboll, laserpistol, verktygslåda, svärd, 
målvaktshandskar, byggritning, fiskespö och leksakspansarvagn. De gränsöverskridande 
artefakterna utgjorde 30 % av totalen. Exempel på dessa är degbunke, girlang, matta och kastrull. 
Resterande 11 % var artefakter av könsneutral typ. I denna kategori fanns bland annat artefakter 
så som leksakskatalog, krita, pekpinne och teckning. 
 

Figur 4.3, Manliga artefakter, Mapp A 

Artefakter Procent 
Könsstereotypa 59 % 
Gränsöverskridande 30 % 
Könsneutrala 11 % 

 
 
Samtliga karaktärer 
Då de två frågeställningarna rörande könsstereotypa respektive gränsöverskridande artefakter 
gällde såväl kvinnliga som manliga karaktärer slås resultaten från Figur 4.2 och Figur 4.3 ihop 
nedan (se Figur 4.4). Här visas den procentuella fördelningen av samtliga könsstereotypt, 
gränsöverskridande samt könsneutralt förknippade artefakter som fanns representerade i 
bilderböckerna i Bokval A. Tabellen visar tydligt att andelen könsstereotypt förknippade 
artefakter är cirka tre gånger större än den gränsöverskridande kategorin.  
 

Figur 4.4, Kvinnliga och manliga artefakter, Bokval A 

Artefakter Procent 
Könsstereotypa 65 % 
Gränsöverskridande 22 % 
Könsneutrala 13 % 

 

Resultatsammanfattning, Bokval A 

Sammanfattningsvis visar resultaten från Bokval A att andelen könsstereotypt förknippade 
artefakter är betydligt större än andelen gränsöverskridande artefakter. Det blir även påtagligt att 
Hirdmans (2001) teori om det stereotypa, idealtypiska genuskontraktet gör sig gällande i samtliga 
artefaktkategorier. Detta grundas på att de kvinnliga artefakterna främst associeras med födande 
och uppfödande och därigenom även beroendet av en försörjare, medan de manliga artefakterna 
förknippas med ansvar, försörjning och beskydd. Under kategorierna Fordon och Hemmiljö visas 
exempel på genuskontraktets närvaro. Här lyser de kvinnligt förknippade fordonen med sin 
frånvaro, medan antalet kvinnliga hemmiljöartefakter i högsta grad är närvarande till skillnad från 
de manliga hemmiljöartefakterna.  
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Genussystemets dikotomi blir, även det, ytterst påtaglig i Bokval A. Tydliga exempel på detta 
kan ses framför allt under kategorierna Accessoarer, Leksaker, Redskap och verktyg samt Övrigt (se 
Figur 4.1). De manliga karaktärerna förknippas i stor utsträckning med just ”manliga” artefakter, 
samtidigt som de kvinnliga karaktärerna på samma sätt förknippas med tydligt ”kvinnliga” 
artefakter. 
 
Resultatet från Bokval A innebär således att de kvinnliga och manliga karaktärerna tillskrivs skilda 
livsmål där mannens mål är att vara en del av samhället, söka äventyr och försörja, medan 
kvinnans mål är att vårda sig själv, sina relationer och hemmet.  
 

Resultatet i Bokval B 

Nedan besvaras studiens samtliga frågeställningar i förhållande till Bokval B. Under rubriken 
Representerade artefakter i Bokval B besvaras studiens första frågeställning, under rubriken 
Könsstereotypa och gränsöverskridande artefakter i Bokval B besvaras studiens andra och tredje 
frågeställning. Under rubriken Resultatsammanfattning, Bokval B sammanfattas och kommenteras 
samtliga resultat från Bokval A. 
 

Representerade artefakter i Bokval B 

Nedanstående tabell (Figur 5.1) redogör för samtliga artefakter som fanns representerade i Bokval 
B. I det följande tydliggörs och kommenteras resultaten från samtliga kategorier. Då en specifik 
artefakt förknippats med samma kön i fler än en bok markeras detta i tabellen med en siffra inom 
parentes. Exempelvis ”(3)” betyder att artefakten förekommit i tre böcker samt att den i dessa 
böcker förknippats med karaktärer av samma kön. 

Figur 5.1, Artefakter, Bokval B 

Kategori Pojkars/Mäns artefakter Flickors/Kvinnors artefakter 

Accessoarer Doktorsväska, magisk amulett(2), 
glasögon, guldring, kungakrona, 
spira, munskydd, 
operationshandskar, pipa, säck, 
paraply, portfölj, pannlampa, 
prinskrona, ryggsäck, resväska 
med initialer(2), remväska, 
rånarmask, rustning, tygpåse, 
örhänge. 

Armband, förkläde(3), glasögon, 
halsband(4), väska, korg, 
munskydd, paraply, 
prinsesskrona, dansskor, 
resväska(2), smycken med 
tillhörande smyckeskrin, trollspö 
samt örhängen. 

Fordon Båt(2) med tillhörande åror(2) 
och roder, bil, enhjuling, flygande 
matta och fartyg (med tillhörande 
ankare). Även sådant förknippat 

Bärstol, båt och flygande matta. 
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med ridning, det vill säga 
sadel(3), stigbyglar(3) och 
tömmar(3).  

Hemmiljö Balja, blombukett i vas, båttavla, 
gökur, kudde, pall, potatislår, 
sittkudde, säng, våningssäng, 
sjukhussäng, stol, tvättunna, 
matta, trädgårdsmöbler, ved, 
dricksglas samt vinglas(2). 

Blombukett, bord, båttavla, 
draperi, garderob(2), 
klädhängare, klädnypor, tvättlina, 
lönndörr, potatislår, radio, 
säng(3), sittkudde, skrivbord, 
spis, skorsten, parkbänk, telefon, 
vinglas(2) och vas. 

Leksaker Kritor, bok, gungbräda, 
krocketklubba med tillhörande 
krocketklot, leksakslastbil, 
leksaksbåt, målarbok och nalle. 

Docka, krocketklubba och 
speldosa. 

Personhygien - Tvålkopp och tvättsvamp. 

Redskap och Verktyg Bunke, bricka, fiskespö, 
ficklampa, gastub med 
tillhörande gasmask, grillspett, 
grytlock, plåthink, hammare, 
hörtratt, kniv (som vapen)(2), 
käpp(3), kikare, kryckor, kavel, 
kaffekopp(2), tampar tillhörande 
en landgång, kratta, nyckel, 
potatiskorg, pilbåge, repstege, 
rep, rullstol, spjut, svärd, 
segeltamp, skottkärra, stege, 
serveringsbricka, sabel, 
stetoskop, såg(2), spade, träpåk, 
vinsch, vandringskäpp, visselpipa 
och yxa. 
 

Anteckningsbok, bakbord, 
bakplåt, degbunke, kavel(3), 
kaffekopp, kastrull, 
lindansarparaply, mortel, nål, 
nappflaska (som karaktären 
matar sitt barn med), penna(2), 
stekpanna, sked(2), skurborste, 
skurhink, sopborste, repstege, 
skottkärra och yxa. 

Övrigt Bår på hjul, avhuggna 
elefantbetar, födelsedagspresent, 
glassbägare, kartong, låda, 
musikinstrument(2), magisk 
lampa, näsduk, röntgenplåtar, 
skattkista, varor till försäljning 
(päls, sidentyg och speglar), 
tunna, utkikstorn, vindbrygga, 
ädelstenar(2) samt smyckeskrin. 

Broderitavla, bår på hjul, burk, 
födelsedagspresent, garnnystan, 
lindansarlina, näsduk(3), 
röntgenplåtar, stickning, 
trådrulle, uppstigningstrappa till 
bärstol och tömmar till 
cirkushäst. 

 

Accessoarer 

De kvinnliga accessoarerna i Bokval B förknippas främst med skönhet och hemmet. De manliga 
accessoarerna förknippas i stor utsträckning med yrkeslivet. Både kvinnliga och manliga 
karaktärer förknippas med en resväska vid två tillfällen vardera. En intressant detalj är dock att 
männens resväskor bär ägarens initialer, medan detta inte syns på kvinnornas resväskor. 
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Fordon 

De manliga karaktärerna förknippas endast med sådana fordon som kräver att karaktären är aktiv. 
De kvinnliga karaktärerna förknippas å andra sidan endast med fordon på ett passivt sätt. 
Bärstolen bärs av män, den flygande mattan flygs av en man och vid båtens åror sitter även där 
en manlig karaktär. 

Hemmiljö 

Hemmiljöartefakterna är relativt snarlika både för de manliga och kvinnliga karaktärerna. 
Artefakter kopplade till hemmets sysslor är däremot i viss mån mer vanligt förekommande hos de 
kvinnliga karaktärerna. 

Leksaker 

De leksaker som finns representerade i Bokval B är tämligen könsneutrala, dock med ett par 
undantag. En docka förknippas med en kvinnlig karaktär, medan leksakslastbilen och leksakbåten 
förknippas med en manlig karaktär. 

Personhygien 

Under denna kategori saknas manliga artefakter helt. De kvinnliga artefakterna kan dock anses 
vara könsneutrala. 

Redskap och verktyg 

De manliga artefakterna associeras främst till beskydd (i form av vapen) och äventyr. Då en 
manlig karaktär under denna kategori förknippas med ett grytlock sker detta genom att karaktären 
använder grytlocket till att föra oväsen. De kvinnliga artefakterna associeras i stor utsträckning 
med hemmets sysslor. 

Övrigt 

De övriga manliga artefakterna förknippas främst med yrkeslivet. De kvinnliga artefakterna 
främst förknippas med handarbete. Både en kvinnlig och en manlig karaktär förknippas med en 
röntgenplåt. Skillnaden är dock att den manliga karaktären använder artefakten i sin profession 
(som läkare), medan den kvinnliga karaktären blir skrämd av artefakten. 
 

Könsstereotypa och gränsöverskridande artefakter i Bokval B 

Kvinnliga karaktärer 
I Bokval B fanns 76 olika kvinnoförknippade artefakter. Tabellen nedan (Figur 5.2) visar denna 
mapps procentuella fördelning av könsstereotypa, gränsöverskridande samt könsneutrala 
artefakter. Som tabellen förtydligar var 67,5 % av de kvinnoförknippade artefakterna i Bokval B 
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av könsstereotyp karaktär. Ett belysande exempel på några av dessa artefakter är bakbord, 
skurhink, nappflaska, klädhängare, halsband och broderitavla då dessa förknippas med skötseln 
av hemmet och familjen. Av de det totala antalet artefakter var 18,5 % gränsöverskridande. 
Exempel på sådana är resväska, repstege, yxa och flygande matta. Könsneutrala artefakter 
utgjorde 15 % av de kvinnoförknippade artefakterna i Bokval A. Glasögon, paraply, speldosa och 
telefon är exempel på sådana artefakter som föll under denna kategori. 
 

Figur 5.2, Kvinnliga artefakter, Bokval B 

Artefakter Procent 
Könsstereotypa 67,5 % 
Gränsöverskridande 18,5 % 
Könsneutrala 15 % 

 
 
Manliga karaktärer 
Nedanstående tabell (Figur 5.3) synliggör procentfördelningen av samtliga 118 artefakter som 
fanns förknippade med män i Bokval B. I tabellen konstateras att 65 % av artefakterna var av 
könsstereotyp karaktär. Tydliga exempel på sådana artefakter är fartyg, leksakslastbil, såg, spjut, 
avhuggna elefantbetar och doktorsväska då dessa förknippas med yrkesliv (samhälle), äventyr och 
beskydd. De 26 % av artefakterna som var gränsöverskridande kan exemplifieras med 
serveringsbricka, trädgårdsmöbler och örhängen. De könsneutrala artefakterna som förknippades 
med manliga karaktärer i Bokval B utgjordes av 9%. Exempel på sådana är rep, rullstol, 
glassbägare och målarbok. 
 

Figur 5.3, Manliga artefakter, Bokval B 

Artefakter Procent 
Könsstereotypa 65 % 
Gränsöverskridande 26 % 
Könsneutrala 9 % 

 
 
Samtliga karaktärer 
Nedan (se Figur 5.4) visas de sammanlagda resultaten från Figur 5.2 och Figur 5.3. Här visas den 
procentuella fördelningen av samtliga könsstereotypt, gränsöverskridande samt könsneutralt 
förknippade artefakter som fanns representerade i bilderböckerna i Bokval B. På samma sätt som 
vid resultatredovisningen av Bokval A blir det även i Bokval B påtagligt att de könsstereotypt 
förknippade artefakter är starkt överrepresenterade. Procentsatserna i Bokval B överensstämmer 
väl med procentsatserna som redovisades från Bokval A. Antalet könsstereotypa artefakterna är 
cirka tre gånger större än vad antalet gränsöverskridande artefakter är. 
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Figur 5.4, Kvinnliga och manliga artefakter, Bokval B 

Artefakter Procent 
Könsstereotypa 66 % 
Gränsöverskridande 23 % 
Könsneutrala 11 % 

 

Resultatsammanfattning, Bokval B 

Det sammanfattade resultatet från Bokval B visar att andelen könsstereotypt förknippade 
artefakter är cirka tre gånger så stor som andelen gränsöverskridande artefakter. Både dikotomin 
och det stereotypa, idealtypiska genuskontraktet är synligt i samtliga artefaktkategorier med 
undantag från kategorin Personhygien där antalet artefakter är för litet för att kunna dra några mer 
djupgående slutsatser. Tydliga exempel kan bland annat ses under kategorin Fordon (se Figur 5.1). 
Antalet manliga artefakter i denna kategori är betydligt större än antalet kvinnliga. De kvinnliga 
karaktärerna förknippas med tre fordon, de är dock passiva i framförandet av fordonen. De 
manliga karaktärerna är däremot aktiva i sin kontakt med representerade fordon. 
 
De manliga och kvinnliga karaktärerna i Bokval B tillskrivs således skilda livsmål, vilket även 
visade sig i Bokval A. Kvinnan åläggs att sörja för hemmet och relationerna, mannen för 
försörjningen och beskydd. 
 

Sammanfattning av studiens resultat 

Studiens slutgiltiga resultat visar att de manliga och kvinnliga karaktärerna i samtliga analyserade 
bilderböcker i hög grad förknippas med könsstereotypa artefakter snarare än gränsöverskridande 
artefakter. Resultatet bekräftar att bokinnehållet till stor del underblåser en av genussystemets 
viktigaste aspekter; dikotomin/isärhållningen (Hirdman, 1988). I de analyserade bilderböckerna 
befästs det stereotypa, idealtypiska genuskontraktet. De manliga och kvinnliga karaktärerna 
beläggs således med skilda livsmål vilket förmedlas till böckernas mottagare. För att återkoppla till 
Hirdmans (2001) föreställning om genusladdningen hos ting blir det mycket påtagligt att denna 
förstärkning av genus är högst närvarande i de bilderböcker som analyserats. 

Resultaten från Bokval A respektive Bokval B är intressant nog i stort sett samstämmiga. 
Könsstereotypt förknippade artefakter utgjorde i båda mapparna cirka 65 %, gränsöverskridande 
artefakter utgjorde endast cirka 20 %. Sammantaget är andelen könsstereotypt förknippade 
artefakter cirka tre gånger så stor som andelen gränsöverskridande artefakter i de analyserade 
bilderböckerna. Andelen gränsöverskridande artefakter stämmer väl överens mellan Bokval A 
och Bokval B. Även den procentuella representationen av könsneutrala artefakter är nästintill 
samstämmig mellan Bokval A och Bokval B. Således kan det konstateras att resultaten visar en 
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stor överrepresentation av artefakter som förknippas med bilderbokskaraktärerna på ett 
könsstereotyp sätt.  
 
Vad studiens resultat kan innebära utifrån de teorier som ligger till grund för denna studie är 
något som tas upp under uppsatsens diskussionsdel. Där problematiseras även hur väl studiens 
resultat överensstämmer med tidigare forskningsresultat samt de riktlinjer som ges i Läroplan för 
förskolan, Lpfö 98. 
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Diskussion 

Diskussion av studiens resultat 

Studiens resultat belyser, ur ett genusperspektiv, vilket bokinnehåll barnen på de aktuella 
förskoleavdelningarna möter i den dagliga verksamheten. Bilderbokskaraktärerna 
könsstereotypiseras med hjälp av de artefakter som förknippas med dem. Kopplingen till 
könsstereotypa artefakter förekommer i betydligt högre grad än kopplingar gjorda till 
gränsöverskridande eller könsneutrala artefakter. Detta indikerar att flickor och pojkar som agerar 
mottagare av det analyserade bokinnehållet hänvisas till separata könsstereotypa livsmål, på 
liknande sätt som den rosa och den blå pekboken utgivna av Saga förlag innebar (i Toijer-
Nilsson, 1978). Det är alltså inte bara i den verkliga världen som genuskontrakt befäst och 
vidmakthålls, även fiktiva bilderbokskaraktärerna åläggs att följa givna genuskontrakt. Det 
stereotypa, idealtypiska kontraktet befästs i de analyserade bilderböckerna. Detta kontrakt 
innebär, enligt Hirdman (1988), att mannen står för ansvaret, beskyddet och försörjning samtidigt 
som kvinnan ansvarar för födande, uppfödande samt har den beroende rollen. Då 
genuskontraktens syfte är att bevara genussystemet intakt innebär det att det analyserade 
bokinnehållet i sig utgör en del i att hålla genussystemet vid liv. Utifrån Davies (2003) teorier 
utgör barnens möte med detta bokinnehåll en del i skapandet av deras genus, deras sociala kön. 
Hon menar, som bekant, att barnets genus skapas i de sociala sammanhang han eller hon deltar i. 
Dessa böckers förmedlande av den könsstereotypa bilden av kvinnans och mannens roll i 
hemmet, livet och i samhället inkluderas således i barnens genusskapande.  
 

Resultatet i relation till tidigare forskning och Lpfö 98 

Tidigare forskning 

Det som presenterades under uppsatsens bakgrundsdel angående tidigare forskning och relevanta 
C- och D-uppsatser kan sammanfattas med påståendet att könsstereotypisering är frekvent 
förekommande i de bilderböcker som analyserats. Resultatet från den här studien visar att även 
den faller in under samma påstående. De tidigare C- och D-uppsatser som behandlat ämnet kan 
således kompletteras med ytterligare en C-uppsats med överensstämmande resultat, dock med ett 
annorlunda fokus, nämligen hur genus speglas i bilderböckernas artefakter. Att denna studies 
analyserade bilderböcker är fyllda av artefakter som i stor utsträckning är genusstereotypt 
förstärkande blir problematiskt vid betraktande av förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 
1998). Detta tas upp i kommande stycke. 
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Lpfö 98 

Skolverkets konkretisering av det svenska samhällets värderingar är väl befäst hos oss 
lärarstudenter då denna, genom Lpfö 98, av naturliga skäl uppkommit åtskilliga gånger under 
tiden på lärarprogrammet. Konkretiseringen utgörs av följande mening: ”Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet 
med barnen.” (Skolverket, 1998, s.3). I kommande diskussion läggs fokus på det värde som 
Skolverket benämner som jämställdhet mellan könen. 
 
I Lpfö 98 (Skolverket, 1998, s.3) står det att: 
 

Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och 
klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar 
liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 
uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

 

Förskolan ska alltså verka för att stereotypa könsmönster och könsroller motverkas. Detta ska 
ske i den dagliga verksamheten, något som preciseras i följande citat: ”Att hävda grundläggande 
värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten.” (Skolverket, 1998, s.4). Då 
högläsningen hör till den dagliga verksamheten i skolan kan således konstateras att studiens 
resultat inte överensstämmer med läroplanens förväntningar. Vad kan då finnas som bidragande 
faktor till detta? 

Som det inledande citatet antyder menar Skolverket att detta jämställdhetsvärde ska ”hållas 
levande”. Men för att något ska kunna hållas levande krävs följaktligen att detta faktiskt redan är 
vid liv. Kan vi med bestämdhet påstå att Sverige idag är ett jämställt land där män och kvinnor 
beläggs med samma rättigheter, skyldigheter och ansvar? Svaret på detta torde vedertaget bli nej. 
Ur vissa aspekter är Sverige jämställt, ur andra inte. Det kan verka irrelevant att lyfta fram denna, 
enligt mig, problematisk formulering men jag menar att just denna är en av anledningarna till 
varför studiens resultat inte stämmer överens med vad som förväntas enligt Lpfö 98. Det 
Skolverket indirekt säger med denna formulering är att det svenska samhället innehåller goda 
förutsättningar för förskolorna att uppnå vad som förväntas av dem. Formuleringen antyder att 
jämställdhet mellan könen redan är införlivad i samhället och därmed säger den även att det är 
dessa förutsättningar som förskolan har att utgå från. Eftersom det svenska samhället idag 
generellt sett inte kan sägas uppnå det som Lpfö 98 antyder innebär det följaktligen att förskolans 
förutsättningar inte heller ser ut så som Lpfö 98 vill insinuera. 

För tydlighetens skull vill jag dock påpeka att jag självklart inte lägger hela skulden hos 
Skolverkets formulering. Att studiens resultat inte överensstämmer med vad som förväntas enligt 
Lpfö 98 kan däremot delvis antas bero på skillnaden mellan de teoretiska och de verkliga 
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förutsättningarna. Jag anser att det dock är upp till den yrkesverksamma läraren att söka nya vägar 
när förutsättningarna inte är tillräckliga. Vad får då denna studies resultat för didaktiska 
konsekvenser? 
 

Didaktiska konsekvenser 

Som ovan poängterats menar jag att det är upp till läraren att göra det bästa möjliga utifrån de 
förutsättningar som ges. En av de viktigaste insikterna resultatet inneburit för mig är hur 
väsentligt det är att läraren hela tiden kritiskt reflekterar över innehållet i de bilderböcker som 
används vid högläsningen. Genom detta kan medvetenhet skapas gällande det bilderböckerna 
förmedlar till barnen. Enligt mig handlar lärarens bokval inte enbart om att boken ska vara rolig, 
ha ”fina bilder” eller behandla sådant barnen kan relatera till. Läraren måste även reflektera över 
böckernas underliggande, outtalade värderingar. Vid bildanalyserna upptäckte jag att dessa 
värderingar kan vara välgömda, men de finns där om man vet vad man tittar efter. Tidsaspekten 
kan verka problematisk om läraren ska hinna gå igenom de böcker som han eller hon ska 
använda vid högläsningen. Jag menar dock att på samma sätt som läraren i förväg läser igenom 
bilderboken för att exempelvis besluta vilka röster bokens olika karaktärer ska ha, kan en annan 
gång fokus läggas vid hur genus framställs i boken. När Davies (2003) talar om 
kategoriuppehållande arbete avser hon sådant beteende människor emellan som syftar till att 
förtydliga de rådande könsrollsgränserna så att ingen överskrider gränserna. Begreppet passar 
således inte helt in i denna studies sammanhang. Däremot anser jag att läraren bör vara medveten 
om detta fenomen i förskolans verksamhet och då självklart även vid högläsningsstunden. Barn 
kan ofta ha relativt bestämda uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Jag har själv 
under flera VFU-perioder uppmärksammat hur vissa barn har uttryck sådant som att män 
exempelvis inte kan ha på sig klänning, att flickor inte kan leka brandman, att pojkar inte kan 
dricka ur rosa muggar, osv. Säkerligen kan sådana föreställningar komma till uttryck även vid 
högläsningen, exempelvis om en bilderbokskaraktär agerar på ett gränsöverskridande sätt. Som 
medveten lärare kan man ta tillvara på de tillfällen då barnen uppvisar ett kategoriuppehållande 
arbete och använda detta till att tillsammans reflektera över olika könsroller. Här kan läraren 
eftersträva att vidga barnens begrepp om vad som är ”kvinnligt” och ”manligt”. 
 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie utgjordes av analyser av bilderböckernas artefakter sedda ur ett situationsoberoende 
perspektiv. Artefakterna togs alltså ur de sammanhang de förekom i. Det vore intressant att även 
göra en analys utifrån ett situationsberoende perspektiv och alltså därmed även ta hänsyn till hur 
artefakterna används av karaktärerna samt de situationer som artefakterna förekommer i. 
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Slutord 

Det har varit mycket intressant att göra denna studie och jag anser att jag har lärt mig mycket 
under arbetets gång. Jag kommer att ha stor nytta av arbetet med detta examensarbete då jag 
kommer ut i verksamheten och ska arbeta som lärare. Studiens resultat är något jag definitivt 
kommer att ta med mig och använda för att upprätthålla min egen medvetenhet vid bokval. 
Resultatet visar att stereotypa könsroller i stor utsträckning fortfarande befäst i bilderböcker 
riktade till barn. Jag som lärare måste vara medveten om detta för att på så sätt kunna 
problematisera och utnyttja detta i min strävan mot flickors och pojkars förutsättningar att ha 
samma rättigheter, skyldigheter och ansvar. 
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Bilaga 1 

Högläsningsvanor, Uppsala Kommuns förskolor 

   Denna enkätundersökning kommer att användas som förstudie i mitt examensarbete vid lärarprogrammet, 
höstterminen 2010. De resultat som eventuellt redovisas i uppsatsen kommer vara kodade. 

   1.  Förskolans namn  

    
 

   2.  Ditt namn 
  
    
 

   3.  Kön 

 
 Man   
 

 

 Kvinna   
 

 

 

 

   4.  Examensår 
  
    
 

   5.  Antal högläsningstimmar per vecka (i genomsnitt det senaste året) 
  
    
 

   6.  De böcker du använt vid högläsning under första halvan av 2010 (Författare, Titel) 
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7.  Vad tittar du på då du väljer en bok att använda vid högläsning? 
  

  

  

   8.  Vilka egenskaper hos en bok skulle få dig att välja bort den då du ska välja bok att 
använda vid högläsning? 

  

  

  

     9.  Övriga kommentarer 
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