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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur barn i förskoleklass uppfattar och beskriver karaktärer 

i bilderboken Kivi och Monsterhund. I studien genomförs en textanalys av bilderboken 

utifrån, två av oss, skapade idealtyper. Detta för att få en djupare förståelse om barnens 

uppfattningar och beskrivningar.    

 Resultatet av studien visar att barnen beskriver könsneutrala karaktärer utifrån 

vem karaktären är, hur karaktären ser ut, vad karaktären gillar, vad karaktären gör samt vilket 

kön karaktären har. Textanalysen visar att det finns strukturer i texten som kan ha påverkat 

barnens uppfattningar och beskrivningar av de könsneutrala karaktärerna.  

 

 

 

Nyckelord 
Genus, sociokulturellt perspektiv, barn i förskoleklass, intervju, textanalys, könsneutralitet, 
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Förord 
Vi vill tacka de barn vi fått intervjua samt de förskolelärare som hjälpte oss få kontakt med 

barnen samt barnens föräldrar. Vi vill även tacka vår handledare Linn Areskoug som har varit 

till stor hjälp. Sist men inte minst riktar vi ett stort tack till Elias som har varit en ihärdig 

genomläsare under hela arbetets gång.  

                                                                     /Märta Ekström och Henric Nilsson, Uppsala 2013 

 

 

 

 

 



  

4  

  

Innehållsförteckning

Sammanfattning.......................................................................................................................................  2  

Nyckelord  ................................................................................................................................................  2  

Förord  ......................................................................................................................................................  3  

Innehållsförteckning  ................................................................................................................................  4  

1.0 Inledning  ............................................................................................................................................  6  

1.1 Arbetsfördelning  ............................................................................................................................  6  

2.0 Bakgrund  ...........................................................................................................................................  7  

2.1 Syfte och frågeställningar  ..............................................................................................................  9  

2.1.1 Syfte........................................................................................................................................  9  

2.1.2 Frågeställningar  ......................................................................................................................  9  

2.2 Avgränsningar  .............................................................................................................................  10  

3.0 Litteraturgenomgång  .......................................................................................................................  10  

3.1 Tidigare forskning  .......................................................................................................................  10  

3.1.1 Barns genusskapande............................................................................................................  10  

3.1.2 Genus i bilderboken  ..............................................................................................................  11  

3.2 Teoretiska utgångspunkter: genus, sociokulturellt perspektiv och idealtyper  .............................  13  

3.2.1 Genus  ....................................................................................................................................  13  

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv  .....................................................................................................  14  

3.2.3 Idealtyper  ..............................................................................................................................  14  

4.0 Metod och material  ..........................................................................................................................  15  

4.1 Intervjumetod  ..............................................................................................................................  15  

4.2 Urval  ............................................................................................................................................  18  

4.3 Förberedande inför undersökningen  ............................................................................................  19  

4.4 Genomförande av intervjuer  ........................................................................................................  20  



  

5  

  

4.5 Analysmetod för intervjuerna  ......................................................................................................  21  

4.6 Genomförande av analys  .............................................................................................................  22  

4.7 Reflektion över metoden  .............................................................................................................  23  

5.0 Textanalys  .......................................................................................................................................  24  

5.1 Könsrelaterade idealtyper i barnlitteraturen  ................................................................................  25  

5.2 Analys av Kivi och Monsterhund  ................................................................................................  26  

5.2.1 Hur framställs Kivi utifrån idealtyper om litterära karaktärer av flickor och pojkar?  ..........  26  

5.2.2 Hur framställs Monsterhund utifrån idealtyper om litterära karaktärer av flickor och pojkar?
  .......................................................................................................................................................  27  

6.0 Resultat  ............................................................................................................................................  27  

6.1 Resultat av intervju (Märta Ekström)  ..........................................................................................  28  

6.2 Resultat av intervju ( Henric Nilsson)  .........................................................................................  31  

7.0 Analys  ..............................................................................................................................................  35  

7.1 Analys (Märta Ekström)  ..............................................................................................................  35  

7.1.1 Könsbestämmer barnen, i förskoleklass, karaktärerna Kivi och Monsterhund?  ..................  35  

7.1.2 Hur beskriver barnen, i förskoleklass, en karaktär med okänt kön i boken Kivi och 
Monsterhund?  ................................................................................................................................  36  

7.2 Analys (Henric Nilsson)  ..............................................................................................................  39  

7.2.1 Könsbestämmer barnen, i förskoleklass, karaktärerna Kivi och Monsterhund?  ..................  39  

7.2.3 Hur beskriver barnen, i förskoleklass, en karaktär med okänt kön i boken Kivi och 
Monsterhund?  ................................................................................................................................  40  

8.0 Diskussion och slutsats  ....................................................................................................................  43  

9.0 Referenslista  ....................................................................................................................................  48  

Bilaga 1  .................................................................................................................................................  51  

Bilaga 2  .................................................................................................................................................  52  

Bilaga 3  .................................................................................................................................................  53  

Bilaga 4  .................................................................................................................................................  78  



  

6  

  

1.0 Inledning 
Under 2012 hörde vi talas om en ny bilderbok. En bilderbok som använde könsneutrala 

karaktärer, detta genom användning av pronomenet hen. Denna vetskap fick oss att fundera 

och diskutera. Vi fann det både intressant och spännande att se människors reaktioner på 

detta. Skulle boken bli en flipp eller en flopp? Hur skulle barn reagera på bilderbokens 

karaktärer? Skulle barnen bli förvirrade av det könsneutrala pronomenet hen eller skulle de ta 

det till sig utan vidare eftertanke? I media har en debatt rörande pronomenet hen blossat upp 

men ingenstans går det att finna hur barn uppfattar det könsneutrala pronomenet. Här började 

tankarna gå om ett gemensamt examensarbete kring ämnet. Vi beslutade att slå våra kloka 

huvuden ihop och satsa på vår idé.      

1.1 A rbetsfördelning  
Vid skrivandet av examensarbetet har vi i största möjliga mån valt att skriva gemensamt. 

Bakgrund, syfte, frågeställningar, diskussion och slutsats är delar som producerats 

tillsammans. Därefter delades arbetet upp och vi författade olika avsnitt i såväl teoretisk 

bakgrund, tidigare forskning, metod och textanalys. Dessa stycken bearbetades och 

omformulerades under ett gemensamt skrivarbete. Vid insamling av empirin valde vi att dela 

upp arbetet och genomföra varsin del. Vi genomförde intervjuer och det var upp till var och 

en att ordna intervjupersoner, genomföra intervjuerna, transkribera dem samt skriva resultat 

och analys.  
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2.0 Bakgrund  
 

Likt citatet ovan inleds mången svensk barnbok. Svenska barnböcker för ofta tankarna 

till barn som ägnar sig åt diverse hyss och tokigheter. Många är vi, som i barndomen 

förlorat oss i såväl Emils som Pippis underbara världar. Godnattsagan i sängen med 

någon förälder intar för många en viktig plats i barndomen. Utöver sin centrala plats i 

hemmets lugna vrå har även barnboken intagit en vital roll i den svenska skolan. Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige (1907) skrevs av den framlidna 

nobelpristagerskan Selma Lagerlöf. Kopplingen mellan barnboken och den svenska 

skolan slutar inte här. Utan barnboken har allt sedan dessa dagar spelat en viktig roll i 

den svenska skolan (Johansson, 2013-04-15).   

 Bilderboken är en vanlig typ av barnbok. Bilderboken har inte bara 

engagerat barn, föräldrar och skola utan även av forskare. Otaliga är de studier som 

bedrivits om bilderboken. På senare år har vi kunnat se ett ökat antal studier som 

fokuserar på olika typer av genusstrukturer i bilderböckerna. Det ökade intresset för att 

studera genusstrukturer i bilderböcker sammanfaller med den allt mer tilltagande debatt 

om genusstrukturer i samhället. Något som dagligen aktualiseras på alltifrån 

internetbloggar till riksdagsdebatter. Så sent som den 28 april 2013 kritiserade 

jämställdhetsminister Maria Arnholm (fp) Sverigedemokraternas kvinnosyn i SVT-

programmet Agenda (Magnusson, 2013-05-03).   

 Då den svenska skolan är en grundläggande del av det svenska samhället 

går det att inte särskilja skolan från samhället. Det är därför inte förvånande att den 

ökade fokuseringen på genusstrukturer även aktualiserats i skolan. Vi finner både i 

skollagen och i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen som 

reviderades 2011 (Lgr 11) att frågor rörande genus och kön berörs. I skolagen går det att 

främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett 

kön, könsöverskridande identitet[   

 I läroplanen uttrycks arbetet med genusstrukturer ännu tydligare, 

läroplanen fastslår att skolan ska var medveten om hur krav och förväntningar som 

eleverna utsätts för formar elevernas uppfattningar om manligt och kvinnligt. Skolan 

ska likaledes aktivt arbeta och förhindra traditionella könsmönster (Lgr 11, 2011, s. 8).
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 För att förstå innebörden av den offentliga debatten och den svenska 

skolans fokusering på genusstrukturer och könsskillnader måste vi först förstå 

innebörden av begreppen. Då vi talar om genusstrukturer och könsskillnader avser vi 

först och främst de socialt och kulturellt konstruerade idéer som finns om kön. 

Samhället har format och konstruerat idéer och normer om vad som uppfattas som 

kvinnligt och manligt, något som i sin tur har lett till olika könsstereotyper och 

genusnormer (Hirdman, 2003. s. 16). Uppdelningen mellan kvinnligt och manligt är för 

många en självkl

varandras motsatser (Kessler & Mckenna, 1985, s. 1). Tanken om att det endast finns 

två kön har haft en stark inverkan på bilderböckernas bildspråk. Bilderböckerna visar en 

tydlig uppdelning mellan manlig och kvinnliga karaktärer.   

 För att lyckas komma runt problemet med segmenteringen i tankemönster 

kring könen har det könsneutrala pronomenet hen anammats i vissa kretsar.  Ordet hen 

lanserades som ett alternativ till pronomen han och hon av Rolf Dunås på 1960-talet 

(Karlgren, 2013-04-22). Ordet fick aldrig något riktigt genomslag 1960 90-talet utan 

det är först under 2000-talet som ordet anammats på bredare front. Idag finns såväl 

könsneutrala förskolor som bilderböcker (Lagerwall, 2013-05-02).    

 Den första att använda ordet hen i barnlitteraturen är författaren Jesper 

Lundqvist som skapat bilderboken Kivi och Monsterhund (2012). Lundqvist menar att 

genom att avskriva karaktärerna i boken ett normativt kön, han eller hon, blir det 

enklare för barnen att identifiera sig med bokens karaktärer. Lundqvist menar vidare att 

avskrivandet av karaktärernas kön gör boken könsneutral (Molinder, 2013-03-02).

 Lundqvists användande av ordet hen har väckt starka känslor och startat 

en intensiv debatt om vilka konsekvenser ordet hen kan få (Pavlica, 2013-04-12). Det 

tydliga särhållande som finns mellan könen har fått oss att fundera över vilka 

konsekvenser som skapas i barns tankevärldar då vi för in hen som ett tredje 

könsneutralt genus. Vi har därför funnit det intressant att djupare granska och undersöka 

barns uppfattning av könsneutrala karaktärer.    

 Vi anser att granskandet av barns uppfattningar av könsneutralitet i 

bilderböcker är både aktuellt och spännande. Det känns spännande då könsneutralitet i 

bilderböcker är något relativt nytt. Att ämnet känns aktuellt kan bero på att den första 

barnboken med könsneutrala ambitioner utgavs så sent som i januari 2012 av Jesper 
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Lundqvist. De könsneutrala ambitionerna kan vi se i Lundqvist konsekventa användning 

av ordet hen. Lundqvist använder språket i ett försök att göra boken könsneutral. 

Forskning visar dock att det är mer än språk som påverkar barn i sitt genusskapande. 

Barn är insocialiserade i ett genuspräglat samhälle, genom detta samhälle har de lärt sig 

att ständigt forma genus vilket tillexempel kan ses i deras lek och klädsel (Davies, 2003, 

s. 17). I och med att barn har föreställningar om vad kön är, vilka egenskaper som 

tilldelats ett visst kön samt hur man ska bete sig utifrån det kön man har så kan det vara 

   

 Att studien är bland de första i sitt slag skänker både relevans samt 

aktualitet åt uppsatsen. Vi hoppas att uppsatsen ska bidra till att öka förståelsen för 

barns uppfattningar av könsneutrala karaktärer. Vår ambition är att medverka till en 

ökad kunskap inom ett forskningsområde som ännu inte utforskats i särskilt hög 

utsträckning. 

2.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande problem är att belysa och beskriva hur barn uppfattar och beskriver 

könsneutrala karaktärer i barnböcker.     

 För att operationalisera studiens syfte kommer vi således att intervjua åtta 

förskoleklasselever angående deras uppfattningar om de könsneutrala karaktärerna. Vi hoppas 

att studien ska kunna skapa djup och förståelse för ett ännu inte fullt utforskat område. Vidare 

har vi förhoppningen att studien ska kunna resultera i nya och intressanta forskningsfrågor 

vilka i sin tur kan bidra till ökad förståelse om barns tankevärld kring genus och 

könsstrukturer. 

2.1.1 Syfte 
Studien vill undersöka och beskriva hur barn uppfattar och beskriver könsneutrala karaktärer i 

bilderboken Kivi och Monsterhund.  

2.1.2 F rågeställningar 
 Könsbestämmer barnen, i förskoleklass, karaktärerna Kivi och Monsterhund? 

 Hur beskriver barnen, i förskoleklass, en karaktär med okänt kön i boken Kivi och 

Monsterhund? 
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2.2 Avgränsningar 
Först och främst måste vissa avgränsningar vidtas. Studien fokuserar på att undersöka och 

beskriva hur förskoleklassbarn vid två kommunala förskolor i Uppsala beskriver karaktärer i 

bilderboken Kivi och Monsterhund. Kristin Hallberg skriver i Litteraturvetenskapen och 

bilderboksforskningen att i litteratur riktad till barn är bilderboken vanlig (Hallberg, 1982). I 

böckerna är illustrationerna ett viktigt stöd i läsningen (Möller Kristensen, 1969, s. 43). Med 

detta menas att läsaren tack vare bilden enklare kan förstå bokens innehåll. Med bilderbok 

menas vidare böcker av sådan typ där bild och text samspelar och bildar en helhet (Hallberg, 

1982, s. 164; Nikolajeva, 2004, s. 12). Samspelet som uppkommer mellan text och bild gör 

det enklare för läsokunniga att ta till sig texten eftersom läsaren här kan läsa av bilderna 

istället för texten. Enligt Hallberg är bilderboken; 

varje u (Hallberg, 1982, s. 164).     

 I vår studie utgår vi från att en bilderbok är en bok där bokens innehåll 

förmedlas genom två kommunikationssystem: text och bild (Hallberg, 1982, s. 165).    

3.0 L itteraturgenomgång 

3.1 T idigare forskning 
I den tidigare forskningen riktar vi in oss på forskning om barns genusskapande samt 

forskning om hur barn ser på genus i bilderböcker.  

3.1.1 Barns genusskapande 
Det finns inte speciellt mycket forskning som tar upp barns syn på genus, vilket har varit en 

svårighet för oss då det har varit knepigt att finna relevant litteratur till uppsatsen. En 

undersökning inom området är Bronwyn Davies forskning Hur flickor och pojkar gör kön 

(Davies, 2003). Här analyserar Davies fyra- och femåringars genusskapande i lekar och 

handlingar i förskolan. Detta gör Davies delvis utifrån högläsning av barnboken Prinsessan 

Papperspåse (Munsch & Martchenko, 1980).    

 Prinsessan Papperspåse handlar om en prinsessa som enligt Davies har en 

typisk manlig, hjältekaraktär. Prinsessan visar bland annat att hon är modig och slåss mot 

orättvisor. Detta blir problematiskt för barnen, barnen är väl medvetna om vad som innebär att 

vara en flicka eller pojke och har därmed svårt för Prinsessan Papperspåses beteende och 

egenskaper. Anledningen till att detta blir problematiskt för barnen är för att de, genom 
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samhället, socialiserats in i att flickor ska vara på ett visst sätt och pojkar på ett annat. Barnen 

visar här att de har svårt för litterära karaktärer som strider mot våra normativa könsroller. 

 Davies menar vidare att förskolebarn hela tiden formar könsroller. Detta kan 

tydligt ses i barnens rollek eftersom barnen i dessa lekar använder sig av tydliga flick- 

respektive pojkleksaker. Könskonstruerande är något som barn hela tiden skapar och 

upprätthåller. Davies exemplifierar i en episod när en pojke målar sina naglar på förskolan, 

följande dag kommer han till förskolan med en lapp där det står att han inte får leka med 

nagellack. Pojken själv säger att han är en pojke och att pojkar inte leker med nagellack 

(Davies, 2003, s. 152). Förskolepersonalen går med på pojkens resonemang om att han är en 

pojke men att det även för pojkar är okej att leka med nagellack, det hela slutar med att pojken 

drar ner sina byxor och visar på sitt könsorgan att han visst är en pojke. Genom sitt agerande 

visar pojken att han, med sitt biologiska kön, inte ska göra saker som är flickaktiga. Pojken 

kunde helt enkelt inte måla naglarna för att det var flickaktigt och han var ingen flicka, han 

var en pojke. Liknande syn på genus och återskapande av genus som Davies (2003) har visar 

pojken ovan.      

  Liknande tankemönster om könsattityder, som att pojkar inte ska måla naglarna, 

möts vi av dagligen i samhället; genom TV, radio, tidningar, reklam med mera (Davies, 2003, 

 ser som 

en självklarhet vilket gör att traditionella könsroller upprätthålls (Davies, 2003, s. 74). Detta 

lär sig barn genom berättelser och socialisation som visar på vilka sätt man kan vara som 

flicka eller pojke men även vilka begränsningar man har som flicka eller pojke (Davies, 2003, 

s. 65).  

3.1.2 Genus i bilderboken 
Genus är något vi människor hela tiden gör, skapar och upprätthåller (Hirdman, 2007, s. 13). 

Detta ständiga skapande sker redan i förskoleåldern (Kåreland, 2005, s. 10; Davies, 2003, s. 

5), vilket är intressant för den här studien då vi studerar barn i den åldern. Ambjörnsson 

(2005) exemplifierar detta i Den rosa overallen. Om genusfostran, modeller av jämställdhet 

och identitetspolitiska markörer och menar att vi genom att endast se till vad barnen har på 

sig kan avgöra barnens kön. Ambjörnsson studerade en förskola och menade att av 23 barn 
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kunde hon se på 22 av barnen vilket kön de bar. Detta kunde Ambjörnsson avläsa genom att 

se att flickor i hög utsträckning bar klänning eller kläder i färgnyanserna rosa  röd medan 

pojkarna istället klädde sig i byxor och bar färger som blå, grön, svart, brun och vit. 

Ambjörnsson hävdade i samma studie att den starkast könsbundna färgen är rosa. Färger kan 

vidare ses som något könsbundet. Genom användning och uteslutning av färger uttrycker vi 

vilket kön vi bär, detta då färger visar vad som flickaktigt respektive pojkaktigt (Kåreland, 

2005, s. 74).       

 Denna färguppdelning går även att se i litteraturen. Kåreland skriver om hur 

olika färger i bilderböcker visar på vilket kön boken riktar sig till. Bilderböcker som riktar sig 

till pojkar är generellt blåskaliga medan bilderböcker till flickor går i mer rosa nyanser 

(Kåreland, 2005, s. 75).      

 I bilderböcker är det mer än färger som visar stereotypa föreställningar om 

genus, vanligt är att litterära karaktärer beter på ett visst sätt beroende på sina respektive kön. 

Vanligen beskrivs pojkar i termer om busiga och starka, och i böcker som handlar om pojkar 

präglas handlingen ofta av mycket aktivitet. I böcker som handlar om flickor skildras 

karaktärerna snarare som lydiga, lugna, känsliga samt positiva (Nikolajeva, 1998, s. 64). 

Resonemanget stöds av Kåreland (2005, s. 40) som även hon menar att vi som man och 

kvinna förväntas vara på olika vis.     

 Enligt Hirdman ses manligt och kvinnligt som varandras motsatser (Hirdman, 

2003). Ett tankesätt som även Nikolajeva (2004, s. 129; 1998. s.64) följer i redogörandet av 

ett schema med stereotypa egenskaper av manligt och kvinnligt. I detta schema präglas 

manligt och kvinnligt av varandras motsatser. Nikolajevas schema bygger på två kolumner 

där den ena kolumnen visar på manliga egenskaper och den andra kolumnen, som är motsats 

till den första, visar på kvinnliga sådana. Egenskaper som Nikolajeva tar i kolumnen för 

män/pojkar är att de är starka, våldsamma, känslokalla, hårda, aggressiva, tävlande, rovgiriga, 

skyddande, självständiga, aktiva, analyserande, tänker kvantitativt samt rationella. I kolumnen 

för kvinnor/ flickor tar Nikolajeva upp egenskaper som vackra, aggressionshämmande, 

emotionella, milda, lydiga, självuppoffrande, omtänksamma, sårbara, beroende, passiva, 

syntetiserande, tänker kvalitativt samt intuitiva (Nikolajeva, 2004, s. 129, Nikolajeva, 1998, 

s.64).      

 Nikolajeva tar upp ytterligare egenskaper, utanför schemat, som kan ses som 

stereotypa för manligt och kvinnligt. Dessa är bland annat att flickor är snälla, väluppfostrade, 
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lydiga, vackra, bär klänning medan pojkar beskrivs som busiga, och äventyrliga. Viktigt att 

poängtera är dock att alla bokkaraktärer inte följer dessa stereotypa egenskaper, vi måste 

komma ihåg att det finns undantag (Nikolajeva, 1998, s. 64).  

  

3.2 T eoretiska utgångspunkter : genus, sociokulturellt perspektiv och idealtyper  

Denna studie utgår från en deduktiv metod. Vilket innebär att studiens teoretiska 

utgångspunkt valts innan empirin samlats in och sammanställts (Bryman, 2008, s. 26). De 

teoretiska utgångspunkterna samt för studien relevant litteratur valdes således innan vi valde 

vad som skulle studeras.      

 Vi kommer här att behandla begreppen genus, sociokulturellt perspektiv samt 

idealtyper. Kivi och Monsterhund problematiserar den traditionella synen på manligt och 

kvinnligt genom att inte benämna karaktärernas kön. Det sociokulturella perspektivet är en av 

studiens utgångspunkter då det innebär att vår syn på genus formas i samspel med vår 

omgivning. Idealtyperna är intressanta då de hjälper oss att se om det finns strukturer i 

bilderboken som påverkar barns uppfattningar av karaktärerna.  

 3.2.1 Genus 
Ordet genus (lat.) betyder, släkte, sort, kön och slag (Hirdman, 2001, s. 11). 

Samhällsvetenskaplig humanistisk forskning vill med begreppet beteckna det sociala könet 

istället för det biologiska könet (Helén & Granholm, 2007, s. 6). Under 1970 och 80-talet lyfte 

historikern Yvonne Hirdman fram begreppet genus (Hirdman, 2001, s. 12). I en senare 

avhandling utgår Fanny Ambjörnsson från Hirdmans definition av begreppet genus. 

 Med begreppet ville Hirdman påvisa kulturella uppfattningar som finns om 

olikheter mellan könen och genom det visa att relationen mellan manligt och kvinnligt främst 

kan ses som något kulturellt och socialt skapat (Ambjörnsson, 2003, s. 11). Vi föds alltså inte 

 genom att vi socialiseras 

in i samhället. Genus skapas i samspel och genom interaktion med omgivningen 

(Ambjörnsson, 2003, s. 12). Detta ständiga skapande måste hela tiden upprätthållas och kan 

vid ett enstaka tillfälle utan beteendet måste hela tiden upprätthållas för att vara trovärdigt 

(Ambjörnsson, 2003, s.13). Genus kan alltså sägas vara en effekt av olika handlingar (Butler, 

2005, s.48; Ambjörnsson, 2008, s.12-13). Det vill säga att vi genom att vi handlar på ett 
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kvinnligt respektive manligt sätt formar vårt genus vilket gör att vi, av effekten i vårt 

  

 Då vi talar om genus bör vi också nämna performativitet. I samband med genus 

fungerar performativitet som ett sätt att förklara att genus är något som konstrueras ständigt i 

ett socialt sammanhang och alltså inte är naturligt medfött. Enligt detta synsätt ses såväl 

könsroller, genus och stereotyper som något som skapas genom handlingar. Dessa handlingar 

reproducerar föreställningar om manligt och kvinnligt. (Butler, 2005, s.181; Ambjörnsson, 

2008, s.12). 

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv 
Lev Semjonovitj Vygotskij är en av de som diskuterat det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij beskriver detta som att utvecklingen sker i samspel och dialog med andra 

människor (Öberg & Lindsten, 1999, s. 8). Vygotskij anser alltså att sociokulturellt lärande 

sker i interaktion med andra människor och menar vidare att den enskilde individen därefter 

tillägnar sig lärandet (Säljö, 2000, s. 10). Genom att vi deltar i kulturella sammanhang 

tillägnar vi oss en viss kunskap. Sådant vi lär oss är nära sammankopplat med vilken kultur vi 

lever i (Säljö, 2000, s. 35). Med detta avses att olika levnadsvillkor ställer olika krav på 

lärande. Ett exempel kan vara att i en kultur där könsnormer finns måste vi känna till och 

anpassa oss till dessa normer för att kunna förhålla oss till dem, alltså att vi måste ha någon 

n viss förförståelse att förstå ett visst budskap (Säljö, 2000, s. 16). 

Exempelvis måste vi vid avläsning av kartor veta att den är en förminskning av verkligheten, 

förstå begreppet skala och kunna läsa av vad olika symboler betyder på kartan, det räcker inte 

med att se bilden av en karta för att förstå den.      

 Detta kan kopplas till studien i den mån att barn har lärt sig i interaktion med 

omgivningen och den kultur där de lever och att världen består av två typer av människor  

män och kvinnor. Tankesättet har de tagit till sig i samspel med andra och sedan tillägnat sig 

själva och användning av de redskap som kulturen tillhandahåller. Detta kan sammanfattas 

med att samspelet med individ och kollektiv är i fokus i ett sociokulturellt perspektiv, alltså 

samspelet mellan individen och omvärlden (Säljö, 2000, s. 18).  

3.2.3 Idealtyper 
 Inom det samhällsvetenskapliga fältet är det vanligt att använda sig av idealtyper för att 

genomföra en klassificerande analys. En idealtyp är en extrem bild av det fenomen som 
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studeras. Syftet med användandet av idealtyper är att poängtera vitala egenskaper, handlingar, 

attribut och beskrivningar hos det specifika fenomenet. En idealtyp består av en extrem och 

förenklad bild av verkligheten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 158-159). 

Esaiasson m.fl. beskriver idealtypen som en förenklad beskrivning av ett visst uttryck (Ibid, s 

158). 

 4.0 Metod och mater ial 
Studien omfattar intervjuer såväl som textanalys. Intervjuerna genomförs med barn i 

förskoleåldern, sex årsålder, med syfte att synliggöra barnens uppfattningar om karaktärerna 

Kivi och Monsterhund i bilderboken Kivi och Monsterhund. Textanalysens syfte är att utröna 

om det i samma bilderbok finns underliggande strukturer som kan bidra till att påverka 

barnens uppfattningar om karaktärernas kön. Textanalysen bör ses som ett understödjande 

komplement till intervjuerna. Med textanalysens synliggörande av underliggande strukturer 

får vi ett tolkningsraster att bearbeta intervjuerna med och analysera resultatet med.  

4.1 Intervjumetod 
I studien används, som tidigare nämnts, intervju som datainsamlingsmetod. Intervjuerna syftar 

till att skapa en förståelse för hur barn uppfattar och beskriver karaktärerna Kivi och 

Monsterhund i bilderboken Kivi och Monsterhund. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det 

är bättre att använda intervjuer än observationer då man genomför studier med barn. Genom 

intervjun kan vi ta del av barns tankar kring ett specifikt fenomen samtidigt som fenomenet 

belyses utifrån barnets perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 161).  Om vi valt att använda 

observation som metod hade det varit svårare att skapa en inblick i vad barnen faktiskt tänker 

om karaktärerna i bilderboken Kivi och Monsterhund (Løcke & Søbstad, 2009 s. 94). 

 Då vår studie syftar till att belysa respondenternas uppfattningar om 

karaktärerna Kivi och Monsterhund kommer vi att använda oss av kvalitativ halvstrukturerad 

intervjumetod.  Intervjumetoden innebär att intervjuaren har stöd av en intervjuguide 

bestående av huvudteman och underteman (se bilaga 2). Intervjuguiden är flexibel och tillåter 

intervjuaren att fortlöpande lägga till och ta bort frågor under intervjuns gång. Detta utifrån 

vad respondenten väljer att fokusera på under intervjun (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007, s. 291). Den halvstrukturerade intervjun innebär således att intervjuaren 

inte enbart följer intervjuguiden utan också ges möjlighet att följa upp respondentens svar. 
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Genom konstruerandet av teman och underteman vill vi således strukturera respondenternas 

tankar och uppfattningar kring karaktärer i bilderboken Kivi och Monsterhund.  

 Då den kvalitativa halvstrukturerade intervjumetoden delvis styrs av 

respondentens svar ger den oss möjlighet att som ovan nämnts fokusera och fördjupa oss i det 

som respondenten, uppfattar som viktigt i sin förståelse av Kivi och Monsterhund. Då studien 

inte syftar till att förklara respondenternas tankar som sanna eller falska utan snarare 

undersöka deras beskrivningar av karaktärerna anser vi den halvstrukturerade kvalitativa 

intervjumetoden med sin flexibilitet är en väl passande metod att använda sig av (Esaiasson 

m.fl. 2007, s. 291).      

 Vidare bidrar den valda intervjumetoden till att skapa trygghet för 

respondenterna i intervjusituationen vilket är extra viktigt då det är barn som intervjuas. 

Tryggheten är viktig då den ger effekten att respondenterna tydligare redogör för sina djupare 

tankegångar vilket är av central vikt för denna studie (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2012, s. 28). I genomförandet av en kvalitativ intervju måste vi också beakta svårigheten i att 

ställa rätt typ av frågor. Konstruerandet av rätt typ av frågor går inte nog att poängteras då vi 

resonerar kring studiens validitet. Frågorna måste vara utformade på så vis att de verkligen 

mäter och testar det vi avser att undersöka. Felaktighet i utformandet av intervjuguiden skulle 

kunna resultera i att studien undersöker spörsmål den inte har för avsikt att besvara och 

negligerar studiens egentliga syfte. Vid genomförandet av intervjuer med barn är det extra 

viktigt att fundera över hur frågorna ställs. Tyngdpunkten måste vara att barnen ges utrymme 

och möjlighet till att uttrycka sina tankar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 34). 

För att lyckas få barnen att blottlägga sina tankegångar är det av stor vikt att barnen känner sig 

trygga. En vedertagen metod för att skapa trygghet hos barnen är att genomföra intervjun i en 

för barnen naturlig och hemmastadd miljö (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 28).  

Tryggheten i den naturliga miljön avdramatiserar intervjun och ger den karaktären av ett 

samtal på lika villkor istället för en situation som barnen kan uppfatta som ett förhör 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 28).   

 Den typ av frågor vi kommer att använda oss av under intervjun är så kallade 

öppna frågor. Öppna frågor innebär frågor av sådan art att respondenten själv ges möjlighet 

att utforma svaren. Med öppna frågor menas således frågor inte enbart ger svar av karaktären 

ja och nej. Öppna frågor formuleras istället med f

Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 36).   
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 En av fördelarna med öppna frågor är att de möjliggör ett djupare 

informationsutbyte än vad stängda frågor gör. De öppna frågorna möjliggör också för 

respondenten att med god betänketid ge utförliga svar (Andersson, 1994, s. 73). Respondenten 

ges också möjligheten att besvara frågan med sina egna ord något som ytterligare förstärker 

och underlättar ett korrekt informationsutbyte. Vidare ger de öppna frågorna oss möjlighet att 

kontrollera för ytterligare en felkälla, nämligen den påverkan intervjuaren utsätter 

respondenten för. Vi måste alltid ha felkällan påverkan i beaktande då vi genomför en 

intervju. Vi kan med enkelhet se att intervjuns något onaturliga karaktär påverkar 

respondenten. De öppna frågorna underlättar för respondenten att använda sitt eget språk och 

redogöra för sina egna tankegångar utan att intervjuaren styr svaren åt ett specifikt håll 

(Bryman, 2008, s. 244).      

 De öppna frågorna med sitt resultat i djupa och reflekterande svar ställer höga 

krav på respondentens språkliga förmåga. För att kunna säkerhetsställa att respondenten är 

kapabel att hantera de öppna frågorna har vi endast intervjuat barn med en för sin ålder god 

språklig förmåga. En för sin ålder god språklig förmåga definieras här som ett barn vilket har 

uppnått alla de språkliga färdigheter som står i läroplanen för förskolan (Lpfö, 98, s. 9). 

Samtliga respondenterna i studien har alltså genom validering av sin förskolelärare uppfyllt 

dessa krav och kan anses ha en för sin ålder god språklig förmåga.   

 Det finns skillnader mellan att intervjua barn och vuxna. Barn har ofta svårt att 

koncentrera sig under längre tid vilket ställer kravet att en intervju med barn behöver vara 

kortare än de intervjuer som genomförs med vuxna respondenter. Det är viktigare för 

intervjun att fånga barnets intresse och således skapa motivation för barnet att sitta stilla och 

vara koncentrerad (Trost, 1997, s. 37). Vi vill genom att intervjua barnen i en miljö vilken är 

naturlig för dem skapa en förutsättning som gör att barnen känner sig trygga. Genom de 

öppna frågorna vill vi skapa motivation för barnen att öppna upp sig och redogöra för sin 

tankevärld. Då alla barnen i studien är verbalt utvecklade hoppas vi att barnen kan tala fritt 

och besvara frågorna med sina egna ord. Något som kommer ge oss en inblick i hur barnen 

tolkar och beskriver karaktärerna i Kivi och Monsterhund (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2003, s. 8). 
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4.2 Urval 
Studien undersöker barns uppfattningar av karaktärer i boken Kivi och Monsterhund. Det är 

således av vikt för studiens validitet och reliabilitet att de barn som studeras har skapat sig en 

uppfattning om socialt kön. Om barnen vi studerar inte har någon uppfattning om socialt kön 

kommer inte studien att undersöka det den utger sig för att undersöka, det vill säga att 

validiteten uteblir. Liknande resonemang kan göras om reliabiliteten. Om vi använder oss av 

mätinstrument, i aktuellt fall intervjufrågor, som behandlar aspekter som barnet ännu inte 

behärskar kommer svaren att bli opålitliga och kan komma att variera från gång till gång. Det 

går därför inte att nog påtala vikten av att de barn som studeras har bildat sig en uppfattning 

om socialt kön.     

 Enligt Davies (2003, s. 5) formas barns uppfattningar om socialt kön i åldern 

fyra till sex år. Vi kommer därför att i denna studie intervjua barn i sexårsåldern, barn som går 

i förskoleklass. Det är även i samma ålder som barns grundläggande språkutveckling blir klar. 

Vilket gör att det är just i den här åldern som barn har möjlighet att bland annat återberätta, 

något vi tidigare betonat som vitalt för studien. Det vore således inte relevant för oss att 

studera barn som ännu inte uppnått förmågan att återberätta. I studien har vi inte heller valt att 

intervjua äldre barn, en anledning till detta var att vi under pilotintervjuerna, där vi 

intervjuade barn i sex, sju, åtta och nio-års åldern, upplevde att barn som börjat skolan var 

å intervjufrågorna. Syftet med studien är inte att identifiera 

överhängande felkälla vilket ledde oss till att välja bort de äldre barnen från studien.

 En faktor som Doverborg & Pramling Samuelsson (2003, s. 25) identifierar som 

viktig för trygghetsskapandet hos barn är huruvida barnen är bekanta med intervjuaren. I 

studien har vi därför valt att studera barn som vi tidigare, under VFU, stiftat bekantskap med. 

Intervjuerna genomfördes således på två kommunala skolor i Uppsala län. Den ena skolan 

finns belägen i stadens utkant medan den andra återfinns i innerstaden. Anledningen till att 

inte alla intervjuer genomfördes på en och samma skola är på grund av studiens 

sociokulturella prägel. Det sociokulturella synsättet innebär att människor formas av den 

omgivning de befinner sig i (Säljö, 2000, s. 21). Således vill vi försäkra oss om att 

respondenterna i studien kom från olika omgivningar. Syftet med att intervjua respondenter 

från olika omgivningar är att utesluta att samtliga respondenter formats av samma omgivning 
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och därför enbart ger svar som speglar den aktuella omgivningen. Entydiga svar som formats 

efter en för platsen specifik omgivning skulle kunna leda till allvarliga reliabilitetsproblem för 

studien.      

 Vi har intervjuat åtta barn, fyra flickor och fyra pojkar. Vi valde att intervjua 

såväl pojkar som flickor i studien. Detta för att vi ville att barnen som intervjuades skulle 

spegla både flickor och pojkar. Märta Ekström har intervjuat två pojkar och två flickor och 

Henric Nilsson lika så. Alla respondenter intervjuades vid samma tidpunkt på dygnet, dock 

vid olika dagar. Försöket att göra intervjusituationen exakt lika för alla barn syftar till att inte 

låta variabler som hunger eller trötthet ha inverkan på studien.   

 Under skrivandets gång bedömdes hur många personer som skulle intervjuas. 

Esaiasson m.fl. menar att antalet respondenter ska anpassas efter den specifika studien. Vidare 

menar samma författare att antalet intervjuer som ska genomföras ska vara så omfattande att 

ytterligare en intervju inte skulle tillföra studien något av värde. Fenomenet kallas att studien 

är mättad (Esaiasson m.fl., 2007, s. 294) Efter att vi genomfört åtta intervjuer bedömde vi 

studien som mättad. I diskussion kommer vi att förklara och beskriva varför vi anser att 

intervjuantalet gör denna studie mättad.  

4.3 Förberedande inför undersökningen 

För att kunna säkerhetsställa studiens validitet samt konstruera en för barnen trygg och 

naturlig miljö genomförde vi åtta pilotintervjuer. Pilotintervjuerna genomfördes både som en 

gruppintervju med fyra barn samt som fyra enskilda intervjuer. Det var inte samma barn som 

deltog i gruppintervjun som i de enskilda intervjuerna. En av anledningarna till att 

pilotintervjuerna genomfördes var för att det fanns en osäkerhet i om de frågor vi konstruerat 

verkligen undersökte det vi gett oss ut för att undersöka, det vill säga validiteten i studien. 

Under pilotintervjuerna testades intervjuguidens utformning utifrån frågorna och hur väl dessa 

kunde besvarade studiens syfte. Frågorna kom att testas och förändras fortlöpande under 

pilotintervjuerna tills dess att vi ansåg de gav oss valida svar utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Syftet med att genomföra såväl gruppintervjuer som enskilda intervjuer var 

att studera vilken typ av intervjusituation som skapade mest trygghet åt barnen. Under 

gruppintervjun upplevde vi att eleverna påverkades av varandra och anpassade sina svar efter 

sina medrespondenter. För att eliminera denna sociala påverkansfelkälla valde vi att i studien 

genomföra enskilda intervjuer. Pilotintervjuerna genomfördes i barnens klassrum. 
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Klassrummet är en miljö som barnen är väl förtrogna med och känner sig trygga i (Doverborg 

& Pramling Samuelsson, 2012, s. 26).  

4.4 G enomförande av intervjuer 
För att kunna genomföra intervjuer med förskoleelever på kommunala skolor i Uppsala län 

måste vissa åtgärder vidtas. Det krävs tillstånd av såväl skola, vårdnadshavare och elever. 

Undersökningen inleddes med att ett missivbrev skickades till de berörda skolorna (se bilaga 

1) där de informerades om studien och syftet med intervjuerna. Missivbrevet 

vidarebefordrades via skolorna till elevernas vårdnadshavare (samtyckskravet). Efter 

godkännande från berörda parter kunde de för studien aktuella intervjuerna påbörjas.

 Intervjusituationen inleddes med att respondenterna informerades om vad som 

skulle ske (informationskravet), varför de var där och vad intervjuerna skulle användas till 

(nyttjandekravet). Respondenterna informerades också om sin rätt till anonymitet 

(konfidentialitetskravet) samt att under vilken tidpunkt som helst hade rätt att avbryta 

intervjun (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).    

 Då respondenterna ännu inte är läskunniga krävdes det att intervjuaren läste 

bilderboken för barnen. För att garantera likvärdigheten i läsupplevelsen var det Märta 

Ekström som läste bilderboken för samtliga respondenter. Alla respondenter fick således 

liknande förutsättningar för att uppfatta boken.   

 Lästillfällena ägde rum samma vecka, timmen före lunch. Intervjuerna 

genomfördes i respondenternas hemklassrum. Intervjuerna genomfördes på en måndag för 

innerstadskolan (Märta Ekström) och en tisdag på skolan i stadens utkant (Henric Nilsson). 

Genom att ge alla respondenter lika förutsättningar ville vi eliminera felkällor som hungernivå 

och trötthetsnivå. Vi är medvetna om att det är mycket svårt att helt utesluta dessa felkällor 

men åtgärder måste ändå vidtagas för att minimera riskerna med felkällorna. 

 Intervjuerna genomfördes med en respondent åt gången för att undvika att 

respondenterna påverkades av varandra. Under pilotintervjuerna observerades också en viss 

oro hos respondenterna då två intervjuare medverkade. För att öka tryggheten, genomfördes 

intervjuerna med enbart en intervjuare. Märta Ekström genomförde således intervjuer med de 

respondenter vilka var redan bekanta med henne och Henric Nilsson med de respondenter 

som var bekanta med honom. Allt för att säkerhetsställa respondenternas känsla av trygghet 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2003, s. 25).   

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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 Vid genomförandet av intervjuerna användes en diktafon. Genom att 

intervjuerna spelas in underlättas analysarbetet och transkriberingarna (Trost, 2010, s. 74). 

Diktafonens användande vid intervjuer bidrar till att såväl förbättra minnet av intervjun samt 

att i efterhand kontrollera vad som faktiskt sagts under intervjun. Användandet av diktafon 

bidrar också till att göra informationen offentlig och underlättar således för utomstående 

personer att granska och använda sig av materialet. Något som ytterligare stärker studiens 

externa reliabilitet, med extern reliabilitet menas att efterföljande forskare ska kunna komma 

in med liknande förutsättningar som tidigare forskaren. Således är det möjligt att jämföra 

forskarnas resultat (Bryman 2008, s. 250). Diktafonen ger också fördelen att slippa ta 

anteckningar, vilket kan uppfattas som störande och till viss del pressande för respondenten 

(Trost, 1997 s. 50-51). Inspelning av intervjuerna dokumenterar också de pauseringar, tonfall 

och ordval som respondenten använder sig vilket kan underlätta analysen av respondentens 

svar.       

 Något som kan ses som en nackdel med användandet av diktafon jämfört med 

filmkameran är att diktafonen inte dokumenterar kroppsspråk och gester. Användandet av 

filmkamera i vår studie hade krävt ett större tidsspann än vi har till vårt förfogande då 

montering av kamera samt de etiska aspekter som måste bejakas vid användandet av 

filmkameran är omfattande. Då vi heller inte anser att gester och kroppsspråk hade givit 

studien något avgörande djup valde vi att endast använda oss av diktafonen som 

dokumenterande verktyg då intervjuerna genomfördes.  

4.5 Analysmetod för intervjuerna 
För att kunna analysera de intervjuer som vi genomfört har vi valt att använda oss av en 

tematisk analysmetod. Metoden innebär att intervjusvaren sammanställs och sorteras in under 

olika teman utifrån vad som uppkommer under intervjun. Metoden syftar således till att 

synliggöra och belysa övergripande teman i de svar intervjun har gett. Metoden är särskilt 

effektiv då det är öppna frågor som ska analyseras och är vanligt förekommande vid 

kvalitativa studier. Då vår studie utgår från en intervjuguide av halvstrukturerad art med fokus 

på öppna frågor kan vi konstatera att analysmetoden är tillfredsställande för att uppnå studiens 

syfte samt besvara frågeställningarna (Bryman, 2008, s. 528-530). Vi kommer att utgå från 

National Center of Social Research i Storbritannien (Bryman, 2008 s. 528). Framework 
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s. 219). Genom analysverktyget kan teman och subteman ställas upp och sorteras in i en 

matris utifrån data som intervjuerna bidragit med. För att kunna använda sig av 

analysverktyget måste följande fyra steg genomföras: 

 Ange var i utskriften som utdraget är hämtat. 

 Behålla deltagarens språk i så stor utsträckning som möjligt. 

 Undvika att ta med för mycket material. 

 Använda förkortningar. 

Stegen syftar till att underlätta läsandet och förståelsen av analysen. Steg nummer ett och två 

säkrar studien då det underlättar för framtida forskare att gå tillbaka och få exakta 

upplysningar om var ett visst utdrag kommer ifrån. Att behålla deltagrens språk i största 

möjliga mån skänker även en viss objektivitet till analysen då forskaren inte kan gå in 

förvränga eller ändra respondentens svar (Bryman 2008, s. 520). 

4.6 G enomförande av analys 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet (se bilaga 3 och 4). 

Transkriberingarna har sedan skrivits ut och genomlästs upprepade gånger. Proceduren med 

att skriva ut och upprepade gånger genomläsa det insamlade datamaterialet syftar till att skapa 

en djupare förståelse (Kvale, 1997, s. 184). Något som är viktigt att poängtera är att 

transkriberingarna även innehåller pauseringar och tonläge. Anledningen till att tonläge och 

pauseringar redovisas är för att i minsta mån i enlighet med framework-modellen förvränga 

resultatet. Transkriberingarna har skett efter Ambjörnssons (2008) modell. För att 

konkretisera modellen följer nedan ett exempel från Ambjörnsson (2008, s. 92); 

Jimmy (lite lamt): Men vadå? 

Läraren: Tjejerna behöver inte spotta överallt, men det måste ni? (framför allt killarna i klassen lyssnar och 
reagerar) 

Jonas (irriterat): Jaaa. 

Läraren: Det måste vara nått fel på er! (Ambjörnsson 2008, s.92) 
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Under genomläsningen av transkriberingarna noteras alla de meningar och ord som är av 

intresse för studiens syfte och frågeställningar. Hit hör ord och meningar som rör 

respondenternas uppfattningar och beskrivningar av karaktärerna Kivi och Monsterhund. 

Svaren sorteras i enlighet med framework-modellen in en matris med teman. För att 

exemplifiera och konkretisera följer nu en förklaring på hur svaren har analyserats.

 Om respondenterna uttrycker sig i terme

karaktärerna som manligt konnoterat.  Om respondenterna däremot uttrycker sig i termer som 

aktärerna tolkar vi detta som att 

respondenten uppfattar att karaktärerna som kvinnligt konnoterat. I de fall då respondenterna 

inte använder sig av ovan nämnda ord som betecknar ett specifikt biologiskt kön då de 

beskriver någon av karaktärerna så tolkar vi det som att karaktären inte könsbestäms.   

4.7 Reflektion över metoden 

Användandet av den halvstrukturerade intervjumetoden är inte enbart positivt, utan innebär 

också vissa svårigheter. Då varje intervjusituation kräver ett kvalitativt samtal med 

respondenten blir metoden tidskrävande. Då vi har en begränsad tidsmängd att förhålla oss till 

blir resultatet att vi enbart kan genomföra ett begränsat antal intervjuer till skillnad från om vi 

använt oss av en kvantitativ intervjumetod. Då vi använder oss av en kvalitativ metod kan vi 

heller inte kvantifiera våra svar och på detta sätt skapa jämförbara och mätbara värden. 

Fördelarna med kvantitativt jämförbara värden är att det bidrar till studiens reliabilitet samt 

ger tydliga och mätbara resultat (Esaiasson m.fl. 2007, s. 224). Även om vi inser styrkorna i 

möjligheten till jämförelse och mätbarhet som den kvantitativa metoden skulle ha skänkt 

studien inser vi också svagheterna i metoden. Enligt oss skulle en kvantitativ studie trots sin 

objektivitet bidragit till att vi förlorat den undersökande styrka som den kvalitativa intervjun 

erbjuder. Med fokus på följdfrågor och belysande av underliggande strukturer anser vi den 

kvalitativa intervjumetoden är mer passande för vår studie.      

 Användandet av öppna frågor ger som tidigare nämnts respondenten rikligt med 

betänketid för att besvara frågorna. I de flesta avseenden är detta något positivt men vi kan här 

även se en negativ effekt. Intervjuerna blir tidskrävande. I vår studie utgör inte det begränsade 

tidspannet något problem. De åtta intervjuerna som genomförts var visserligen tidskrävande 



  

24  

  

men fullt nödvändiga och möjliga att genomföra givet den tid vi haft till vårt förfogande.

    

5.0 T extanalys 
De dubbla kommunikationssystemen i bilderboken syftar till att underlätta läsandet av 

möjligheterna till att utförandet av textanalys. Svårigheten återfinns i definitionen av vad som 

ska analyseras: vilken är den egentliga bilderbokstexten? Hallberg (1982, s. 164) menar att 

avses som bilderbokstext. Hallberg väljer att benämna samspelet mellan text och bild som 

. Genom att analysera ikonotexten kan vi studera helheten i bilderboken, något 

som är av högsta relevans för studien då förskoleleverna tog del av både text och bild. För att 

visa hur ikonotextbegreppet kan appliceras på bilderboken Kivi och Monsterhund redovisas 

nedan ett återgivande av ikonotexten i Kivi och Monsterhund. Exempelvis kan vi studera 

första sidan i Kivi och Monsterhund för att se detta. 

HUND! Ovanför texten ser vi en 

bild av ett ansikte med uppspärrad mun. Texten berättar att någon vid namn Kivi skriker att 

denne vill ha en hund. Genom att läsa in bilden kan vi förstå att karaktären på bilden som 

gapar är denne Kivi som önskar sig en hund. Detta står dock inte i texten utan är snarare något 

som är upp till läsaren att tolka in.  Enligt Hallberg (1982, s.167) skapar tolkningsutrymmet 

frågor i läsarens fantasi. Frågorna möjliggör för läsaren att aktivt bidra till innehållet i 

bilderboken.       

 Då vi vill undersöka om det återfinns strukturer i bilderboken som visar om Kivi 

och Monsterhund som överensstämmer med idealtyper för pojkar och flickor respondenterna 

måste vi ha en jämförelsepunkt vid analysen. För att lyckas uppfylla textanalysens syfte måste 

en jämförelsepunkt skapas. Vi måste således skapa en teoretisk modell som kan fungera som 

en jämförelsepunkt. Följaktligen väljer vi att utifrån de egenskaper, handlingar, attribut och 

beskrivningar som Kåreland (2005), Ambjörnsson (2005) och Nikolajeva (1998) behandlat 

skapa två idealtyper för manligt och kvinnligt konnoterade litterära karaktärer. Idealtyperna 

hjälper oss således att studera genusstrukturer i bilderboken. Nedan följer en definition av 

idealtyperna av manligt och kvinnligt konnoterade litterära karaktärer. 
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5.1 Könsrelaterade idealtyper i barnlitteraturen  
  

Manligt konnoterade karaktärer Kvinnligt konnoterade karaktärer 
Starka 
 

Vackra 

Våldsamma 
 

Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda 
 

Emotionella, milda 

Aggressiva 
 

Lydiga 

Tävlande 
 

Självuppoffrande 

Rovgiriga 
 

Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande 
 

Sårbara 

Självständiga 
 

Beroende 

Aktiva 
 

Passiva 

Analyserande Syntetiserande 
 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 
 

Rationella Intuitiva 
 

Springer, rusar Trippar 

Busig Duktig 

Upprorisk Snäll 

Blå, grön, brun, svart, vit Rosa, röd 

  

Tabell 1: Tabellen visar stereotypa egenskaper, handlingar, attribut samt beskrivningar som är 
sammanställda av oss utifrån Nikolajeva (1998), Kåreland (2005) och Ambjörnsson (2005). 
Nikolajeva menar att manliga och kvinnliga egenskaper är i motsatts förhållanden till varandra och 
således kan ett schema skapas som präglas av dessa motsatser (Nikolajeva, 2005, s, 64). Orden och 
begreppen som finns med i denna tabell är i motsatts till varandra. Vi är dock tveksamma till om de 
verkligen är det eftersom vi inte anser att motsatsen till stark är vacker. Denna tabell bygger alltså inte 
på våra uppfattningar om motsatser utan är skapade utifrån författarnas tankemönster.   
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Vi är medvetna om att vi inte har med alla egenskaper, handlingar, attribut och 

beskrivningar kan vara av relevans för textanalysen.  Idealtyperna kan anses vara aningen 

fyrkantiga och onyanserande. Dock anser vi att de fyller sin funktion. De ger oss att redskap 

för att klassificera och jämföra. Idealtyperna bidrar även till studiens reliabilitet då andra 

forskare kan använda sig av våra idealtyper för att granska studiens resultat. 

 I denna bilderboksanalys kommer vi att undersöker hur Kivi och Monsterhund 

framställs utifrån idealtyperna litterära karaktärer av flickor och pojkar. Om någon av 

karaktärerna identifieras som mer lik den ena av idealtyperna ger detta oss en möjlig 

förklaring till att läsaren väljer att könsbestämma karaktären.  

5.2 Analys av K ivi och Monsterhund  

Nedan presenteras an analys av bilderbokens ikonotext som syftar till att se om det finns 

strukturer i bilderboken Kivi och Monsterhund som kan ha påverkat respondenterna i sina 

uppfattningar av Kivi och Monsterhund.  

5.2.1 Hur framställs K ivi utifrån idealtyper om litterära karaktärer av flickor och 
pojkar? 

Vi kan genom analysen av Kivi se att det finns strukturer i ikonotexten av Kivi som 

överensstämmer med båda idealtyperna för litterära karaktärer. Dessa strukturer är inte helt 

tydliga men de går att ana och urskilja. Vi kan vidare se att Kivi tenderar att överensstämma 

mer med manligt konnoterade karaktärer än kvinnligt konnoterade karaktärer. Om vi till 

exempel tittar på Kivis klädsel kan vi se att Kivi genomgående i bilderboken bär en grön och 

vitrandig one piece, röda glasögon samt en blå och vitrutig turban. Kivis kläder kan genom 

färgerna kopplas till båda idealtyperna. Färgen röd, som Kivi har på sina glasögon, faller inom 

ramen för kvinnligt konnoterade karaktärer. Vidare överensstämmer alla de övriga färgerna 

Kivi bär med manligt konnoterade karaktärer. Här ser vi både att Kivi tenderar att stämma 

överens med bägge idealtyper men att den manligt konnoterade karaktären överväger. 

 Även i Kivis sätt att vara ser vi att Kivi överensstämmer med båda idealtyperna. 

Vi kan i ikonotexten avläsa att Kivi är en analyserande karaktär. Detta kan ses i Kivis 

en stund. Sedan säger hen: Du var mig en underlig hund! För du är väl en hund? Innan djuret 

står och funderar. Den analyserande egenskapen som Kivi här visar faller inom ramen för den 
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manligt konnoterade idealtypen.      

 Redan på samma uppslag kan vi se att Kivi även överensstämmer med kvinnligt 

konnoterade karaktärer. Här är Kivi omsorgsfull, omtänksam, snäll samt emotionell. Dessa 

egenskaper visar Kivi genom att krama och hälsa på Monsterhund. Eftersom Kivi besitter 

både flickaktiga och pojkaktiga egenskaper, handlingar, attribut samt beskrivningar är det 

intressant att se om och eventuellt hur barnen senare i intervjuerna väljer att könsbestämma 

karaktären Kivi.  

5.2.2 Hur framställs Monsterhund utifrån idealtyper om litterära karaktärer av flickor 
och pojkar? 

Vi kan i analysen av ikonotexten se att Monsterhund, liksom Kivi, överensstämmer med båda 

idealtyperna. Vid analysen av Monsterhund kan vi se att övervägande del av de egenskaper, 

handlingar attribut samt beskrivningar överensstämmer med den manligt konnoterade 

idealtypen. Såväl Monsterhunds egenskaper, handlingar, attribut och beskrivningar faller 

inom ramen för den manligt konnoterade idealtypen. Monsterhund gör inte som Kivi säger 

utan Monsterhund bajsar på vardagsrumsmattan, har sönder saker i Kivis hem samt glufsar i 

sig grannens rosenrabatt. Här beskrivs Monsterhund utifrån egenskaper som aktiv, busig och 

rovgirig. De nämnda egenskaperna faller alla inom ramen för den manligt konnoterade 

idealtypen. Monsterhund beskrivs på liknande vis genomgående i bilderboken. De gånger 

Monsterhund faller inom ramen för den kvinnligt konnoterade idealtypen är genom färgerna 

röd och rosa som återfinns i Monsterhunds ögon samt då Monsterhund vid några enstaka 

tillfällen är lydig och passiv. Dessa tillfällen är dock sällsynta i bilderbokens ikonotext. 

 Monsterhund beskrivs utifrån båda idealtyperna vilket kan leda till att barnen 

könsbestämmer Monsterhund. Det kommer att bli intressant att se i intervjuerna hur barnen 

beskriver Monsterhund eftersom Monsterhund omfattar både manligt och kvinnligt 

konnoterade egenskaper där de manligt konnoterade överväger. 

6.0 Resultat 
Nedan följer en tabell efter framework-modellen. I tabellen kommer resultatet av intervjuerna 

att presenteras. Det resultat som här presenteras är ett urval av det som framkommit i 

intervjuerna. Resultatet som återfinns i tabellerna är det som är mest talande för vad 

respondenterna tog upp under intervjuerna. Enligt framework-modellen bör inte för mycket 

material redovisas (Bryman, 2008, s. 529).    
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 I tabellerna kommer respondenternas svar redovisas genom att förkorta svaren 

men i största möjliga mån behålla respondenternas språk. Om du som läsare vill se 

respondenternas fullständiga svar finns möjlighet till detta i transkriberingarna under bilaga 3 

för Märta Ekströms resultat och bilaga 4 för Henric Nilssons resultat.  

 För att läsaren enkelt ska finna respondenternas svar som redovisas i tabellen i 

transkriberingarna har vi efter varje svar skrivit bokstaven Q följt av en siffra. Bokstaven Q 

är hämtat. Varje enskild intervjutranskribering börjar med Q1 vilket visar det första som sägs i 

intervjun. Som läsare är det viktigt att studera rätt transkribering för att finna rätt citat. Vill 

läsaren till exempel finna Q10 för flicka M1 ska läsaren var nog med att söka i transkribering 

för flicka M1. I tabellerna nedan redovisas citat

presenteras i exemplet visar att intervjun är gjord av Märta Ekström, står det däremot H är det 

Henric Nilsson som genomfört intervjun.    

 Resultaten redovisas i en tabell med två kolumner, en för Kivi och en för 

Monsterhund. I kolumnerna har vi tagit med sådant som sagts under intervjuerna och som har 

betydelse för våra frågeställningar. De teman som tas upp i tabellen berör studiens 

frågeställningar. Vi har valt att dela in tabellen i två kolumner under rubrikerna Kivi 

respektive Monsterhund, detta för att läsaren enklare ska förstå vem, Kivi eller Monsterhund, 

respondenten syftar på.   

6.1 Resultat av intervju (Märta E kström) 
 

 Kivi Monsterhund 

Flicka M1 Han vill ha en hund (Q10). En liten 

pojke som vill ha saker (Q12, Q103). 

Kivi är huvudpersonen (Q38).  Han var 

lite bestämd, den här Kivi, han sa åt 

Monsterhund många saker (Q50). Han 

var lite rolig pojke. Pojken Kivi är klok 

(Q54). Han gjorde saker, provade dem 

och när han provade klart så tänkte han 

Han var en Monsterhund (Q18). 

Monsterhund är huvudpersonerna (Q38). 

Han var lite stökig och lite bråkig och arg 

och inte så bra som hund, han ville leva 

sitt eget liv (Q66). Han gjorde sådant han 

egentligen inte fick, busa och sådär 

(Q68). Olydig (Q74). 

Han var rolig för han bajsade hela tiden 
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efter (Q58). Ganska busig, han gick utan 

att fråga (Q62). Han hade one-piece, 

(Q64). Han är snäll och klok och fin, han 

tänker efter mycket (Q111). Kivi blev 

arg när Monsterhund var dum och 

bajsade på mattan och hade sönder saker 

(Q52, Q114). 

(Q78). Monsterhund var dum och ful 

(Q80). Han var nästan inte som en hund, 

han var mer ett monster (Q94). Han var 

lite snäll och lite dum och lite ful (Q96). 

Mest dum (Q100). Han var dum när han 

bajsade på mattan och hade sönder saker 

(Q114).  

Flicka M2 Det handlar om pojke som vill ha en 

hund (Q9). Boken handlade mest om 

Kivi (Q27). Sen var det Kivis födelsedag 

och då blev han glad (Q54). Heter kivi, 

har glasögon, hatt, randig tröja, fötter 

och är fyrkantig (Q67, Q136). Kivi, han, 

är snäll och lite dum (Q69). Han var arg 

på hunden (Q71). Kivi ville styra hunden 

(Q103). Snäll och dum och fin och ful 

och grälig men mest snäll (Q139, Q142, 

Q144). Han var kul (Q148). Han var inte 

så dum mot hunden (Q150).  

Boken handlade mest om hunden (Q27). 

Hunden är galen (Q43). Den var galen för 

den busade och bajsade och pruttade 

(Q45). Hunden rymde. Stinkte, slickar 

och krälar (Q47). Han var busig, gjorde 

massa bus, bajsade (Q77). Han var 

slemmig, lukta illa, hade svans, hade 

öron, var äcklig, röjde runt och stökade 

ner (Q81). Han var arg när han rymde 

annars hade han inte rymt.(Q85, Q87, 

Q91). Han var arg på Kivi för Kivi ville 

styra honom (Q93, Q97). Monsterhund 

ville vara fri (Q97). Han var rolig med 

prutt och så (Q101). Hunden gillade inte 

Kivi (Q107). Han var ful (Q112).  

Pojke M1 Handlade om Kivi (Q2). Gröna kläder, 

röda kinder, vit hud, randig tröja (Q51) 

Är 6-7 år, kanske 6,5 år (Q56). Allting 

med honom är roligt, hela han är väldigt 

rolig (Q82). Han ser rolig ut, knäpp ut, 

konstig (Q86). Det som är knäppt är hans 

kläder och hans hund (Q88).  

Det finns inget som heter så på riktigt 

(Q107). Det är en människa (Q113). Han 

Handlade om den stora Monsterhunden 

(Q2). Hunden bajsade (Q29, Q31). Dom 

busar och förstör grejer och dom leker 

med sina små ungar (Q63). Dom busar 

och bajsar (Q65) och kissar och 

pruttar(Q67). 

Han är ganska ful. Knasig, rolig och 

knäpp (Q90). Monsterhund är en jättestor 

hund (Q93). Han är olydig (Q97).  
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är ensam (Q115). Han är rolig och snäll 

att ha som kompis (Q123).  

 

Han är så arg. Han är arg för att han vill 

rymma (Q99, Q101). Han är dum. Jag vill 

inte vara kompis med Monsterhund 

(Q105). 

Pojke M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett barn (Q4). Hon fick en hund, hon 

bråkade att hon ville ha en hund (Q8). 

Sen såg hon en hund framför dörren 

(Q10). Hon blir arg på hunden när den 

bajsade på mattan (Q41). Leker med 

Monsterhund (Q43). Kivi är 

huvudpersonen (Q71). Hon är inte 10 år 

men kanske 3-4 år (Q90). Hon tvättade 

honom (Q78). Hon kan inte hantera en 

hund så bra (Q88). Hon är liten, mycket 

mindre än grishunden (Q105, Q107). 

Hon har pyjamas och mössa och röda 

glasögon (Q108). Det var en one-peice- 

pyjamas (Q110). Hon gillar blå och grön, 

för hon har blå på mössan grön på byxan 

(Q132, Q134). Hon kan inte hantera men 

hon är snäll men inte duktig med grisen 

(Q139).   

Ett monster (Q2). Det var en gris för den 

hade en knorr (Q16). Den luktar illa 

(Q20). Den äter skor (Q29). Ett argt, 

bajsigt monster (Q35). Leker med Kivi 

(Q43). Monsterhund är huvudpersonen 

(Q73). Han var egentligen en gris (Q75). 

Han var dum för han rymde och bajsade 

på mattan (Q37, Q143, Q145). Att bajsa 

på mattan var också knasig och knäppt. 

(Q147) Han gjorde tokiga saker som att 

äta skor och stöka ner (Q149). 
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Figur 1: Cirkeldiagramet visar respondenternas uppfattningar av Kivis könstillhörighet.  

 
 

 

 

 
 

 

 

Figur 2: Cirkeldiagramet visar respondenternas uppfattningar av Monsterhunds könstillhörighet. 

 

6.2 Resultat av intervju ( Henric Nilsson) 
 

 Kivi Monsterhund 
Flicka H1 Han har alltid pyjamas, röda glasögon och 

en blå bakarhatt och han är liten med kort 

Han var stor och busig och hungrig hela 

tiden (Q8). Han (Monsterhund)vägrar 
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hår (Q21). Han har två armar och två ben 

(Q30). Han är snäll, dum och arg ibland 

och väldigt snäll (Q33). Han blir arg och 

säger att monsterhunden måste gå ut, för att 

han busar och bajsar. Han ser ganska arg ut 

(Q41).   

lyssna på Kivi när han försökte få honom 

att lyssna. Han bajsade på den fina mattan 

(Q10). Han är en jättestor och ful hund 

(Q6). Det borde vara en Grand Danois 

(Q24). Han busar och bajsar(Q42).  

Flicka H2 Han är snäll (Q14). Han har pyjamas på sig 

hela tiden och en stor mössa och röda 

glasögon. Han hjälper hunden när han 

(Monsterhund) är smutsig (Q16). Det var 

roligt när han tvättade hunden, Kivi han var 

ganska lugn och försiktig av sig, inte som 

hunden Q18). Han (Kivi) blev arg på 

honom (Q28). Det var kul när han blev arg 

på hunden (Q32). Han blev lite arg för att 

Monsterhunden tog sönder allt och stökade 

till och bajsade på fina mattan, jag skulle 

också bli arg och mamma skulle bli arg 

(Q34). 

Den där Monsterhund var väldigt rolig och 

busig (Q6). Hunden var klumpig och 

smutsig och väldigt läskig och såg ful ut. 

För han såg ut som att han var flera djur på 

en och samma gång (Q8). När Monsterhund 

bajsar på mattan var roligast för man vet ju 

att man inte får bajsa inomhus och inte på 

mattor (Q28). Han Monsterhund tog sönder 

allt och stökade till (Q34).  

Pojke H1 Hon är en som vill ha en hund och som 

alltid går runt i sina gröna kläder och ser 

ganska glad ut (Q16). Hon har grön 

pyjamas, röda glasögon och väldigt liten. 

Det var roligt när hon skulle tvätta honom 

för Monsterhund var så smutsig, ingen vill 

väl ha en smutsig hund och hon kunde sitta 

på hans huvud (Q18). Hon försökte hjälpa 

honom att bli lydig med han ville inte det 

(Q25). Det var dumt att hon ville ha en 

hund för hon tröttnade ganska fort (Q29).  

Hon är en person som är osäker på vad hon 

Han var ganska olydig och smutsig. 

Hungrig, för han åt upp allt  han såg och 

bajsig och vill inte bli lydig (Q25). Han var 

lite såhär bökig och olydig. Han lyssnar 

aldrig, den nästan som en blandning av alla 

slags hundar, det såg jag på kroppen. Den 

är lite olydig mest, han rymde och hoppade 

iväg (Q56). Jag tycker att monsterhunden 

behöver sitta i fängelse, den där hunden kan 

ju inte bara gå runt och förstöra grejer 

(Q63). Monsterhund var ganska elak (Q73).  
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vill ha (Q36) För hon va inte riktigt säker 

på att hon vill ha en hund. Hon trodde att 

Monsterhund skulle vara mycket sötare och 

fluffigare (Q40). Hon försökte istället för 

att ge upp (Q65). Bara lite omtyckt av sina 

kompisar för hon är lite osäker på lekar i 

skolan (Q73).  

Pojke H2 Hans pyjamas är cool (Q12). Kivi fick en 

hund sen ville han inte ha en hund. Han 

blev ledsen för Monsterhund åt upp allting 

och bajsade på sin fina matta. Han vill inte 

ha en hund han vill ha en gorilla (Q18). 

Kivi kastade ut honom (Q22). Jag tyckte 

han va snygg för han hade en pyjamas, och 

han ser väldigt snäll ut, men cool (Q31). 

Grön är min favoritfärg och han hade en 

lång mössa också. Och lika kort hår som 

mig nästan? (Q33) Han verkar snäll (Q36). 

Han hade glasögon och inget hår. Hans färg 

på pyjamasen är killig Q42). 

Den busade och bråkade med Kivis saker 

och åt upp allting och bajsade på fina 

mattan (Q18, Q22). Han hade många färger 

på sig och det tyckte jag om. Och han var 

En sådan hund vill jag inte ha (Q23). 
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Figur 3: Cirkeldiagramet visar respondenternas uppfattningar av Kivis könstillhörighet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Cirkeldiagramet visar respondenternas uppfattningar av Kivis könstillhörighet 
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7.0 Analys 
Analysen av resultatet  sker genom en tematisk uppdelning. Uppdelningen är de två 

frågeställningarna som tidigare presenterats i studien. Märta Ekström och Henric Nilsson har 

samma rubriker på sina respektive delar.   

7.1 Analys (Märta E kström) 

7.1.1 Könsbestämmer barnen, i förskoleklass, karaktärerna K ivi och Monsterhund? 

När respondenterna talar om Kivi uttrycker de olika termer som visar att de könsbestämmer 

karaktären. Respondenterna uttrycker sig i termer som han, hans, honom, pojken, killen, hon, 

henne, hennes, tjejen, flickan då de talar om karaktären Kivi. Detta är något som alla fyra 

respondenter gör. Respondenterna är konsekventa i sitt tolkande. Med det menar jag att de 

barn som menar att Kivi är en han gör detta genomgående under intervjusituationen. 

 Alla respondenter könsbestämmer Monsterhund. De är konsekventa i sin 

benämning genom att de genomgående i intervjun könsbestämmer Monsterhund utifrån 

samma kön. Då intervjupersonerna talar om Monsterhund talar de uteslutande i termer som 

han, hans, honom.      

 Samtliga respondenter väljer att könsbestämma såväl Kivi som Monsterhund. 

Könsbestämningen utförs trots att det inte någonstans i bilderboken står uttalat att 

karaktärerna har ett visst kön. Anledningen till att respondenterna könsbestämmer kan bero på 

att de är insocialiserade i ett samhälle som har synen att människor består av två kön, män och 

kvinnor. Respondenterna vet genom insocialisationen att världen består av människor av två 

kön. Därför måste även Kivi och Monsterhund vara av ett visst kön. Respondenterna är av 

bilden att olika egenskaper, attribut, handlingar och beskrivningar kopplas samman med olika 

kön. En pojke ska uppträda och se ut på ett visst sätt medan en flicka ska uppträda och se ut 

på ett annat sätt. Genusskapandet sker heller inte bara i det verkliga livet utan återkommer 

också inom litteraturen. I bilderböcker kan vi se att det finns en tydlig uppdelning mellan 

böcker riktade till pojkar och flickor, något som tar sig uttryck i, bland annat, vad boken 
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handlar om och vilka färger som dominerar. I textanalysen synliggjordes att karaktärerna Kivi 

och Monsterhund hade olika egenskaper, attribut, handlingar och beskrivningar vilka skulle 

kunna kopplas ihop med vad som ses typiskt pojkar eller typiskt flickor. Detta kan ha 

påverkat respondenternas uppfattningar om vilket kön som de två karaktärerna tillhörde. 

Textanalysen visade att Monsterhund framförallt överensstämde med manligt konnoterade 

idealtypen, något som kan förklara varför samtliga respondenter beskriver Monsterhund som 

en karaktär av manligt kön. Kivi däremot tenderade att stämmer överens med båda 

idealtyperna. Detta kunde återses i respondenternas beskrivningar av Kivi, där tre av fyra 

respondenter beskriver Kivi som en pojke medan en beskriver Kivi som en flicka.  

7.1.2 Hur beskriver barnen, i förskoleklass, en karaktär med okänt kön i boken K ivi och 
Monsterhund? 

Samtliga respondenter beskriver Kivi och Monsterhund som bärare av specifika kön. 

Respondenterna är konsekventa med det kön de väljer att tillskriva karaktärerna. Med det 

menar jag att om respondenten väljer att könsbestämma Kivi som en pojke är respondenten 

konsekvent med detta genom hela intervjun.   

 Tre av de fyra respondenterna börjar sina beskrivningar av Kivi utifrån 

respondenten tydligt både att och hur Kivi könsbestäms. Genom att berätta att Kivi är en liten 

pojke. Liknande citat går att återfinna i samtliga intervjuer.   

 Samtliga respondenter är konsekventa med att beskriva Monsterhund som en 

karaktär av manligt kön. Enligt denna studie beskriver barnen således Monsterhund som en 

både vilket kön Monsterhund, enligt henne, är bärare av samt vad Monsterhund var för något, 

nämligen en hund. Alla respondenterna säger i likhet med flicka M2 vilken slags karaktär 

Monsterhund är. Tre av de fyra respondenterna menar att Monsterhund är en hund, den fjärde 

respondenten, pojke M2, skiftar åsikt mellan att benämna Monsterhund som ett monster eller 

som en gris. Pojke M2 menar att Monsterhund är en gris eftersom Monsterhund har en knorr. 

 Respondenterna beskriver i stor utsträckning hur Monsterhund är som karaktär. 

Respondenterna beskriver Monsterhund som en busig, knasig, knäpp, olydig, rolig, dum och 

arg. Alla respondenter använder inte alla dessa ord i sina beskrivningar men dessa 

beskrivande ord av Monsterhund kommer upp vid flera tillfällen under intervjuerna.  
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 Respondenterna beskriver även hur Kivi är som person. Detta gör 

respondenterna på ett varierande vis. Flicka M1 beskriver framförallt Kivi som en klok 

rolig samt arg i sitt beskrivande av Kivi. Hon säger att Kivi blir arg på Monsterhund då 

Monsterhund bajsar på mattan. Även flicka M2 menar att Kivi är snäll, hon säger visserligen 

Kivi var arg på Monsterhund. Liksom flicka M1 och flicka M2 tar även pojke M1 och pojke 

som individer visar de att detta kan ha betydelse för hur och varför de könsbestämde 

karaktärerna. Respondenterna kan ha uppfattningar om hur man bör vara som pojke eller 

flicka och således kan respondenternas beskrivningar av hur karaktärerna är hänga ihop med 

hur de uppfattade karaktärernas genus. Genus är något som hela tiden skapas och upprätthålls 

och är således något som speglar hur karaktärer är. I samhället finns det uppfattningar om hur 

du bör vara som flicka eller pojke. Respondenterna är införstådda med dessa strukturer och 

det kan vara så att Kivis och Monsterhunds sätt att vara stämmer mest överens med 

respondenternas uppfattningar om hur pojkar eller flickor bör vara. Monsterhund beskrivs av 

respondenterna som arg, stor, busig, knasig, knäpp, olydig och dum. Dessa egenskaper kan 

vara sådana som respondenterna tolkar mer som egenskaper som pojkar har vilket kan ha 

påverkat dem i deras beskrivningar av Monsterhund. Kivi beskrivs i boken som en karaktär 

som stämmer överens med båda våra idealtyper vilket kan ha påverkat respondenterna i deras 

beskrivningar av Kivi. Majoriteten av respondenterna uppfattar Kivi som en pojke. I 

bilderboken dominerade beskrivningarna av Kivi utifrån idealtypen manligt konnoterade 

karaktärer av pojkar, något som kan ha påverkat de respondenterna som uppfattade Kivi som 

en pojke. Här vill jag flagga att det finns undantag. Beskrivningen snäll återkommer ofta i 

respondenternas beskrivande av Kivi. Snäll är en beskrivning som återfinns i manliga 

konnoterade karaktärer. Utifrån detta kan jag avläsa att det finns fler faktorer än bara hur en 

karaktär är som påverkar genusskapandet.    

 Respondenterna tar vidare upp karaktärerna Kivi och Monsterhunds utseende då 

de beskriver dessa. Samtliga respondenter poängterar Kivis kläder då de diskuterar 
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respondenterna beskriver karaktären genom att diskutera vilka färger som återfinns i Kivis 

Monsterhund beskrevs 

utifrån sitt utseende. Tre av de fyra respondenterna menade att Monsterhund var en ful 

karaktär. Flicka M2 beskriver även Monsterhunds utseende med att Monsterhund hade svans 

och öron och var äcklig. Den fjärde respondenten, pojke M2, beskriver istället Monsterhund 

som stor.       

 Eftersom alla respondenter väljer att tala om Kivis och Monsterhunds utseenden 

kan det vara så att utseendet är av relevans för respondenternas beskrivningar av karaktärernas 

kön. I beskrivningen av Kivis utseende tar respondenterna bland annat upp de färger som Kivi 

bär. Färger är starkt könsbundet något som kan observeras i såväl verklighet som litteratur. 

Detta belyses av både Kåreland (2005) och Ambjörnsson (2005). Ambjörnsson observerade i 

sin forskning att hon kunde se vilket kön barnen hade delvis utifrån klädernas färger. 

Ambjörnsson menade att flickor bar kläder i nyanserna röd och rosa medan pojkar bar kläder i 

nyanserna blå, grön, svart, brun och vit. Här ses barn göra genus delvis utifrån hur de klär sig. 

Detta kan vara något som även respondenterna är insocialiserade i, vilket gör att de drar 

slutsatsen att detta även gäller Kivi. Det är möjligt att respondenterna utifrån färgerna kopplar 

Kivi till att tillhöra ett visst kön. Paradoxalt nog tar den enda respondenten (pojke M2) som 

beskriver Kivi som en flicka upp att Kivi gillar färgerna blå och grön, vilka är färger som 

återfinns i den manligt konnoterade idealtypen. Med detta sagt vill jag poängtera att det är 

många faktorer som påverkar genusskapande. Det visar sig här att Kivi, trots sin klädsel, som 

enligt våra idealtyper stämmer mest överrens med manligt konnoterade karaktärer, ändock 

beskrevs som en flicka av en av respondenterna. Således måste det ha funnits andra faktorer 

som gjorde att respondenten beskrev Kivi som en flicka.  

 Pojke M2 tar vidare upp vad Kivi gillar. Då säger respondenten att Kivi gillar 

färgerna blå och grön. Vad Kivi gillar kan således också ha en påverkan på respondentens 

uppfattning av Kivis kön.     

 Respondenterna tar i sina beskrivningar även upp hur Kivi och Monsterhund 

handlar. Samtliga tar upp att Monsterhund bajsar på mattan. Respondenterna menar även att 
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Monsterhund stökar ner i hemmet. De tar vidare upp att Monsterhund rymmer. Flicka M2 

ovade 

Genus är något som hela tiden skapas och görs. Detta sker i såväl i det som nämnts ovan som 

i hur karaktärerna handlar. Performativiteten kan förklara varför respondenterna tar upp hur 

karaktärerna handlar då de beskriver karaktärerna. Med performativitet menas att genus är 

något som ständigt konstrueras genom våra handlingar (Butler, 2005, s. 181). Hur vi handlar 

hänger alltså ihop med vilket genus vi tillhör. Det kan vara så att respondenterna uppfattar 

handlande. Vilket kan ha bidragit till deras uppfattningar av karaktärerna.  

  Respondenterna beskriver Kivi och Monsterhund utifrån hur de är, 

hur de ser ut, vad de gillar samt hur de handlar. Dessa faktorer kan därför ha betydelse för hur 

respondenterna uppfattar Kivi och Monsterhunds genus. Det sociokulturella perspektivet talar 

om för oss att vi lär i det sammanhang där vi ingår. Respondenterna som är med i studien har 

förmodligen lärt sig att genus existerar och det delas upp i två motsättningar  män/pojkar 

respektive kvinnor/flickor. Respondenterna har lärt sig att genus i olika drag. I intervjuerna 

visar respondenterna att de ser genus utifrån drag som hur en karaktär är, hur en karaktär ser 

ut, hur en karaktär handlar samt vad en karaktär gillar.  

7.2 Analys (H enric Nilsson) 

7.2.1 Könsbestämmer barnen, i förskoleklass, karaktärerna K ivi och Monsterhund? 

Alla respondenter könsbestämmer karaktärerna Kivi och Monsterhund. Tre av respondenterna 

benämner Kivi som en pojke genom att genomgående tala om Kivi som han. När 

Kivi är en pojke. 

gånger i samma mening att Kivi är en han. En av respondenterna benämner Kivi som en flicka 

genom att tala om Kivi som en hon. I följande exempel kan vi se både hur denne respondent 

väldigt liten. Det var roligt när hon skulle tvätta honom (Monsterhund) för han var så smutsig, 
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  När det gäller Monsterhund tolkar alla fyra respondenterna Monsterhund som 

en karaktär av manligt kön. I följande exempel kan vi även se hur pojke H1 benämner 

Monsterhund som han och som en hund. Monsterhund könsbestäms här och respondenten tar 

 Forskning vi tar upp i tidigare avsnitt visar att barn växer upp i ett samhälle som 

präglas av att det finns två kön som kan delas upp i pojkar och flickor. Detta kan ha bidragit 

till att respondenterna beskriver karaktärerna Kivi och Monsterhund som bärare av ett visst 

kön. För barn innebär det att vara på ett visst sätt som pojke och ett annat som flicka. 

 Lundqvist menar att bilderboken är könsneutral och att karaktärerna i boken är 

könsneutrala. Trots detta väljer respondenterna att könsbestämma karaktärerna Kivi och 

Monsterhund. Vi såg genom textanalysen att det fanns strukturer hos karaktärerna som stämde 

överens med såväl manligt konnoterade karaktärer som kvinnligt konnoterade karaktärer. 

Detta kunde exempelvis ses i de färger som karaktärerna bar. Färger är könsbudet vilket kan 

ha påverkat respondenterna i deras uppfattningar.   

 Vi såg genom textanalysen även egenskaper, handlingar, attribut och 

beskrivningar om Kivi och Monsterhund som också kopplas till olika kön. Monsterhund hade 

många egenskaper, attribut, handlingar och beskrivningar kopplat till manligt konnoterade 

karaktärer, vilket kan ha påverkat hur respondenterna könsbestämmer Monsterhund.

 Kivi, jämfört med Monsterhund, har fler egenskaper, attribut, handlingar och 

beskrivningar som faller inom ramen för kvinnligt konnoterade karaktärer. Dock tenderade 

Kivi att oftare överensstämma med manligt konnoterade karaktärer, vilket kan förklara varför 

majoriteten av respondenterna uppfattade Kivi som en pojke. 

7.2.3 Hur beskriver barnen, i förskoleklass, en karaktär med okänt kön i boken K ivi och 
Monsterhund? 

Alla respondenter könsbestämmer karaktärerna Kivi och Monsterhund, om än på olika sätt. 

Respondenterna benämner karaktärerna utifrån deras, enligt respondenternas, kön 

genomgående under samtliga intervjuer.    

 Tre av respondenterna benämner Kivi som en pojke genom att säga han, hans 

 När respondenterna talar om Monsterhund är alla överens om att är en karaktär 
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smutsig och väldigt läskig och såg ful ut. För han såg ut som att han var flera djur på en och 

 flicka H2, nämligen en 

hund.        

 När respondenterna beskriver hur Kivi är som person är de överens om att Kivi 

och pojke H1 beskriver även Kivi som en lite 

tillbakadragen och försiktig person. Pojke H1 berättar att han tycker att Kivi verkar lite osäker 

karaktären Kivi som en flicka kan bero på de egenskaper pojke H1 menar att Kivi har. Pojke 

H1 menar att Kivi är osäker och att Kivi inte vet vad Kivi vill ha. Osäkerhet är en egenskap 

som kan kopplas ihop med egenskaper som passiv och tillbakadragen vilka är egenskaper som 

återfinns i kvinnligt konnoterade karaktärer. Det kan således vara så att pojke H1 påverkades 

av dessa egenskaper hos Kivi i sina uppfattningar av karaktären.    

 Flicka H1 liksom flicka H2 berättar att Kivi blev arg på Monsterhund, dock helt 

befogat, då denne bajsar på mattan. Något man, enligt de båda flickorna, inte får göra. Trots 

att Kivi blev arg menar flickorna fortsättningsvis att Kivi är snäll. Något de uttrycker genom 

att säga att Kivi ser snäll ut, är snäll samt verkar snäll.  

 Monsterhund beskrivs som en busig och hungrig karaktär enligt flicka H1. Även 

de andra respondenterna berättar att Monsterhund är en busig figur och flicka H2 menar att 

och väldigt läskig och 

Monsterhund är att denne inte lyssnar på Kivi då Kivi säger åt Monsterhund att lyssna. Pojke 

av boken hoppar/springer Monsterhund iväg från Kivi som aldrig återser hunden. Pojke H1 

tycker att Monsterhund behöver sitta i fängelse på grund av sin olydighet och uttrycker sig 

r 

skulle vilja ha en sådan hund för att den var så olydig och bajsade inomhus. Respondenterna 

tycker att Monsterhund är en jobbig karaktär och pojke H1 tycker att Monsterhund är elak.

 Monsterhund är en karaktär som tar stor plats i boken och i intervjuerna. En 

handling som tar extra stort fokus under intervjuerna är när Monsterhund bajsar på mattan och 

denne får då gå ut, vilket leder till att Monsterhund rymmer från Kivi. Respondenterna tycker 
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inte att man får bajsa inomhus. Respondenternas beskrivningar av Monsterhund präglas av 

uttryck som busig och olydig, vilka båda är egenskaper som återfinns i textanalysen av 

Monsterhund. Egenskaperna faller bägge inom ramen för manligt konnoterade karaktärer 

idealtyper. Något som kan ha påverkat respondenterna i deras uppfattningar av Monsterhund 

som en manlig karaktär. I och med att respondenterna talar om beteende då de beskriver 

karaktärerna visar de att beteende kan ha betydelse för hur respondenterna uppfattar kön, 

vilket stödjs i forskning av bland annat Hirdman och Ambjörnsson. Barn har en bild av hur 

man bör vara som flicka respektive pojke. Det kan vara så att karaktärernas handlande 

stämmer överens med respondenternas bild över hur man bör vara som antingen flicka eller 

pojke vilket således påverkat dem i deras uppfattningar av karaktärerna.   

 Respondenterna tar i sina intervjuer upp karaktärernas utseenden. När 

respondenterna berättar om Kivis utseende talar de om Kivis kläder och berättar att Kivi har 

en grön pyjamas, röda glasögon och en blå lång mössa/hatt. Enligt flicka H1 så är inte Kivi 

bara snäll utan Kivi ser också snäll ut. Flicka H1, pojke H1 och pojke H2 tar även upp att Kivi 

är liten till växten. Pojken H2 berättar att Kivi är liten figur med kort hår och visar sitt eget 

-

Monsterhund.      

 Tre av respondenterna pratar om Monsterhunds utseende. De menar att 

Monsterhund är stor och ful. Pojke H2 berättar om Monsterhunds många färger på kroppen, 

någon pojke H2 tycker om. Flicka H2 menar att hunden ser ut att vara flera djur på en och 

samma 

 Utseende är en faktor som kan ha påverkat barnen i deras uppfattningar om 

karaktärernas kön. När respondenterna talar om karaktärernas utseenden talar de en del om 

färger. Kåreland (2005) och Ambjörnsson (2005) menar att färger är könsbundet. Färgerna 

grön, svart, vit och brun är färger som dominerar Monsterhunds samt Kivis utseenden, dessa 

färger finns även med i idealtypen för manligt konnoterad karaktär. Detta kan ha betydelse för 

varför respondenterna könsbestämer Kivi och Monsterhund som de gör. Respondenterna har 

förutfattade tankar om vilka slags färger som kopplas ihop med pojkar respektive flickor. 

Enligt det sociokulturella perspektivet lär av och i den kultur vi lever i. Respondenterna kan 

alltså ha lärt sig att färger är könsbundet i det kulturella samanhang där respondenterna ingår.

 En händelse som uppmärksammas av respondenterna och som de tyckte både 
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var en rolig och elak handling var när Monsterhund bajsade på mattan inomhus. Pojke H1 

alla slags hundar. det såg jag på kroppen, den är lite olydig mest han rymde och hoppade 

itta i fängelse. Respondenterna pratar 

även om när Kivi blev arg på grund av att Monsterhund bajsar på mattan. Detta handlar om 

vad karaktärerna gjorde i boken, det vill säga handlingar. Genom att respondenterna tar upp 

detta kan vi se att även handlingar har betydelse för respondenternas uppfattningar av 

karaktärerna. Butler (2005, s. 181) talar om begreppet performativitet och menar då att vi 

genom handlande gör genus. Genom att respondenternas i sina beskrivningar av karaktärerna 

poängterar karaktärernas handlingar kan det vara så att respondenterna ser genus i handlingar. 

Med det menar jag att respondenterna kopplar handlingar till olika kön. De handlingar 

respondenterna såg hos karaktärerna Kivi och Monsterhund kan vara sådana handlingar som 

respondenterna ansåg var mer flickaktiga handlingar eller pojkaktiga handlingar.  

8.0 Diskussion och slutsats 

Vi intervjuade fyra barn var på två olika skolor som låg i olika delar av Uppsala. Anledningen 

till att vi intervjuade barn på olika skolor var på grund av det sociokulturella perspektivet som 

studien delvis utgår från. Det sociokulturella perspektivet talar om för oss att vi lär i det 

sammanhang där vi ingår. Med detta i åtanke tänkte vi att vi genom intervjuer med barn som 

figurerade i olika sammanhang möjligen skulle få olikartade svar på de intervjufrågor vi 

ställde. Det visade sig dock att respondenterna på de två skolorna svarade snarlikt. Detta ledde 

till att såväl våra respektive resultat som analysdelar blev relativt lika. Detta visar att 

föreställningar om genus, manligt och kvinnligt är utbrett i samhället. Här kommer vi även in 

på huruvida undersökningen kan betecknas som mättad, något vi talar om under rubriken 

intervjuer inte bidrag till ökat resultat för studien.    

 Studien syftade till att undersöka hur barn i förskoleklass uppfattade de 

könsneutrala karaktärer i bilderboken Kivi och Monsterhund av Jesper Lundqvist. Resultaten 

av studien visar att samtliga respondenter väljer att könsbestämma de två karaktärerna Kivi 

och Monsterhund. Vidare beskriver respondenterna karaktärerna utifrån vem karaktären är, 

hur karaktären ser ut, vilka egenskaper karaktären har, vad karaktären gillar och vad 
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karaktären gör. Studien ville också kartlägga om det fanns några strukturer i bilderboken Kivi 

och Monsterhund som bidrog till respondenternas uppfattningar av karaktärernas kön. 

Textanalysen visade att det fanns strukturer i boken som kan påverkat respondenternas 

uppfattningar om karaktärerna Kivi och Monsterhund. Studien visade att karaktären Kivi 

överensstämde med båda idealtyperna. Dock tenderar Kivi att något oftare överensstämma 

med idealtypen för manligt konnoterade karaktärer. Karaktären Monsterhund visade sig också 

överensstämma med de båda idealtyperna. Här visade det sig dock att Monsterhund mer 

konsekvent överensstämde med idealtypen för manligt konnoterade karaktärer. 

 I samhället präglas vi av ett synsätt av att det finns två kön som är varandras 

motsatser, män och kvinnor (Hirdman, 2003, s. 16). Eftersom vi enligt det sociokulturella 

perspektivet lär i samspel och interaktion med omvärlden är detta synsätt något vi tar till oss. 

Studiens respondenter är inga undantag.  De är införstådda med rådande synsätt om 

motsatsförhållandet mellan könen samt att människor består av två typer, män och kvinnor. 

Då de intervjuade barnen är medvetna om dessa strukturer blir det för dem något givet att 

kategorisera karaktärerna utifrån kön, de vet att de finns två kön och därför måste 

karaktärerna i bilderboken vara bärare av något av dessa två könen. Här vill vi poängtera att 

förskolebarn hela tiden formar könsroller. Det är i respondenternas åldrar (sexårsåldern) som 

uppfattningen för socialt kön formas (Davies, 2003, s. 5). Redan nu är barn aktiva medskapare 

i formandet av sitt genus (Davies, 2003, s.165). Att respondenterna som intervjuades var i den 

här åldern kan därför ha påverkat dem i deras könsbestämmande av Kivi och Monsterhund.

 Studien syftade inte enbart till att undersöka hur förskolebarn uppfattade samt 

beskrev karaktärer i bilderboken Kivi och Monsterhund. Studien vill också försöka att belysa 

om det fanns en förklaring bestående av underliggande strukturer i bilderboken som 

påverkade respondenternas uppfattning av karaktärerna. Sex av åtta respondenter valde att 

benämna karaktären Kivi som en manligt konnoterad. En möjlig förklaring till detta återfinns 

i textanalysen som genomfördes av bilderboken Kivi och Monsterhund. Bilderboksanalysen 

visade att karaktären Kivi oftare överensstämde med den av oss konstruerade idealtypen för 

manligt konnoterad karaktär. Detta kan således vara en möjlig förklaring till varför flest 

respondenter tolkade Kivi som en karaktär av manligt kön. Två av respondenterna menade 

dock att Kivi var en flicka. Det visade sig i textanalysen att Kivi uppvisade likheter med båda 

idealtyperna, vilket kan ha bidragit till att respondenterna uppfattade Kivi på olika vis. Det är 

alltså inte särskilt förvånande att respondenterna beskrev karaktären utifrån båda könen. 
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 Samtliga respondenter beskrev Monsterhund som en manlig individ. Vilket kan 

förklaras av att Monsterhund tenderade att mestadels stämma överens med den av oss skapade 

idealtypen litterära karaktärer av pojkar.    

 Förutom att könsbestämma karaktärerna beskrev respondenterna karaktärerna på 

olika sätt. Respondenterna valde att beskriva karaktärerna utifrån vilka de var, hur de såg ut, 

vilka egenskaper karaktären har, vad karaktären gillar och vad karaktären gjorde. Samtliga 

respondenter beskrev inte Kivi och Monsterhund på alla dessa sätt, utan det var på de här 

sätten som karaktärerna beskrevs utifrån sammanställning av samtliga intervjuer. Alltså sättet 

att beskriva karaktärerna återfanns inte i alla enskilda intervjuer utan beskrivningsformerna 

hittades då vi sammanställde alla de åtta intervjuerna.    

 Något som här är intressant är att se vilka likheter det fanns i respondenternas 

beskrivningar av karaktärerna och de av oss konstruerade idealtyperna. De karaktärsdrag som 

respondenterna använder sig av för att beskriva karaktärerna är sådana karaktärsdrag som 

omfattas av idealtyperna. Idealtyperna består av handlingar, attribut, egenskaper och 

beskrivningar. Det var även på dessa sätt respondenterna beskrev Kivi och Monsterhund. 

Enligt genusforskare som Hirdman och Ambjörnsson är det på de här sätten som genus 

formas. Genus är det sociala könet som vi hela tiden skapar och upprätthåller. Skapandet och 

upprätthållandet sker i hur vi är, hur vi ser ut, vad vi gör och vad vi gillar. Vi formar alltså 

vårt genus på alla dessa sätt. Respondenterna visar i sina beskrivningar av Kivi och 

Monsterhund att även de utgår från dessa karaktärsdrag i deras uppfattningar om karaktärerna 

vilket betyder att respondenterna uppfattar genus utifrån dessa karaktärsdrag. Det kan vara så 

att respondenterna läser av de karaktärsdrag som bilderboken visar och kategoriserar dessa 

som manliga och kvinnliga karaktärsdrag. Varefter detta återspeglas i respondenternas 

beskrivningar av karaktärerna.      

 Studien visar att förskolebarnen inte uppfattar karaktärerna i Kivi och 

Monsterhund som könsneutrala. Det kan bero på att barnen är införlivade med att alla 

Kivi och Monsterhund också har det.  Det här visar på svårigheten i hävda att något är 

könsneutralt genom att enbart utesluta vissa ord. Bilderboken använde genomgående det 

personliga pronomenet hen istället för han eller hon för att visa på könsneutralitet. Vi fann det 

intressant att ingen av respondenterna reagerade på ordvalet trots att ordet förekom frekvent i 

bilderboken. I slutet på samtliga intervjuer frågade vi respondenterna om de hört ordet hen 
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förut och alla menade att de aldrig hört ordet. Här kan vi se att respondenterna varken 

reagerade eller märkte av ordets förekomst. Ordet hen hade alltså ingen betydelse för 

respondenternas uppfattningar av karaktärerna. Tolkningen av kön är alltså mer komplex än 

så. Kön visas i annat än endast benämningen av karaktärer som antigen han/pojken eller 

hon/flickan. Vi socialiseras in i ett samhälle där det förekommer tydliga genusnormer, dessa 

flicka eller pojke är. Tidigare forskning visar att barn hela tiden är medskapare i formandet av 

genus. De möter detta genusskapande både i verkligheten och i bilderböcker. Att 

genusskapande är mycket mer än ord är barnen högst medvetna om. Så medvetna att de inte 

ens reagerade på orden i fråga, i det här fallet förekomsten av ordet hen. För att kunna skriva 

en helt könsneutral bok måste författaren även ta hänsyn till karaktärernas handlingar, 

egenskaper, attribut och beskrivningar eftersom det är just dessa saker som speglar och 

förklarar ett visst genus. Jesper Lundqvist gör ett tappert försök med att skapa en könsneutral 

bok och trots att Lundqvists skapande av karaktären Kivi inte speglar ett specifikt genus i sin 

framställning finns det ändå strukturer i Kivi som får barnen att uppfatta Kivi som bärare av 

ett specifikt kön. Kanske är det så att genusnormerna och uppfattningarna om vad som speglar 

ett visst genus måste börja i samhället. För att få bort tankarna och det inrutade mönster vi har 

i att människor tillhör ett visst genus kan vi inte börja i ord, heller inte i enstaka bilderböcker. 

Vi menar vidare att detta inte är något som endast kan relateras till bilderboken utan bör vara 

något som uppmärksams av hela samhället. Kön är komplext och för att sträva mot 

könsneutralitet i bilderboken måste vi börja i andra änden. Samhället och kanske framför allt 

skolan måste vara medvetna om att allt vi gör påverkar genusskapandet. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, s. 7) går det att läsa:  

kvinnors och mäns lika rätt 

och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 

bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
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Tankesättet med att försöka bryta upp de traditionella könsmönstren är inget nytt och det är 

något förskolan ska arbeta med. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att motverka 

könsmönster och könsroller som finns. Vi tror dock inte att det är något helt lätt och det krävs 

att se de bakomliggande strukturerna. Att skriva böcker med könsneutrala karaktärer eller 

starta förskolor som inte använder könsbenämnande ord är bra men kanske inte det enligt oss 

mest effektiva. Som lärare måste vi vara medvetna att hur vi bemöter eleverna påverkar deras 

uppfattningar om manligt och kvinnligt. Dessa traditionella könsmönster är något vi aktivt ska 

arbeta för att motverka (Lgr11). Då vi lärare gör detta, kommer förhoppningsvis det kunna 

leda till att samhället inte längre präglas av orimliga krav på hur en man respektive en kvinna 

bör vara.      

 Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur barn uppfattar och 

beskriver könsneutrala karaktärer i bilderboken Kivi och Monsterhund. Syftet undersökte vi 

med två frågeställningar: 

 Könsbestämmer barnen, i förskoleklass, karaktärerna Kivi och Monsterhund? 

 Hur beskriver barn, i förskoleklass, en karaktär med okänt kön (könsneutral) utifrån 

boken Kivi och monsterhund? 

Resultatet visar att barn i förskoleklass könsbestämmer såväl Kivi som Monsterhund. Vidare 

beskriver barnen karaktärerna genom att berätta vilka karaktärerna är, hur de ser ut, vilka 

egenskaper karaktärerna har, vad karaktärerna gillar samt vad karaktärerna gör. Det visade sig 

att det fanns strukturer i bilderboken Kivi och Monsterhund som kan ha påverkat barnen i 

deras beskrivningar och uppfattningar av Kivi och Monsterhund.    

 Vi skulle finna det intressant om någon i framtiden ville studera om det finns 

skillnader mellan hur de pojkar som intervjuades uppfattade och beskrev de könsneutrala 

karaktärerna gentemot hur flickorna uppfattade och beskrev dem. Alltså om det går att se 

någon skillnad mellan hur de två könen uppfattar och beskriver Kivi och Monsterhund. Då vi 

finner detta intressant har vi valt att skriva ut respondenternas kön genomgående i resultat och 

analys.  Utöver det så skulle vi vilja se en undersökning som studerar barns uppfattning om 

ordet hen. I bilderboken Kivi och Monsterhund använder sig Lundqvist av ordet hen och 

enligt oss skulle det vara mycket intressant om någon ville studera barns uppfattningar om det 
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specifika ordet. Vi har i diskussionsdelen tagit upp en del om ordet men det skulle vara 

intressant om någon senare granskade barns uppfattningar om ordet mer djupgående.  
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Bilaga 1  
Missivbrev 

Hej! 

Vi är Märta Ekström och Henric Nilsson. Nu läser vi sista terminen på lärarprogrammet, för tidiga 

skolår, på Uppsala universitet. För tillfället har jag (Märta) praktik på ert barns skola, jag är i klass 6a. 

Efter praktiken ska vi skriva examensarbete där vi vill undersöka hur barn i förskoleklass uppfattar en 

könsneutral karaktär. För att genomföra undersökningen behöver vi ett antal ljudinspelningar där 

eleven tillsammans med Märta samtalar och intervjuas om en könsneutral karaktär  detta utifrån en 

bilderbok.  

Barnets deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Det är endast vi och vår handledare, 

Linn Areskoug , som kommer ha tillgång till det inspelade materialet.  

Eleven är anonym och kommer inte kunna identifieras i examensarbetet. Vid intresse får ni givetvis ta 

del av studiens slutresultat. 

 

Det skulle betyda mycket för oss om ert barn, i samtycke med er, kan vara med och delta i 

undersökningen. Har ni frågor är ni välkomna att höra av er. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Märta Ekström 

marta.ekstrom.2784@student.uu.se 

 

Henric Nilsson 

henric.nilsson.4969@student.uu.se 

 

Linn Areskoug 

linn.areskoug@littvet.uu.se  

 

 

Jag har tagit del av informationen och godkänner att mitt barn deltar i undersökningen: 

mailto:marta.ekstrom.2784@student.uu.se
mailto:henric.nilsson.4969@student.uu.se
mailto:linn.areskoug@littvet.uu.se
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Barnets namn: ______________________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift: ________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

 

Bilaga 2 
Huvudtema 1 - Bokens innehåll/ handling. 

Undertema 

 Kan du berätta vad boken handlade om/ återberätta? 
  - Vad händer i boken? 

  - Vad tycker du om boken? 

 

Huvudtema 2 - Karaktärerna 

Undertema 

 Vilka personer finns med i boken? 
- Vilka är huvudpersonerna? 

- Vilka/vem handlar boken mest om? 

Undertema 

 Vad gjorde personerna i boken? 
- Kommer du ihåg något speciellt de gjorde?  

- Hur kommer det sig att de gjorde som de gjorde? 

Undertema  

 Beskriv personerna i boken. 

- Hur var personerna?  

- Var det någon du tyckte extra mycket om? 

- Var det någon du inte tyckte om?  

- Vad var som gjorde att du tyckte som du tyckte? 
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Huvudtema 3 - Monsterhund 

 Vem är Monsterhund? 

Undertema  

 Hur är Monsterhund/beskriv Monsterhund? 

-‐ Vad vet du om Monsterhund? 

-‐ Hur vet du det du vet om Monsterhund? 

-‐ Vad tycker du om Monsterhund?  

-‐ Var det något speciellt som gjorde att du tyckte som du gjorde om Monsterhund? 

 

Huvudtema 4 - Kivi 

 Vem är Kivi?  

Undertema  

 Hur är Kivi/ beskriv Kivi? 

-‐ Vad vet du om Kivi? 

-‐ Hur vet du det du vet om Kivi?  

-‐ Vad tycker du om Kivi? 

-‐ Var det något speciellt som gjorde att du tyckte som du gjorde om Kivi? 
 

Huvudtema 5 - Hen 

 Har du hört or  

 Undertema 

 - Vet du vad ordet betyder? 

 - Har du någon gissning om vad ordet betyder? 

 

Bilaga 3  
 

T ranskriberingar , Märta E kström 

T ranskribering 1 

(M= Märta E kström, F M1 = F licka, Märta E kström, 1) 
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(Q1) M: Då ska vi se, då kommer jag fråga dig lite frågor om den här boken, som jag sa förut. 
Och då så är det ju som sagt, det är ingenting som är rätt eller fel eller så. 

(Q2) FM1: Nej jag vet. 

(Q3) M: Utan det är bara att svara det som du tror, det som du tycker. (Paus) 

(Q4) M: Då ska jag först fråga. Kan du berätta vad boken handlar om? 

(Q5) FM1: Den handlar om att ehm (paus) om man vill ha någonting ska man först så hära 
kanske fråga någon hur det är, någon som har det. 

(Q6) M: Okej, hur tänker du då? 

(Q7) FM1: Att kanske nån i hans klass eller nån kompis den kanske har hund och då ska han 
fråga den hur det är såhär och ha en hund sådära. 

(Q8) M: Ja, det är jättesmart ide tycker jag (paus). 

(Q9) M: Vad var det som hände i boken då? 

(Q10) FM1 (bestämt): Det hände att först så ville han ha en hund. 

(Q11) M: Vem var det som ville ha en hund? 

(Q12) FM1: Ehm (paus), den hära pojken som vill ha saker. 

(Q13) M: Okej. 

(Q14) FM1: Han ville ha en hund och så fick en hund fast inte en direkt som han ville. Och då 
tänkte han, det här var ju en bra hund, fast då för det andra så var det så här så det tänkte han 
såhär, då liksom då tänkte han efter lite såhär på slutet och då tänkte han; nej det är inte lika 
roligt att ha en hund. 

(Q15) M: Nää. 

(Q16) FM1: För att jag tycker inte om å ha en hund (paus). 

(Q17) M: Vad var Monsterhund för något då? 

(Q18) FM1(lite irriterat): Det stod ju det. Monsterhund. 

(Q19) M: Vad tyckte du om boken då? 

(Q20) FM1(fundersamt): Den var ganska bra. 

(Q21) M: Vad var det som var bra då tyckte du? 

(Q22) FM1: Att mm, nästan allting var bra. 



  

55  

  

(Q23) M: Okej, var det något speciellt som du tyckte var roligt eller bra? 

(Q24) FM1(glatt): Det roligaste var när alla blev stumma i familjen.  

(Q25) M: Haha, när det inte viste vad de skulle säga längre, var det det? 

(Q26) FM1: Aaa! 

(Q27) M1: Vilka var det som fanns med i familjen. (paus) vilka personer fanns med i boken? 

(Q28) FM1(Pekar på Kivi): Den hära, emm, killen vad han nu hette. 

(Q29) M: Kivi, hette den personen. 

(Q30) FM1: Aa, osså var det hans familj, och den hära hunden och sen så var det dom hära 
(pekar) några av hans kompisar eller några. Också dom här som ville kika efter honom och ta 
fatt honom. 

(Q31) M: Just det, som ville leta. 

(Q32) FM1: Just det. 

(Q33) FM1(pekar på Monsterhund): Här är han.  

(Q34) M: Aaa. 

(Q35) FM1(bestämt): Vid solen.  

(Q36) M: Aaa, precis vid solen, häftigt! 

(Q37) M: Vem var det som var huvudperson (paus) eller vilka var det som var 
huvudpersoner? 

(Q38) FM1(bestämt): Det var, ehm (paus) den här Kivi, han var huvudpersonen och den här 
hunden. Det var huvudpersonerna. 

(Q39) M: Vilka var det som boken handlade mest om då? 

(Q40) FM1: Ehm, den hära Kivi och den här hunden. 

(Q41) M: Vad gjorde personerna i boken? 

 

(Q43) M: Mmm. 

(Q44) FM1: Som han fick. 

(Q45) M: Aa. 
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(Q46) FM1: Och dom här som skulle leta efter honom dom var lite såhära att dom ville ha 
honom lite sådära. 

 

(Q48) FM1: Att, ehm , han pratade liksom med hunden även fast hunden inte förstod men han 
ville, men han gjorde saker så visste hunden vad han skulle göra. 

(Q49) M: Vad menar du då då? 

(Q50) FM1: Jo. Han var lite bestämd. Den här Kivi. Han sa åt hunden många saker. 

(Q51) M: Jaså, när gjorde Kivi det då? 

(Q52) FM1: När hunden liksom, när hunden var dum och så så Kivi blev så arg sådär. 

(Q53) M: Okej, kan du försöka beskriva personerna i boken. 

(Q54) FM1(fundersamt): Ehm, dom var lite såhära, ehm, den där pojken Kivi han var lite 
sådära, han va lite klok, liksom. 

(Q55) M: Var han lite klok? 

(Q56) FM1: Ja han tänkte mera. 

(Q57) M: Okej, hur då menar du? 

(Q58) FM1: Han liksom gjorde saker, och provade liksom dom och sen när han hade provat 
klart aa då tänkte han efter och sen, - då vill jag inte ha en hund längre. 

(Q59) M: Nää, det tyckte du va lite klokt. 

(Q60) FM1: Ja! 

(Q61) M: Hur var Kivi mer tror du? 

(Q62) FM1: Klok och så. (Paus) så ganska busig liksom, lite sådär att han gick ut utan att 
fråga och sådär liksom.  

(Q63) M: Just det. 

(Q64) FM1: Han var lite rolig pojke. Han hade one piace liksom, sådära.   

(Q65) M: Kan du försöka beskriva någon mer person i boken eller försöka beskriva Kivi lite 
mer? 

(Q66) FM1(mjukt): Det är nog den här hunden. Han var mer såhär lite stökig och bråklig och 
arg och va inte så himla bra som hund och då lille han leva sitt eget liv.  
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(Q67) M (pekar på Monsterhund): Ville den hunden. 

(Q68) FM1: Aaa, satt han gjorde saker som han inte fick egentligen. Busade och sådär.  

 

(Q70) FM1(bestämt).: Så blev han liksom en bra hund åt den här Kivi men det var han inte för 
den va så stökig, hunden.  

(Q71) M: Vet du något mer om Monsterhund? 

(Q72) FM1: Han var dum tror jag. Inte så snäll. 

(Q73) M: Vad gjorde hunden som var dumt tyckte du? 

(Q74) FM1(irriterat): Ahh, busa och så. Olydig liksom.  

(Q75) M: Tyckte du om Monsterhund? 

(Q76) FM1: Ja fast han va dum. Han va rolig, haha.  

(Q77) M: Vad gjorde Monsterhund som var roligt tyckte du? 

(Q78) FM1: Haha, han bajsa hela tiden, haha.  

(Q79) M: Var det någon person i boken du tyckte extra mycket om, eller var det någon i 
boken du tyckte extra mycket om, som är din favorit? 

(Q80) FM1(glatt): Ehm, det är nog den här hunden även fast den är ful och dum. 

(Q81) M: Akej, jaa, var det nån du inte tyckte om då? 

(Q82) FM1(pekar i boken på alla personerna som letar efter Kivi): Det var faktiskt alla dom 
hära.  

(Q83) M: Dom som är ute och letar efter Monsterhund.  

(Q84) FM1(pekar på en person med rött hår): Ja utom den dära. 

(Q85) M: Utom den där i röda håret. 

(Q86) FM1(bestämt): Mmm, det är ju en i hans familj.  

(Q87) M - Ahaa, vad tyckte du om den? 

(Q88) FM1(glatt och bestämt): Tyckte om!  

(Q89) M: Vad var det som gjorde att du tyckte om hunden då? 

(Q90) FM1: Därför att ehh, jag tycker om hundar det är därföra.  
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(Q91) M: Okej (paus). 

(Q92) FM1(glatt): För att dom är söta och fina. 

(Q93) M: Kan du beskriva vem Monsterhund är? (paus) Försöka förklara liksom. 

(Q94) FM1: Han är nästan inte som en hund, han är mer ett monster. Eller om man skulle 
tvätta bort och göra han brun då blev han ju en jättestor hund. 

(Q95) M: Okej kan du säga hur Monsterhund är? 

(Q96) FM1: Han är så här lite snäll och lite dum och lite ful. 

(Q97) M: Snäll, dum och ful? 

(Q98) FM1: Aaa (paus) sen vet jag inte vad mer jag ska säga. 

(Q99) M: Var Monsterhund både snäll och dum? 

(Q100) FM1(glatt): Mmm men mest dum.  Fasten jag vet inte.  

(Q101) M: Nej (paus). 

(Q102) M: Vem är Kivi då? 

(Q103) FM1(glatt): Det är en liten pojke som vill ha saker.  

(Q104) M: Okej (paus). 

(Q105) FM1: Han vill liksom ha en hund och en gorilla. 

(Q106) M: Kan du försöka beskriva Kivi? 

(Q107) FM1: Han är liksom klok och snäll och lite sådära och han tycker nog inte så mycket 
om sin familj bara för att den är stökig och tittar på honom varje morgon. 

(Q108) M: Haha, aa tittar där på honom varje morgon. Vad tycker du om kivi? 

(Q109) FM1(bestämt): Jag gillar honom.  

(Q110) M: Var det något speciellt som gjorde att du tyckte om Kivi? 

(Q111) FM1: Ja, han är snäll och klok ock fin och sådära och sen så aaa sen så ee han ganska 
ganska ja han e lite sådära att han tänker efter ganska mycket vad han vill ha för nånting 
(paus), sen vet jag inte vad jag ska säga mer.  

(Q112) M: Vad var bäst med Kivi? 
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(Q113) FM1: Han var snäll och fin. Det var det bästa. och När han var arg på hunden var det 
roligt. När han sådär   

(Q114) M: Varför tror du Kivi var arg då? 

(Q115) FM1: För hunden bajsa på mattan, därföra, och hade sönder doms, hans, massas saker, 
därföra.  

(Q116) M: En fråga till. 

(Q117) FM1: Mmm. 

(Q118) M: Har du hört det här ordet hen förut? 

(Q119) FM1 (osäkert): Mmmm (paus), näää.  

(Q120) M: Vet du vad hen betyder (paus) eller vill du gissa? 

(Q121) FM1: Nää (paus) vet inte. 

 

 

T ranskribering 2 

(M= Märta E kström, F M2= F licka, Märta E kström, 2) 

(Q1) M: Så då kan vi börja, då får du kolla på mig istället. 

(Q2) FM2 (glatt): Okej.   

(Q3) M (glatt): Okej. 

(Q4) FM2: Då sitter jag här så länge. 

(Q5) M: Sitt där, aa, det där blir jättebra för då hörs du dit också. 

(Q6) M: Kan du berätta vad boken handlar om? (paus) Kan du försöka berätta vad boken 
handlar om? 

(Q7) FM2 (frågande): Asså, den här boken?  

(Q8) M (bekräftande): Mm, den här boken.  

(Q9) FM2(glatt): Det handlar om en pojke som vill ha en hund. Asså, det handlar om (paus), 
att han ville ha en hund i början och sen när han träffar en hund, stor hund, då stinkte den och 
såhär och då ville han inte ha det. Och sen det var hans födelsedag.  
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(Q10) M: Aaa. 

(Q11) FM2: Och sen då fick han en hund och han bara (gnälligt, härmar Kivi)  nej den 
stinker och uu och slickar och krälar  

(Q12) M: Aaa. Vad var det som du sa, som hände i boken, (paus) var det något mer som 
hände? 

(Q13) FM2: Jag kommer ihåg att han, vad heter det nu igen, att han gråt i början att han ville 
ha en hund.   

(Q14) M: Mm, vad tyckte du om boken? 

(Q15) FM2: Aa, jag gillar den. 

(Q16) M: Vad var det som var bra då? 

(Q17) FM2: Det där med hunden och när han fick en hund och sådär i början och när alla 
letade och sådär lite i mellanbörjan. 

(Q18) M: Aaa, okej. 

(Q19) FM2(glatt och bestämt): Haha, eller så gillar jag hela boken. 

(Q20) M (glatt): Haha, okej. Det var ju ett väldigt bra betyg för den boken Du tyckte om hela. 

(Q21) FM2: Mmm. 

(Q22) M: Vilka personer var det som fanns med i boken? (paus) Kommer du ihåg det? 

(Q23) FM2(bestämt): Storasyster, storebror, lillasyster, lillebror, tror jag och mamma och 
pappa och hans halvbror och kanske en tvilling.  

(Q24) M: Och kanske en tvilling? 

(Q25) FM2: Aa, jag tror det. 

(Q26) M: Vem var det som det handlade mest om då? (paus) Vem var personen som det 
handlade mest om? 

(Q27) FM2(bestämt): Hunden.  

(Q28) M: Hunden? 

(Q29) FM2: Och han där. 

(Q30) M: Vem var det då? 
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(Q31) FM2: Jag vet inte, det står där i boken (bläddrar i boken och pekar på Kivi och på 
texten). 

(Q32) M: Kommer du ihåg vad den personen hette? 

(Q33) FM2: Neeej. 

(Q34) M: Ne (paus) vad tror du? 

 

(Q36) M: Kivi hette den personen. 

(Q37) FM2(glatt): Juste Kivi, Kivi, Kivi aa så hette han . 

(Q38) M: Ehh (paus), Vad gjorde personerna i boken då? 

(Q39) FM2: Asså, dom som fanns? 

(Q40) M: Aa, precis, dom som var med i boken. 

(Q41) FM2: Ehh dom letar efter den där galna hunden som gjorde allting. 

(Q42) M: Var den galen, hunden? 

(Q43) FM2(högt och bestämt): Jaa!  

(Q44) M: Vad gjorde hunden som var galet då? 

 

(Q46) M: Var det galet? 

(Q47) FM2: Ja och att han rymde.  

(Q48) M: Mm, minns du mer vad de gjorde. Kivi och hunden? 

(Q49) FM2: Ehmm (paus) ja dom, dom, nåra i familjen vad där och kanske tröstade han lite i 
början. 

(Q49) M: Mmm. Varför tröstade dom då? 

(Q50) FM2: För han var så ledsen. Kivi ville ju ha en hund. 

(Q51) M: Mmm 

(Q52) FM2(glatt): Åå, var med på hans födelsedag och firade.  

(Q53) M: När var Kivi ledsen då? 
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(Q54) FM2: Ja sa ju det! När han ville ha en hund. Sen blev han fyllde år. Då var han glad. 

(Q55) M: Ja just det, det var ju viktigt. Kan du beskriva någon person i boken? (paus) Vet du 
vad man gör när man beskriver någon person? 

(Q56) FM2: (svarar inte). 

(Q57) M: Man förklarar någon? 

 

(Q59) M(pekar): Nej, kan du försöka beskriva den här personen.  

(Q60) FM2: Asså vad han gjorde i boken eller? 

(Q61) M: Ja och hur den ser ut och vad det är för någon person och så. Den här Kivi (paus). 

(Q62) M: Kan du försöka beskriva Kivi? 

(Q63) FM2: Att, kan du bara säga allt en till gång, haha.  

(Q64) M: Ja, först sa jag såhär, kan du försöka beskriva någon i boken och då kom du inte 
riktigt på någonting. 

(Q65) FM2: Och, jaa men hur jag ska göra liksom? 

(Q66) M: Förklara personen, vad vet du om den personen? 

(Q67) FM2: Jaha, ehh, han heter Kivi, han har glasögon, hatt, randig tröja, fötterna, ehhh, 
fyrkantigt här. 

(Q68) M: Vad vet du om Kivi? 

(Q69) FM2: Snäll tror jag. Snäll och lite dum.  

(Q70) M: Var Kivi både snäll och lite dum? 

(Q71) FM2: Mmm, för han va snäll men sen va han dum, att han va arg på hunden. (paus) De 
var dumt att hunden bara fick springa sådär.  

(Q72) M: Springa sådär? 

(Q73) FM2: Aaa. Han rymde.  

(Q74)M :Vem var det som rymde? 

(Q75) FM2: Hunden. 

(Q76) M: Varför tror du hunden rymde? 
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(Q77) FM2: För han va så busig. Han gjorde massa bus, hahah, bajsa och så.  

(Q78) M: Kan du föröka beskriva Monsterhund? 

(Q79) FM2: Mmm, eh en hund. 

(Q80) M: Aa, Hur var den då? 

(Q81) FM2: Han va slemmig, lukta illa, hade svans, hade öron, va äcklig, röjde runt, stöka 
ner. 

(Q82) M: Vad mer vet du om Monsterhund? 

(Q83) FM2: (paus) Busig bara. 

(Q84) M: Busig bara? 

 

(Q86) M: Lite arg? 

(Q87) FM2: Mmm, han, han rymde? 

(Q88) M: När var Monsterhund arg? 

(Q89) FM2(irriterat): Jag sa ju det, när han rymde? 

(Q90) M: Var Monsterhund arg då den rymde? 

(Q91) FM2: Ehh, aa, annars hade han inte rymt. 

(Q92) M: Varför rymde Monsterhund. 

(Q93) FM2: För han var arg. 

(Q94) M: Men vad hade gjort Monsterhund arg? 

(Q95) FM2: Kivi. Han var arg på Kivi. 

(Q96) M: Varför då tror du? 

(Q97) FM2: För Kivi ville styra honom, han ville va fri.  

(Q98) M: Hur då fri? 

(Q99) FM2: Fri från Kivi.  

(Q100) M: Tyckte du om Monsterhund?  

(Q101) FM2: Ja, jag gilla honom. Han va rolig. Med prutt och så.  



  

64  

  

(Q102) M: Mmm, Var det någon person i boken som du tyckte om lite extra mycket? 

(Q103) FM2(pekar på Kivi): Hmm, asså den som jag tyckte bäst om och som var bäst och 
som va lite kul. Om inte han skulle va med skulle det inte va så jätte jättekul. 

(Q104) M: Om inte Kivi skulle va med? 

(Q105) FM2: Mmm, eller det skulle va kul men inte sådär jättejätte kul exakt. (Tänker efter) 
Kul men inte så jättekul. 

(Q106) M: Var någon din favorit i boken? Eller vilken tyckte du mest om? 

(Q107) FM2: Hunden, (tänker efter) men den gillade inte Kivi. 

(Q108) M: Aaa, jaa. Vem var Monsterhund? 

(Q109) FM2: Var det ett monster eller var det en hund? (funderar) Kanske en hund, haha. 

(Q110) M: Kanske en hund. Vad tycker du, vad vet du om Monsterhund?  

(Q112) FM2(bestämt): Ful  

(Q113) M: Ful, tycker du om Monsterhund? 

(Q114) FM2: Ja, så länge den inte är sådär stor exakt, haha. 

(Q115) M: Haha, nej, så stor så man kan rida på den nästan. 

(Q116) FM2: Ehh, aa, så länge den inte är så jättestor, stinker och tar sönder hela huset så, 
haha. 

(Q117) M: Då tycker du om den? 

(Q118) FM2: Mmm. 

(Q119) M: Okej, det kommer lite samma frågor, du kanske märker det? Det är bara för att jag 
ska vara säker på att jag förstår vad du menar, så jag inte förstår fel 

(Q120) FM2: Okej. Får jag bara säga en grej? Varför, du vet, varför ska jag va här och du vet 
göra grejer? 

(Q121) M: För vi ska, jag sa det till er förut att vi ska läsa boken och så skulle vi se vad ni 
tyckte om den och svara på lite frågor om den. För sen ska jag skriva en uppsats. 

(Q122) FM2: Om vad jag tycker om och så? 

(Q123) M: Aa lite, det kommer va med lite om det i den uppsatsen sen. 

(Q124) FM2: Aha. 
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(Q125) M: Och då kan du få läsa den sen om du vill. 

(Q126) FM  

(Q127) M: Men den kanske inte kommer vara så kul att läsa för det är inte bara om dig tyvärr. 

(Q128) FM2(glatt): Nej men jag gillar att läsa det är kul. Jag är en egen bok hemma och jag 
har hemspråk, norska, för jag kommer från Norge. 

(Q129) M: Jaha, häftigt, men du får inte prata norska nu för då kanske inte jag förstår.  

 

(Q131) M: Nej. 

(Q132) FM2: Bra, haha. 

(Q133) M: Haha, okej, du, vem är Kivi i boken? 

(Q134) FM2: Vänta vad menar du? 

(Q135) M: (pekar) Vem är Kivi, den här personen? 

(Q136) FM2: Han heter Kivi, han har glasögon, hatt randig tröja och en fyrkantig och 
glasögon. 

(Q137) M: Aa, det var en bra beskrivning. Vad tycker du om Kivi? (paus)   

(Q138) FM2: Lite ful och lite fin och lite dum och lite fin.  

(Q139) M: Lite ful och lite fin och lite dum och lite fin? 

(Q140) FM2: Ja. 

(Q141) M: Okej. 

(Q142) FM2: Och lite grälig. 

(Q143) M: Och lite grälig? 

(Q144) FM2: Aaa, men mest sådär snäll. 

(Q145) M: Aa, tycker du om Kivi? 

(Q146) FM2: Mmm, jag tycker om. 

(Q147) M: Var det något speciellt som gjorde att du tyckte om Kivi? 

(Q148) FM2: Han var kul. 
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(Q149) M: Okej. 

(Q150) FM2: Han var inte exakt sådär dum och sådär mot hunden. 

(Q151) M: Neej. 

(Q152) FM2: Aldrig sådär - Nä nu så, nä nu går du ut, du har stökat mitt rum ungefär, sådär 
ungefär. Han var inte sådär dum exakt.  

(Q153) M: Nää, okej. Så undrar jag några andra saker som inte har så mycket med boken att 
göra.  

(Q154) FM2: Okej. 

(Q155) M: Har du hört ordet hen förrut? 

(Q156) FM2: Va? 

(Q157) M: Hen, känner du igen det ordet? 

(Q158) FM2: Nää 

(Stänger av). 

 

T ranskribering 3 

(M= Märta E kström, PM1= Pojke, Märta E kström, 1) 

(Q1) M: Kan du berätta vad den här boken handlar om, som vi läst nu? Kan du försöka berätta 
vad den handlar om? 

(Q2) PM1: Kivi, om den stora Monsterhunden. 

(Q3) M: Aa, vad var det som hände i boken, kommer du ihåg det? 

(Q4) PM1: Mmm (funderar), det va, Kivi fick en Monsterhund. 

(Q5) M: Kivi fick en Monsterhund. Aa, vad var det mer som hände? (paus) kommer du ihåg 
nåt mer som hände? 

(Q6) PM1: Mmm, Kivi drömde att hundar var tillsammans. 

(Q7) M(frågande): Att hundar var tillsammans.  

(Q8) PM1: Ja i sin dröm. 
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(Q9) M: Ja just ja var det i början eller var det i slutet eller kommer du ihåg var i boken det 
var? 

(Q10) PM1: Mm, det var med i början tror jag. 

(Q11) M: Aaa (Paus) 

(Q12) M: Vad tyckte du om boken då? 

(Q13) PM1(glatt): En gla smiley.  

(Q14) M(frågande): Vad sa du.  

(Q15) PM1: En gla smiley. 

(Q16) M: En gla smailey? 

(Q17) PM1(glatt): Jaa!  

(Q18) M(glatt): Ja!  

(Q19) PM1(bestämt): Det betyder rolig.  

(Q20) M: Det betyder rolig, okej, (paus) vilka personer var med i boken, vilka var personerna 
som var med? 

(Q21) PM1: Mm, Kivi och den Monsterhunden tror jag. 

(Q22) M: Kivi och Monsterhunden tror du? Vänd dig hittåt så jag hör vad du säger är du snäll. 
Sådär, tack! Var det någon mer person i boken än Kivi och Monsterhunden? 

(Q23) PM1: Mm, nää jag tro inte det. 

(Q24) M: Var det ingen mer? tänk eft  

(Q25) PM1: (paus) Mmm, golvet, det såg ut som kanske, det såg ut som det var nån morot där 
på väggen. 

(Q26) M: Ja, på framsidan, det ser ut som det är morötter där på väggen. 

(Q27) PM1(fundersamt): Jaa, lite så på ett ungefär.  

(Q28) M: Mmm. Vet du vem huvudpersonen är? (paus) Alltså vem är den viktigaste personen 
i boken, vem det handlar mest om.  

(Q29) PM1(glatt): Ehh, jag vet inte, när hunden bajsade, haha. 

(Q30) M: Haha, det var roligt. 
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(Q31) PM1: Haha, ja det var jätteroligt med bajs (bestämt). 

(Q32) M: Haha (paus) okej, vem var den viktigaste personen i boken då? 

(Q33) PM1(frågande): Mmm, jag vet inte riktigt.  

(Q34) M1: Vem tyckte du berättelsen handlade mest om? 

(Q35) PM1: Det fanns mycket folk på gatorna när han stod där och det var en flygplan, två 
helikopter.  

(Q36) M: Var de som du sa nu med mycket eller var det någon speciell på den här sidan som 
var med lite mer? 

(Q37) PM1(pekar på flygplanen): Ja den där.  

(Q38) M: Okej, var dom med ofta, flygplanen? 

(Q39) PM1: Ja det var ofta att de åkte på. 

(Q40) M: Aaa, men vem var det boken handlade mest om? Vem var det boken handlade 
absolut mest om. 

(Q41) PM1(frågande): Jag tror Kivi.  

(Q41) M(frågande): Du tror Kivi.  

(Q42) PM1(bestämt): Japp.  

(Q43) M(frågande): Vem var Kivi?  

(Q44) M(paus): Kan du berätta lite om Kivi? 

(Q45) PM1(pekar på Kivi): Han.  

(Q46) M: Kan du försöka säga också, eftersom i inspelningen där ser vi inte var du pekar. 

(Q47) M (paus): Vem var det du pekade på? 

(Q48) M(paus): Vem var det (pekar)? 

(Q49) PM1: Mmm, han har en sån här, en randig mössa, han har såhär randig, han har såhär 
rutig mössa ser det ut som.  

(Q50) M: En rutig mössa? 

(Q51) PM1: Aa och såhär gröna kläder och såhär röda kinder ser det ut som. Han har randig 
tröja och såhär vit hud faktiskt. 
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(Q52) M: Vit hud. Aa, det ser ut som det.  

(Q53) M: Kan du tänka såhär, vad vet du mer om Kivi? 

(Q54) PM1(frågande): Kanske sju sex år ungefär.  

(Q55) M: Vad sa du, sju sex ungefär? 

(Q56) PM1(bestämt): Kanske sex och ett halvt.  

(Q57) PM1(gnälligt): Får jag gå nu.  

(Q58) M: Men vi är inte riktigt klara än. 

(Q59) PM1(glatt): Haha, okej. Jag vill inte ens gå för det regnar.   

(Q60) M: Haha, vem är Monsterhund då? Kan du försöka beskriva Monsterhund? 

(Q61) PM1(låtsasargt): Aldrig!  

(Q62) M (ber): Jo försök berätta vem Monsterhund var? 

(Q63) PM1: Dom busar och dom förstör och grejer och dom leker med sina små ungar.  

(Q64) M: Leker dom med sina små ungar? 

(Q65) PM1(glatt): Haha, ja dom busar och bajsar.  

(Q66) M: Haha, okej, dom busar och bajsar.  

(Q67) PM1: Haha, aa och kissar och pruttar. 

(Q68) M: Ja, tokigt va? 

(Q69) PM1(högt och glatt): Ja tokig saga!  

(Q70) PM1: Och de var så många hus. 

 

(Q72) PM1: Det åker en polis där. 

(Q73) M- Aa det åker en polis. 

(Q74) PM1: Och ehh, en, två krukor där och han tittade på himlen. 

(Q75) M(pekar): Den där som ligger med kikare och lila kappa? 

(Q76) PM1: Ja, mm. 
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(Q77) M: Mmm, Vad heter det, kan du säga vad du vet om Kivi. 

(Q78) PM1: Han ser ganska rolig ut. 

(Q79) M: Vad sa du, han ser ganska rolig ut? 

(Q80) PM1: Han ser ganska rolig ut. 

(Q81) M: Att han ser ganska rolig ut, vadå då? 

(Q82) PM1: Allting med honom är väldigt rolig, hela honom är väldigt rolig, haha. 

(Q83) M: Han är rolig? 

(Q84) PM1- Aaa. 

(Q85) M: Varför är han rolig då? 

(Q86) PM1: Han ser rolig ut, knäpp ut (paus)konstig. 

(Q87) M- Vad är det som är så knäppt? 

(Q88) PM1: Hans kläder och hans hund (bestämt). 

(Q89) M: Vad vet du om Monsterhund då? 

(Q90) PM1(bestämt): Han är ganska ful. Och knasig och rolig och knäpp, jag hatar, jag ska 
aldrig få en Monsterhund, nej aldrig!  

(Q91) M: Nej, inte jag heller! 

(Q92) PM1: Haha 

(Q93) PM1: Han är en jättestor hund. 

(Q94) M: Är den jättestor? 

(Q95) PM1: Aaa, man kan rida. Man kan rida på den.  

(Q96) M: Kan man? skulle du våga det? 

(Q97) PM1: Haha, nej, nej, nej. Han är så olydig (paus). Han skulle slänga av mig som en 
häst. 

(Q98) M: Skulle Monsterhund slänga av dig? Varför då tror du? 

(Q99) PM1(bestämt): För han är så arg!  

(Q100) M: Är Monsterhund arg? 
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(Q101) PM1: Ja, han vill inte va hund åt honom. Han vill rymma.  

(Q102) M: Skulle du vilja va kompis med Monsterhund? 

(Q103) PM1: Man kan inte va kompis med en hund. 

(Q104) M: Men om man kunde, skulle du vilja då? 

(Q105) PM1: Nää, han är dum.  

(Q106) M: Skulle du vilja va kompis med Kivi då? 

(Q107) PM1(fundersamt): Det finns inget som heter så på riktigt.  

(Q108) M: Vad är det för något då? 

(Q109) PM1: Inget. 

(Q110) M: Ingenting? 

(Q111) PM1(bestämt): Nej.  

(Q112)M: Vad tror du att det är för något då? 

(Q113) PM1: Det är en människa. 

(Q114) M: Det är en människa, kan du säga något mer? 

(Q115) PM1: Han är ensam. 

(Q116) M: Är hen ensam, okej. Varför tyckte du Kivi var ensam? 

(Q117) PM1: För han är bara i huset.  

(Q118) M: Är hen bara i huset? 

(Q119) PM1: Ja det tro jag. 

(Q120) M: Fast här var de ju ute. 

(Q121) PM1: Ja men han är oftare ensam i huset. 

(Q122) M: Vad vet du mer om Kivi? 

(Q123) PM1: Rolig. Rolig och snäll. Haha, han ser så rolig ut. 

(Q124) M: Nu ska jag fråga, bara några korta frågor kvar. Har du hört det här ordet hen förut,  

(Q125) PM1(bestämt): Nej.  
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(Q126) M: Nej, jag ska berätta vad det betyder alldeles strax och sist nu.  

 

T ranskribering 4 

(M= Märta E kström, PM2= Pojke, Märta E kström, 2) 

(Q1) M: Kan du berätta vad den här boken handlade om. 

(Q2) PM2(bestämt): Ett Monster.  

(Q3) M: Ett Monster, någonting mer? 

(Q4) PM2: Ett barn. 

(Q5) M: Ett barn, mm, var det något mer? 

(Q6) PM2(frågande): Jag kommer inte ihåg riktigt.  

(Q7) M: Neeej. Vad var det som hände i början av boken? 

(Q8) PM2: Hon fick se en hund. Att hon bråkade att hon ville ha en hund. 

(Q9) M: Okej, vad hände då då? 

(Q10) PM2: Sen så såg den en hund framför dörren. 

(Q11) M: Aaa, och vad hände då då, vad var det för slags hund? 

(Q12) PM2(glatt): En gris.  

(Q13) M: En gris, tror du att det var en gris? 

(Q14) PM2: Ja. 

(Q15) M: Varför då då? 

(Q16) PM2(pekar på svansen/knorren): För att den hade en sån dära.  

(Q17) M: För att den hade en knorr? 

(Q18) PM2: Ja. 

(Q19) M: På svansen? 

(Q20) PM2: Aa, (paus) grisar brukar ha det och lukta illa. 

(Q21) M: Har du känt på en gris som luktar illa någon gång? 
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(Q22) PM2(lite fundersamt): Mm.  

(Q23) M: Har du? 

(Q24) PM2: En lortig gris. 

(Q25) M: En lortig gris, ja jag kan tänka mig att de lukar lite illa (paus).  

(Q26) M: Var det något mer, förutom att den här Kivi fick en hund, en gris, var det något mer 
som hände? 

(Q27) PM2: Dom lekte. 

(Q28) M: Aa, du får gärna bläddra och titta om du behöver komma på lite. 

(Q29) PM2: Den äter upp skor. 

(Q30) M: Den äter upp skor. Vem var det som åt upp skor? 

(Q31) PM2: Monstret. 

(Q32) M: Vilket monster? 

(Q33) PM2: Den där arga och stora hunden. 

(Q34) M: Var den arg och stor? 

(Q35) PM2: Mmm (paus) ett argt bajsigt monster, haha.  

(Q36) M: Haha, aa, var det nåt mer som du kommer ihåg? 

(Q37) PM2: Monstret bajsade på mattan, haha. 

(Q38) M(glatt): Ja just det, monstret bajsade på mattan, tyckte du det var roligt?  

(Q39) PM2: Haha! 

(Q40) M: Haha, jaa, oj där ligger det, och vad gör Kivi då? 

(Q41) PM2 (glatt): Blir arg på huden. 

(Q42) M: Mm och vad gör de då kivi och Monsterhund? 

(Q43) PM2: Leker. 

(Q45) M: Leker. Vad tyckte du, vad tyckte du om boken? 

(Q46) PM2(glatt): Jag tyckte att den blev en smileys. 

(Q47) M: En smileys, vad betyder det? 
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(Q48) PM2(bestämt): Glad.  

(Q49) M: Att den var rolig? 

 

(Q51) M: (Paus) Var den jätterolig eller var den lite mittemellan? 

(Q52) PM2: Den var lite mittemellan. 

(Q53) M: Okej, kan du försöka komma på vad som var bra och vad som inte var så jättebra? 

 

(Q55) M: Eller var det en svår fråga? 

 

(Q57) M: Vad var det bästa med boken? 

(Q58) PM2: Deeeee (paus) vet jag inte. 

(Q59) M: Nej, vad var det sämsta då? 

(Q60) PM2: När den bajsade på mattan. 

(Q61) M: När Monsterhund bajsade på mattan, haha men du tyckte ju det var roligt. 

(Q62) PM2: Haha, ja det var roligt men det var ganska sämst, a det var sämst, det var mest 
roligt men det var sämst bra. 

(Q63) M: Var det sämst-bra? 

(Q64) PM2: Aaa. 

(Q65) M: Okej, vilka personer fanns det med i boken? 

(Q66) PM2: Kivi (paus) Jag vet inte nån mer tror jag (paus)den dära polisen, jägaren (paus) 
och sen vet jag ingen mer. 

(Q67) M: Nej, men det var jättebra ihågkommet av dig.  

(Q68) M: Vem handlade det mest om då?  

(Q69) M: Vem var det det handlade mest om? (paus) 

(Q70) M: Vem var huvudpersonen i boken? 

(Q71) PM2: Kivi. 
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(Q72) M: Aaa, var det Kivi det handlade mest om? 

(Q73) PM2: Aa och hunden. 

(Q74) M: Hunden, Aaa. 

(Q75) PM2: Fast jag tror att det egentligen är en gris. 

(Q76) M: Aa, kanske det. Vad hände då i boken? 

(Q77) M: Minns du något från boken? 

(Q78) PM2: Hmm, hon tvättade honom. 

(Q79) M: Just det så den inte luktade lika illa. 

(Q80) P2M: Nej fast den luktade bara pyttelite godare. 

(Q81) M: Aa just det. Och sen var Kivi jättetrött (paus) kommer du ihåg det? 

(Q82) PM2: Aa och vet du vad som hände då? Då liksom hunden liksom halkade såhär. 

(Q83) M: Aa just det, varför tror du den halka? 

(Q84) PM2 (fundersamt): För att hon, hade tvättat den ganska mycket. 

(Q85) M: Ja säkert. Kan du försöka beskriva den här personen lite mer? (paus) Den här 
personen Kivi? 

(Q86) PM2: Mmm, jag ska försöka, ehm (paus), jag vet inte vad beskriva är. 

(Q87) M: Nej då ska jag berätta det. Beskriva är att man försöker berätta hur något är. 

(Q88) PM2: Hon kan nog inte hantera en hund så bra. 

(Q89) M: Kan Kivi inte hantera en hund så bra? 

(Q90) PM2: Tror inte det. Hon är inte tio hon borde va typ tre eller fyra eller så. 

 

(Q92) M: Skulle du hantera Monsterhund bättre tror du? 

(Q93) PM2(bestämt): Aaa.  

(Q94) M: Aaa. 

(Q95) PM2: Ja jag har önskat mig en hund jättelänge fast sen så fick jag vänta tills jag blir tio.  

(Q96) M: Aaa 
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(Q97) PM2(stolt): För jag vet, min farmor och farfar har haft en hund och den är död och jag 
har sett hur man hanterar en hund. 

(Q98) M: Mm, du kan det. 

(Q99) PM2: Mm. 

(Q100) M: Aa, det är ju bra, så det inte blir som för Kivi så hunden springer iväg och inte 
kommer tillbaka. 

(Q101) PM2: Haha! 

(Q102) M: Det vore inte så kul eller hur? 

(Q103) PM2: Nää. 

(Q104) M: Vet du något mer om Kivi? 

(Q105) PM2: Hon är liten. 

(Q106) M: Är Kivi liten? 

(Q107) PM2: Ja, mycket mindre än gris-hunden. 

(Q108) PM2: Och så har hon pyjamas och mössa. Och röda glasögon. 

(Q109) M: Tyckte du det var en fin eller ful pyjamas? 

(Q110) PM2: Haha, den var cool. Fast att det var en onepiece-pyjamas.  

(Q111) M: Skulle du vilja ha den? 

(Q112) PM2: Nää tror inte det, den var mer för dom som är 3 ungefär.  

(Q113) M: Vad heter det, tror du att du skulle tycka om Kivi? 

(Q114) M: Du håller tummen lite på sidan. 

(Q115) PM2: Mm. 

(Q116) M: Vad betyder det då? 

(Q117) PM2: Lite mittemellan. 

(Q118) M: Okej. Varför skulle du tycka om Kivi lite grann då? (paus) Vad tycker du är bra 
med Kivi? 

(Q119) PM2: Att hon hantera hunden lite fel. 

(Q120) M: Är det det dåliga eller det braiga? 
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(Q121) PM2: Det dåliga. För hon var inte duktig med honom.  

(Q122) M: Vad är det bra då? 

(Q123) PM2: Att hon inte vill ha en hund. För hon var dålig på det. 

(Q124) M: Att Kivi inte vill ha en hund? 

(Q125) PM2: För då slipper hon den dära jättehunden. 

(Q126) M: Jaa. 

(Q127) PM2: Men då kanske den lilla hunden blir ledsen (ynkligt). 

(Q128) M: Aa, ja kanske, menar du den som kom i taxin sen. 

(Q129) PM2: Ja. 

(Q130) M: Ja det kanske den skulle bli. 

(Q131) M: Vad vet du mer om Kivi då? 

(Q132) PM2: Jag tror hon gillar blå. 

(Q133) M: Tror du blå? 

(Q134) PM2(bestämt): Ja för hon har ju blå på mössan. Och så tror jag grön för hon har det på 
byxan  

(Q135) M: Aaa just det.  

(Q136) M: Vad tror du mer om Kivi? 

(Q137) PM2: Jag tror Kivi är snäll.  

(Q138) M: När är Kivi snäll tycker du? 

(Q139) PM2: Hon är liksom snäll mot grisen. Han kan inte hantera men hon är snäll. Kivi kan 
inte hantera men snäll, aa, snäll är hon. Hon är inte duktig med grisen.  

(Q140) M: Är Kivi lika snäll som Monsterhund? 

(Q141) PM2: Haha, neeej, mycket snällare! Monsterhund är ganska dum! 

(Q142) M: Är Monsterhund dum? 

 

(Q144) M: Var det därför Monsterhund var dum?  
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(Q145) PM2: Mmm. Och för att han bajja på mattan, haha. 

(Q146) M: Var det dumt? 

(Q147) PM2: Dumt och knasigt (paus) knäppt. 

(Q148) M: Vad gjorde Monsterhund som var knasigt och knäppt? 

(Q149) PM2:(paus, funderar). Tokiga sak
mer.  

(Q159) M: Men det var knasigt och knäppt att den åt skor och stöka ner? 

(Q160) PM2: Mmm. 

(Q161) M: Okej då ska jag fråga dig en lite annan fråga. Har du hört ordet hen förut? 

(Q162) PM2: Nej. 

 

Bilaga 4 
T ranskriberingar , H enric Nilsson 

T ranskribering 1 

(H=H enric Nilsson, F H1= F licka, H enric Nilsson, 1) 
 
(Q1) H: Men det är inte såhär, att något är rätt eller fel, du berättar bara vad du tänker. 
 
(Q2) FH1: Aa.  
 
(Q3) H: Berätta om boken, vad handlar den om? 
 
(Q4) FH1: Den va väldigt väldigt bra, det handlar om den där, om hundar. Jag tycker det 
handlar om en speciell hund. 
 
(Q5) H: Vad är det för hund då? 
 
(Q6) FH1: En tax, som han vill ha, den som han fick va en jättestor och ful hund. 
 
(Q7) H: Vad kallades den hunden? 
 
(Q8) FH1(Paus): Eeh Monsterhund, han va en monsterhund. Han va stor och busig och 
hungrig hela tiden. 
 
(Q9) H: Ja, vad var det mer med hunden mer?  
 



  

79  

  

(Q10) FH1: Han vägrade lyssna på Kivi när han försökte få honom att lyssna. Och han 
bajsade på den fina mattan.  
 
(Q11) FH1(glatt): Det va kul!  Haha!     
 
(Q12) H: Tyckte du boken va bra? 
 
(Q13) FH1 (Blir glad och utbrister högt): Jaaa! Väldigt väldigt bra! 
 
(Q14) H: Jag tycker också den är jätterolig. 
 
(Q15) H: Vilka var det det handlade om mer än hunden? 
 
(Q16) FH1: Kivi. 
 
(Q17) H: Vem är kivi då?  
 
(Q18) FH1(Pekar): Den 
 
(Q19) H(Pekar): Den? 
 
(Q20) H: Vad kan du säga om Kivi då? 
 
(Q21) FH1(Tittar på bilder): Han har alltid grön pyjamas, han har glasögon och typ en blå 
bakarhatt. Och så är han liten med ganska kort hår under hatten kanske.   
 
(Q22) H: Bakarhatt? En sån där lång hatt? 
 
(Q23) FH1: Ja som alla bagare har när dom bakar. 
 
(Q24) FH1: Hunden va ful, det borde va en grand danoa?   
 
(Q25) H: Tror du, kan du mycket om hundar? 
 
(Q26) FH1(Stolt): Ja, min mamma är veterinär. 
 
(Q27) H: Jaha, vilket roligt jobb!  
 
(Q28) FH1(Stolt): Japp.  
 
(Q29) H: Kan du berätta mer om Kivi? 
 
(Q30) FH1: Han har ju, han har ju, två armar och två ben hehe. 
 
(Q31) H: Haha ja det har hen ju. 
 
(Q32) H: Något annat du vill säga om Kivi? 
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(Q33) FH1: Mitt emellan snäll och dum och arg ibland och väldigt väldigt snäll. 
 
(Q34) FH1: Kivi ville ha en lite söt hund, men i stället fick hon en stor monsterhund.  
 
(Q35) H: Ja precis 
 
(Q35) FH1: Men jag undrar lite hur den hunden kunde komma in i huset? 
 
(Q36) H: Ja det fanns nog ett litet hål som hunden kunde gräva sig in i. Det står faktiskt inte i 
boken, vi får fråga han som skrivit boken. 
 
(Q37) FH1: Men vart är han då? 
 
(Q38) H: Han är nog hemma. 
 
(Q39) FH1: Nej... Kanske. 
 
(Q40) H: Fanns det något du tyckte va extra roligt i boken?  
 
(Q41) FH1(Funderar länge och pekar): Jaa. Det va väldigt roligt när monsterhunden bajsade 

på mattan och han blev jättearg på monsterhunden och sa att han skulle gå ut. Han blir arg och 

säger att hunden måste gå ut, för han busar och bajsar. Han ser ganska arg ut.  

 
(Q42) H: Var det kul när Kivi blev arg? 
 
(Q43) FH1: Ja, då va inte Monsterhund rolig längre. 
 
(Q35) H: Har du hört ordet hen förut? 
 
(Q36) FH1: Ja för Klara , en gång när vi lekte, hade vi va hetere, då skrev dom att det va nån  

som hade knackat på dörren men va hetere då hade ingen kommit där, och då sa dom att den 

hette  hen. Fast jag fattar inte vad dom mena. 

 
(Q37) H(paus): Okej. 
 
(Q38) FH1(paus och säger fundersamt):Varför heter han Kivi? Är det ett namn?  
 
(Q39) H: Ja man kan heta Kivi- 
 
(Q40) FH1(paus): Ja och vahetere, jaa. 
 
(Q41) H: Något mer du undrar över? 
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(Q42) FH1: Nä. 
 
 
T ranskribering 2 
 
(H= H enric Nilsson, F H2= F licka, H enric Nilsson, 2) 
 
 
(Q1) H: Hur är läget med dig då? 
 
(Q2) FH2: Bra. 
 
(Q3) H: Bra! (Pekar) Vad tyckte du om den här då?  
 
(Q4) FH2(uttråkad): Mmm den va bra. 
 
(Q5) H: Kan du berätta lite om boken? 
 
(Q6) FH2: Mmm. Jo jag tycker om den där monsterhunden att den va väldigt rolig och busig.  
 
(Q7) H: Vad var roligt med hunden då? 
 
(Q8) FH2: Hunden var klumpig och smutsig och såg väldigt läskig och ful ut, för han såg ut 
som att han va flera djur på en och samma gång.  
 
(Q9) H: Haha ja. 
 
(Q10) FH2(Paus): Det tyckte jag va ganska roligt! 
 
(Q11) H: Fanns det några fler du kan berätta om? 
 
(Q12) FH2(Pekar): Kivi kanske, han är ju den här. 
 
(Q13) H: Berätta lite om Kivi. 
 
(Q14) FH2(Lång paus): Kivi är jag vet inte vad han är för något men han är snäll. 
 
(Q15) H: Är Kivi snäll? 
 
(Q16) FH2(Paus): Ja, ja ganska, jag tycker också att han.. Han är liksom inte vild och sådär 
utan lugn. Jaaa... Det är lite svårt att förklara. Men han har pyjamas på sig hela tiden och en 
stor mössa och sen röda glasögon. Men han ser ganska snäll och hjälper hunden när han är 
smutsig.   
 
(Q17) H(pekar): Nånting mer du vill säga om dom här karaktärerna? 
 
(Q18) FH2(Paus): Jaa det va sådär roligt när han tvättade hunden, Kivi han va ju lite sådär, 
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han va inte så, han va ganska lugn, försiktig av sig inte som hunden. 
 
(Q19) H: Men det kanske är bra när man har en vild hund? 
 
(Q20) FH2(paus): Jaa.. Asså Kivi han va som snäll va han ju.  
 
(Q21) H: Ja. Tror du Kivi är omtyckt av sina kompisar? 
 
(Q22) FH2: Ja det tror jag, om hans kompisar är snäll också.  
 
(Q23) H: Det tror jag med. 
 
(Q24) FH2: Ummm... Det  
 
(Q25) H: Vad gjorde boken så bra då? 
 
(Q26) FH2: Den va så rolig, den va bra, en rimbok. Andra böcker rimmar ju varannan sekund, 
den här va lagom det va liksom enklare att lyssna nu än annars.  
 
(Q27) H: Jag förstår vad du menar. 
 
(Q28) FH2: Det är så roliga bilder, när Monsterhund bajsar på mattan va roligast. För man vet 
ju att man inte får bajsa inomhus och inte på mattor. Och Kivi blev arg på honom.  
 
(Q29) H: Hehe, ja det va roligt. Var det bättre att ni fick se bilderna? Gjorde det boken 
roligare? 
 
(Q30) FH2: Ja mycket bättre. För då kunde man se hur bajset såg ut och så. Och man kunde se 
hur han (Monsterhund) såg ut också, och hur Kivi såg ut.  
 
(Q31) H: Skulle den va tråkig utan bilderna tror du? 
 
(Q32) FH2: Ja det hade den för då måste man tänka så mycket och jag är hungrig. Men det va 
kul när han blev arg på hunden.   
 
(Q33)H: Vad tänkte du när Kivi blev sådär arg på Monsterhund? 
 
(Q34) FH2(paus): Joo. jag tänkte liksom att han blev lite arg för att han monsterhunden tog 
sönder allt och stökade till och bajsade på fina mattan och att jag skulle också bli arg, och 
mamma skulle bli arg.  
 
(Q35) H: Va det kul det? 
 
(Q36) FH2: Jaa haha. Fast inte om mamma blir arg på mig. Då tror jag att kivi blev arg.  
 
(Q36) H: Det får man ju bli ibland... 
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(Q37) FH2: Jaa 
 
(Q38) H: Har du hört ordet hen förut? 
 
(Q39) FH2(paus): Nej?  
 
 
T ranskribering 3 
 
(H= H enric Nilsson, PH1= Pojke, H enric Nilsson,1) 
 
(Q1) H: Hej! Vad tycker du om boken då?  
 
(Q2) PH1(Paus): Ganska.  
 
(Q3) H: Du som har läst den förut?  
 
(Q4) PH1(Paus): Jaa. Ehh inte så bra.  
 
(Q5) H: Inte? Varför inte då? 
 
(Q6) PH1: Den va ganska tråkig, för jag har läst den flera gånger förut.  
 
(Q7) H: Men det rimmade ju ganska roligt? 
 
(Q8) PH1: Jaaa det rimmar ju ganska mycket, det är ju det jag inte tycker om med boken. Det 
blir för mycket rim och för mycket krångel.  
 
(Q9) H: Okej så du tycker att den ska vara skrivet lite enklare? 
 
(Q10) PH1: Ja precis!  
 
(Q11) H: Kan du berätta lite vad den handlar om? 
 
(Q12) PH1(paus): Monster. Den där monsterhunden, att ho... att hon (Kivi) vill ha en hund. 
 
(Q13) H: Vem menar du när du säger hon?  
 
(Q14) PH1: Kivi. 
  
(Q15) H: Okej! Vem är Kivi? 
 
(Q16) PH1(tittar på bokens framsida): Hon är en som vill ha en hund och som alltid går runt i 
sina gröna kläder, och ser ganska glad ut.  
 
(Q17) H: Kan du berätta något mer om Kivi?  
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(Q18) PH1(paus och skrattar): Hon ser ut som med grön pyjamas röda glasögon, väldigt 
väldigt liten. det va roligt när hon skulle tvätta honom för han va så smutsig, för ingen vill väl 
ha en smutsig hund och hon kunde sitta på honoms huvud.  
 
(Q19) H: haha nej det vill ju ingen ha, en smutsig hund.  
 
(Q20) H: Vem va den här Monsterhund? 
 
(Q21)PH1: Va? 
 
(Q22) H: Vem va den här Monsterhund? Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel säg 
bara vad du tycker och tänker. 
 
(Q23) PH1: Vadå vem va Monsterhund? 
 
(Q24) H: Ja, Kan du berätta något om Monsterhund? 
 
(Q25) PH1: Han va ganska olydig och smutsig. Och väldigt olydig, och hungrig för han åt 
upp allt som han såg och bajsig. Hon försökte hjälpa honom att bli lydig men han ville inte 
det.  
 
(Q26) H: Finns det något mer du vill berätta om Kivi? 
 
(Q27) PH1: Hon...Kivi 
 
(Q28) H: Ja 
 
(Q29) PH1: Hon, hon, det va ganska dumt att hon ville ha en hund, för att hon tröttnade 
ganska fort. 
 
(Q30) H: Ja 
 
(Q31) PH1: Det är samma sak med en King Kong eller gorilla. 
 
(Q32)PH1: Hon vill heller inte ha en hund, hon eller han. För hon trodde att hunden skulle se 
ut sådär och vara sådär. 
 
(Q33) H: Och det ville inte kivi? 
 

 
 
(Q35) H: Vad ville Kivi då?  
 
(Q36) PH1: Jaa.. lite såhära osäker på det hon vill ha, eller han.  
 
(Q37) H: Varför tror du Kivi känner så? 
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(Q38) PH1(fundersam): Va? 
 
(Q39) H: Varför tror du Kivi känner sådär? 
 
(Q40) PH1: För att hon va, inte riktigt 100% säker på att hon vill ha en hund, hon trodde han 
skulle va ganska mycket mer sötare eller fluffigare. 
 

bilderna. 
 
(Q42) PH1: Jag tyckte att det va inte så roligt.. uhm. För det va inte så roligt när jag redan vet 
vad som ska hända.. 
 
(Q43) H: Nej förstår det, men hur tänkte du första gången du läste den då? Kommer du ihåg  
det? 
 
(Q44) PH1: Ja då va den ganska rolig, för då tyckte jag det va ganska roligt med rimmen.  
 
(Q45) H: Det är ju jättekul med rim faktiskt. 
 
(Q46) PH1: Ja 
 
(Q47) H: Har du hört ordet hen förut? 
 
(Q48) PH1: Nej.  
 
(Q49) H: Men du gillade boken?  
 
(Q50) PH1: (paus och funderar länge) Vet inte riktigt.. för att den är lite, så ööh.. lite 
komplicerat. 
 
(Q51) H: Ja det är det ju. Vem är Monsterhund då? 
 
(Q52) PH1:Va? 
 
(Q53) H: Berätta mer om Monsterhund. 
 
(Q54) PH1: Monsterhund? 
 
(Q55) H: Ja. 
 
(Q56) PH1(paus och pekar): Jaa.. lite såhära bökig och olydig.  Han lyssnar aldrig, den nästan 
som en blandning av alla slags hundar. Jag såg det på kroppen. Den är lite olydig mest. Han 
rymde och hoppade iväg.  
 
(Q57) H: Det är väl därför Kivi inte vill ha en hund. 
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(Q58) PH1: Okej. 
 
(Q59) H: Vad ville Kivi ha istället då? 
 
(Q60) PH1: En gorilla. 
 
(Q61) H: Hehe en gorilla. 
 
(Q62) PH1: Men dem är ännu värre för dem hänger i taket. 
 
(Q63) PH1: Jag tycker såhär att den här monsterhunden behöver sitta i fängelse första gången 
jag läste den, för jag tycker .. aaa.. den här hunden kan ju inte bara gå runt och förstöra grejer. 
 
(Q64) H: Nej det kan dom faktiskt inte göra, men Kivi försökte ju. 
 
(Q65) PH1: Ja det va bra att hon försökte i alla fall i stället för att ge upp.  
 
(Q66) H: Tror du kivi är omtyckt? 
 
(Q67) PH1(undrar): Va? 
 
(Q68) H: Tror du kivi är omtyckt av sina kompisar? 
 
(Q69) PH1(förstår inte): Va? 
 
(Q70) H: Tror du att Kivis kompisar tycker om kivi? 
 
(Q71) PH1(paus): Eeh ... Sådär.  
 
(Q72) H: Varför det då? 
 
(Q73) PH1(paus och funderar länge): För att... Kivi, kanske är lite osäker på lekar i skolan 
eller vad hon går i
Va va det, jag vet inte riktigt men.. aaa.. monsterhunden va ganska elak.  
 
(Q74) H: Har du hört ordet hen förut? 
 
(Q75) PH1(paus): Nä. 
 
(Q76) H: Okej tack för att du ville vara med och svara på lite frågor.  
 
 
T ranskribering, 4 
 
(H= H enric Nilsson, PH2= F licka, H enric Nilsson, 2) 
 
(Q1) H: Tja.  
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(Q2) PH2: Jag fick vänta. 
 
(Q3) H: Ja, du ville ju vänta?  
 
(Q4) PH2: Ja hehe. 
 
(Q5) H: Hur är läget med dig?  
 
(Q6) PH2: Det är bra. 
 
(Q7) H: Nu ska vi snacka om den här boken. 
 
(Q8) PH2: Igen? Vi har ju redan läst den. 
 
(Q9) H: Ja vi ska prata lite om den, sätt dig ner på stolen. Nu ska vi prata om vad du tycker 
om boken och olika figurer i boken.  
 
(Q10) PH2: Jaha okej. 
 
(Q11) H: Vad tyckte du om boken? 
 
(Q12) PH2(pekar): Den va bra en bra bok, hans pyjamas va cool!  
 
(Q13) H: Skulle du vilja ha en sån pyjamas? 
 
(Q14) PH2(utbrister med glädje): Ja, väldigt gärna! Jag har en pyjamas men inte samma som 
han, min är röd med bilar på.  
 
(Q15) H: Jasså va häftigt!  
 
(Q16) PH2(utbrister stolt): Ja! 
 
(Q17) H: Vad hände mer i boken? 
 
(Q18) PH2(Pratar snabbt): Kivi han fick en hund, den busade till han, han blev ledsen han åt 
upp allting och bajsa på sin fina mattan, dom försöka fånga han, han ba åå, sen vaknade han 
och det va hans födelsedag och han vill inte ha en hund han sa nej, han vill ha en gorilla. Så 
punk slut hejdå.  
 
(Q19) H: Nej sluta nu. Du kunde den här boken hör jag.  
 
(Q20) PH2: Ja den va jättebra! Hunden va kul! 
 
(Q21) H: Berätta mer om hunden? 
 
(Q22) PH2: Hunden, jag tyckte faktiskt om Kivi också. Fast hunden va roligast för han busade 
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och bråkade med Kivis saker. Och bajsade på mattan så Kivi kastade ut honom.  
 
(Q23) PH2(Visar hur liten kivi är med fingrarna): Hunden han han han han han, han hade 
många färger på sig och det tyckte jag om. Och han va så stor, mycket mycket större än lilla 
pytteKivi.  
 
(Q24) H: Vill du ha en sån? 
 
(Q25) PH2: Nej! Han bajsade ju på mattan, en sån hund vill jag inte ha. Jag vill ha en hund 
som kan bajsa ute och va snäll inne, förutom när jag vill busa med honom. 
 
(Q26) H: Men hunden verkade ändå snäll?  
 
(Q27) PH2: Ja.  
 
(Q28) H: Finns det någon mer figur du kommer ihåg från boken? 
 
(Q29) PH2(funderar): jaaaa, han(pekar). Kivi.  
 
(Q30) H: Berätta om Kivi. 
 
(Q31) PH2: Jag tyckte han va snygg för han hade en pyjamas, och han ser väldigt snäll ut men  
cool.  
 
(Q32) H: Varför tycker du att pyjamasen är så speciell? 
 
(Q33) PH2(Berättar högt): För att den är grön och grön är min favoritfärg. Han en lång mössa 
också. Och lika kort hår som mig nästan? 
 
(Q34) H: Ja det ser ut som det.  
 
(Q35) H: Berätta mer om Kivi? 
 
(Q36) PH(pratar snabbt): Han verkar va snäll. 
 
(Q37) H: Något mer du vill säga om Kivi? 
 
(Q38) PH2(tar boken och läser): Nä!! nu ska jag läsa.  
 
(Q39) H: Har du hört begreppet hen någon gång? 
 
(Q40) PH2: Nej. 
 
(Q41) H: När man inte riktigt vet om det är en kille eller tjej så kan man säga hen i stället. 
 
(Q42) PH2: Nej, för att han hade glasögon och inget hår, och har något under mössan. Och 
hans färg på pyjamasen är killig.  



  

89  

  

 

 

 

 

 

  


