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Förord 
 

Att genomföra en undersökning kräver bland annat intresse, engagemang, hårt arbete och 
stöttning. Intresse, engagemang och hårt arbete har jag stått för, medan min handledare har 
stått för både engagemang och stöttning. Jag vill därför tacka dig, Lovisa Skånfors, för all 
hjälp och allt stöd jag har fått av dig under skrivandet av mitt examensarbete. Jag vill också 
tacka dig för att du har utmanat mig i min skrivprocess. Genom reflekterande och utmanande 
frågor väckte du nya tankar och idéer. Tack! 

 

Jag vill också tacka nära och kära som med intresse lyssnat när jag med entusiasm (eller 
frustration) pratat om min undersökning. Tack! 

 

Karlstads universitet 

Caroline Andersson 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

The purpose of my study is to investigate how girls/women and boys/men are being portrayed 
in the children's literature presented to children by reading out loud in preschool. This is to 
contribute with knowledge about gender in children's literature, which helps me as a teacher 
to develop a critical approach to the books I choose to introduce to the children. By analyzing 
three different picture books, I have sought answers to how male and female characters are 
being portrayed, how one can see gender stereotyped markers and if the literature confirms or 
exceeds and challenges gender stereotypes. 

 

The process is based on a qualitative research approach. I have also used analytical methods, 
which have helped me to stay within the framework of what I wanted to investigate. Two 
different theories, Hirdmans theory of the gender system (2001; 2007) and Connell's theory of 
masculinity (2008) has given me the opportunity to understand my results. My study showed 
two different ways to portray characters, either by reversed characteristics or by a great 
variety of characteristics, regardless of gender. Furthermore, it showed a large cross and 
challenging of gender stereotypes and with that the standard of how women/girls and 
men/boys should be. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med min studie är att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs i den 
barnlitteratur som presenteras för barn genom högläsning i förskolan. Detta för att bidra med 
kunskap om genus i barnlitteraturen, vilket bidrar till att jag som pedagog utvecklar ett kritiskt 
förhållningssätt till de böcker jag väljer att erbjuda barnen. Genom analys av tre olika 
bilderböcker har jag sökt svar på hur manliga och kvinnliga karaktärer skildras, hur man kan 
urskilja könsstereotypa markörer och om litteraturen bekräftar eller överskrider och utmanar 
könsstereotyper. 
 

Jag har närmat mig mitt material utifrån en kvalitativ forskningsansats. Jag har även använt 
mig av analysmetoder, vilka har hjälpt mig att hålla mig inom ramen för det jag ville 
undersöka. Två olika teorier, Hirdmans teori om genussystemet (2001; 2007) och Connells 
maskulinitetsteori (2008),  har gett mig möjlighet att förstå de resultat som mitt material visat. 
Min studie visade två olika sätt att skildra karaktärer, antingen genom ombytta egenskaper 
eller genom en stor variation av egenskaper och handlingar, oberoende av kön. Vidare visade 
den ett stort gränsöverskridande och utmanande av könstereotyper och därmed av den normen 
för hur kvinnor/flickor och män/pojkar bör vara. 

 

Nyckelord: Bilderbok, förskola, genus, kön, genussystem, maskulinitetsteori.  
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1. Inledning 
 

Genus och jämställdhet har intresserat mig ända sedan jag påbörjade min utbildning till 
förskollärare, och intresset att arbeta med genusfrågor i förskolan är stort. I den här studien 
undersöks hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs i den barnlitteratur som idag erbjuds 
barnen genom högläsning i förskolan, och som är en stor del av barnens vardag i förskolan.  

 

Jämställdhet mellan könen är ett av de värden som förskolans läroplan, Lpfö 98 (rev. uppl.), 
understryker och som ska hållas levande i det dagliga arbetet med barnen (Skolverket, 2010). 
Följande citat framhåller det jag i den här uppsatsen vill studera: 

 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010, s. 5). 

 

Svaleryd (2002) menar att forskning visar att pedagoger förstärker, istället för att 
motverka, olikheter relaterade till genus och detta på ett sätt som uppfattas vara 
begränsande för både flickor och pojkar. I förskolan har pedagogerna stora möjligheter 
att skapa bra förutsättningar för barn att utveckla sin identitet utan påverkan från för 
givet tagna föreställningar om kön (Svaleryd 2002). Vidare visar statens delegation 
Jämställd förskola- om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska 
arbete (SOU 2006:75) att pedagoger upplever det som problematiskt att jobba mot de 
mål i läroplanen som handlar om jämställdhet mellan könen, varav jag valt att utgå från 
ovan citat. Delegationen (SOU 2006:75) visar samtidigt att det finns ett stort intresse 
hos pedagoger i förskolans verksamhet att jobba med just jämställdhets- och 
genusfrågor, men att det som saknas är kunskap och idéer om hur arbetet kan utföras. 
Barnlitteratur, menar jag, kan ses som ett redskap i genusarbetet i verksamheten. Därför 
har jag valt att belysa genus i litteraturen med fokus på hur flickor/kvinnor och 
pojkar/män framställs i barnlitteraturen. Jag ser denna kunskap som en förutsättning för 
att kunna använda böcker som ett redskap i verksamhetens genusarbete. Ökad kunskap, 
tror jag, kan medföra att jag som pedagog utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till de 
böcker jag väljer att erbjuda barnen och kan därmed påverka vad som förmedlas till 
barnen. Svaleryd (2002) menar att det är viktigt att vi granskar den litteratur som barnen 
tar del av och uppmärksammar vilka könsroller litteraturen förmedlar.  

 

Barnlitteraturen brukar ses som ”den tredje pedagogen” (SOU 2004:115). Att använda 
litteraturen som ett redskap i förskolan, alltså använda ”den tredje pedagogen”, kan då vara en 
möjlighet i genusarbetet, tror jag. Däremot, av vikt att tänka på, är att tillsammans med både 
arbetslaget och barngruppen reflektera över vad som förmedlas i det vi läser.         
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1.1. Syfte 

 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs 
i den barnlitteratur som presenteras för barn genom högläsning i förskolan. Detta för att bidra 
med kunskap om genus i barnlitteraturen, vilket bidrar till att jag som pedagog utvecklar ett 
kritiskt förhållningssätt till de böcker jag väljer att erbjuda barnen.    

  

1.1.1. Frågeställningar 

 

• Hur skildras manliga respektive kvinnliga karaktärer i litteraturen? 

• Kan man urskilja könsstereotypa markörer hos flickor/kvinnor och  
pojkar/män i litteraturen, vilka? 

• På vilket sätt bekräftar eller utmanar/överskrider litteraturen den traditionella synen på 
flickor/kvinnor och pojkar/män? 
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2. Litteratur och forskning 

 

Detta kapitel börjar med en genomgång av de begrepp vars definitioner jag anser behöver 
tydliggöras, för att visa vilken betydelse jag lägger i dessa begrepp. Vidare presenteras 
tidigare forskning om genus i bilderboken. Avslutningsvis presenteras de två teorier som 
kommer att fungera som verktyg i analysen av det empiriska materialet.    

 

2.1. Centrala begrepp 

 

2.1.1. Genus (könsroll), norm och stereotyp 

 

I Nationalencyklopedin, ett av Sveriges största uppslagsverk, beskrivs genus som ett begrepp 
som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 
tillsammans formar människors sociala kön (Nationalencyklopedin, 2013). Svaleryd (2002) 
menar att genus är ett begrepp som i modern könsforskning betecknar ett system som består 
av två motsatta och uteslutande kategorier inom vilka mänskligheten placeras – 
kvinna/kvinnligt och man/manligt. Hon menar vidare att relationen mellan könen, mäns 
kvinnors beteenden, sysslor och vad som anses vara manligt och kvinnligt är vad begreppet 
genus fokuserar på (Svaleryd, 2002). 

 

Yvonne Hirdman (2001) ger en liknande förklaring till begreppet genus, men lägger till att 
inom begreppet ryms tudelning, dikotomi och underordning, vilka kommer att behandlas 
ytterligare under teoriavsnittet. Hon lägger också till att begreppet genus uppkom då 
könsrollsbegreppet behövde bytas ut. Anledningen var att könsrollsbegreppet upplevdes vara 
uttjatat och hade förlorat sin kraft. Vidare menar Hirdman (2001) att könsrollsbegreppet är för 
tvetydigt och kan tolkas upplevas som en utbytbar roll som löst påhängda identiteter, 
samtidigt som det skapar diffushet mellan ”det biologiska könet” och det formade. Här menar 
hon då att begreppet genus är tydligare och klarare. I min uppsats har jag därför bestämt mig 
för att endast använda begreppet genus. Detta med intentionen att undvika otydligheter och 
samtidigt styrka betydelsen att det handlar om det sociala könet, vilket skapas utifrån våra 
föreställningar, beteenden och handlingar. Jag anser det då vara relevant att återkoppla till en 
specifik mening i det utdrag från förskolans läroplan som jag tidigare visade ”Förskolan ska 
motverka traditionella könsmönster och könsroller” (Skolverket, 2010, s. 5). I detta utdrag 
uppmärksammas begreppet könsroller. Den exakta betydelsen detta begrepp har i läroplanen 
tydliggörs inte. Jag anser ändå att det framhålls att betydelsen närmar sig ovan beskrivning av 
genusbegreppet då läroplanen lägger stor vikt vid att det handlar om att ge flickor och pojkar 
samma möjligheter i förskolan (Skolverket, 2010). För att visa på att det är läroplanen som 
genomsyrar min uppsats vill jag därför tydliggöra att jag ger läroplanens könsrollsbegrepp 
samma innebörd som jag ovan beskrivit om genusbegreppet.  

 



 

4 
 

Ett annat begrepp som jag använder i min uppsats är begreppet norm. När jag använder detta 
begrepp menar jag en sorts handlingsregel, ett påbud om hur man bör handla eller om hur 
något bör vara beskaffat eller organiserat (Nationalencyklopedin, 2013). Vad gäller begreppet 
stereotyp pratar jag om en förenklad och allmänt omfattad föreställning om utmärkande 
egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, i detta fall kön (Nationalencyklopedin, 2013).  

 

2.2. Genus och barnlitteratur 

 

Under denna rubrik presenteras dels olika forskningsinriktningar med fokus på olika sätt att 
undersöka hur flickor/kvinnor/kvinnligt och pojkar/män/manligt framställs i litteraturen samt 
vart min uppsats hamnar, och dels forskning som tidigare gjorts inom mitt ämnesområde – 
Genus i bilderboken. 

 

2.2.1. Forskningsinriktningar 

 

Boëthius (1991) har i en granskning av utvecklingen inom forskning som intresserat sig för 
läsning i ett, vad han kallar, könsperspektiv tagit fram en forskningsöversikt med fokus på 
litteratur ur ett könsperspektiv. Trots att granskningen genomfördes för cirka tjugo år sedan 
och kan uppfattas vara ”gammal”, anser jag ändå att delar av översikten tydliggör inom vilken 
forskning min uppsats hamnar. I sin granskning kommer han fram till att man inom den 
könsorienterade litteraturforskningen kan urskilja fem olika forskningsinriktningar, 
könsrollsforskningen, könsorienterade ideologikritiken, kvinnolitteraturforskningen, 
könsorienterad receptionsforskning och genusforskningen. Jag menar att min uppsats hamnar 
under två av dessa forskningsinriktningar, och anser det därför endast vara relevant att lyfta 
fram dessa två. Den första och, enligt Boëthius (1991), mest betydelsefulla, är den så kallade 
könsrollsforskningen, vilken växte fram under början av 1960- talet i relation till den dåtida 
kvinnorörelsen. Inom denna inriktning står endast innehållet (vad förmedlar text och 
illustrationer) i fokus, medan bland annat aspekter som författare och samhällsdiskurser inte 
tas hänsyn till. Därefter växer den andra, tredje och fjärde forskningsinriktningarna fram.  

 

Under 1980- talet visade sig slutligen en femte forskningsinriktning inom vilken forskningen 
hade fokus på hur de båda kategorierna kvinnligt och manligt samt relationen mellan dessa 
gestaltades i litteraturen. Boëthius (1991) kallar denna forskning för genusforskning. Denna 
inriktning kan liknas vid könsrollforskningen i början av 1960- talet, då det inom båda 
inriktningarna ligger fokus på att undersöka hur kvinnor/kvinnligt och män/manligt 
konstrueras i litteraturen. En väsentlig skillnad som Boëthius (1991) tar upp är att både text 
och form nu även började ses utifrån språkliga, kulturella och samhälleliga diskurser, och att 
relationen mellan kvinnligt och manligt lyftes nu fram. I min uppsats ligger fokus endast på 
innehåll, och kan därför ses som ett bidrag inom könsrollsforskningen. Samtidigt undersöker 
jag hur kvinnor och män skildras i litteraturen och relationen mellan dessa, vilket jag ser som 
ett bidrag inom genusforskningen. Jag vill därför påstå att min uppsats hamnar inom både 
könsrollsforskningen och genusforskningen.  
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Jag anser inte att den ena utesluter den andra. Detta betyder även att jag i min uppsats 
kommer få en mer litteraturvetenskaplig framtoning, då jag avsiktligen frångår kopplingar 
mellan litteraturen och samhället.  

 

2.2.2. Betydelsen av att studera genus i barnlitteraturen 

 

Trots att mitt syfte inte är att undersöka vilken betydelse det har för barnen hur 
flickor/kvinnor och pojkar/män framställs i litteraturen har jag dock valt att uppvisa några 
exempel på det. Mitt val att göra detta baserar jag på att jag dels vill sätta undersökningen i ett 
sammanhang och dels poängtera vikten av min undersökning. 

 

Forskningsresultat (Kåreland & Lindh-Munther, 2005) om genus i barnlitteraturen visar att 
barnlitteraturens utformning med fokus på genus har stor betydelse för hur barn skapar sig 
förståelse av världen. Detta då litteraturen uttrycker och synliggöra sociala mönster, vilka 
inkluderar samhällets syn på vad som är feminint och maskulint. En slutsats utifrån dessa 
resultat, enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005), är att det finns legitima skäl att utgå ifrån 
att de böcker som läses för barnen i förskolan utgör en viss del av de erfarenheter som barnen 
utgår ifrån när de skapar sig uppfattningar om hur man som flicka respektive pojke borde 
uppträda. De menar att det därför är relevant att undersöka hur flickor/kvinnor och 
pojkar/män gestaltas i barnlitteraturen. Genom litteraturen skapar sig barn uppfattningar om 
hur manligt respektive kvinnligt positionerar sig i den sociala världen. Både text och bild i 
böckerna gestaltar bilder av manligt och kvinnligt och av begreppen flicka och pojke, vilket 
då resulterar i att litteraturen är med och formar barnens syn på genus (Kåreland, 2007; 
Kårelands & Lindh-Munthers, 2005). 

 

För att ytterligare tydliggöra betydelsen kan Davies (2003) forskning om hur barn skapar sig 
föreställningar om flickigt/kvinnligt och pojkigt/manligt nämnas. Hennes resultat styrker ovan 
resultat och visar att barn tillskriver sig manlighet respektive kvinnlighet som om det vore en 
oföränderlig del av deras personliga och sociala jag. Detta lär de sig genom att anamma de 
diskursiva praktiker som tydligt pekar ut varje person som antingen man eller kvinna, vilka 
synliggörs i barnlitteraturen (Davies, 2003). Davies (2003) formulerar det så här:  

 

Uppdelningen av världen i manligt och kvinnligt är ett ständigt närvarande ordnande mönster i 
berättelser för barn. När barnen lyssnar på traditionella berättelser lär de sig att se sig själva och 
andra som en del av sin egna könsuppdelade berättelse. Sagorna förser dem med metaforer, 
egenskaper och skisser med vars hjälp de kan tolka sina positioner i den sociala världen (Davies, 
2003, s. 66).   

 

Att Davies (2003) material samlades in i Australien ser jag som en tillgång i min uppsats, dels 
då innehållet är lika aktuellt i Sverige, dels då det sätter min undersökning i ett internationellt 
perspektiv. Jag menar då att genom att ta in Davies (2003) forskning uppmärksammas den 
vidare helheten, där min undersökning är en del av helheten. Alla dessa delar visar på att det 
jag undersöker är av vikt att undersöka i hela världen, inte bara på den lokala förskolan.  
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2.2.3. Uppsatser om genus i barnlitteraturen 

 

Det finns många uppsatser som behandlar ämnet genus i barnlitteraturen. Jag skulle vilja ta 
upp några resultat från tre av dessa, vilka jag anser har relevans för min uppsats. Den första 
jag vill ta upp är Nilssons och Nilssons (2006) studie om småbarnslitteratur sedd ur ett 
genusperspektiv. Ett tydligt resultat i uppsatsen var att endast en liten del av de undersökta 
barnböckerna gestaltade huvudkaraktärer med någon egenskap som skiljer sig från vad de 
kallar könsstereotypt beteende. De uppmärksammade också att merparten av böckerna 
förmedlade visuella genusattribut som visade på könstillhörighet hos barnen. Detta då 
exempelvis pojkarnas kläder höll sig inom den blå-gröna färgskalan, och inte någon gång 
kunde en pojkes kläder misstas för vad de kallar ”flickkläder”. Flickorna, däremot, var 
gränsöverskridare vad gäller både klädtyper och klädfärger. Sanfridsson (2006) undersöker i 
sin uppsat olika genusstrukturer i bilderboken och fann bland annat ett annat resultat än 
Nilsson och Nilsson (2006). Hon menar på att karaktärsbeskrivningar och känslouttryck inte 
är typiskt könsstereotypa. Detta då rädsla och ängslan inte är förbehållet kvinnorna, medan 
styrka och beskyddande inte är förbehållet männen i litteraturen. Sanfridsson (2006) fann 
också i sin undersökning att kvinnor tillåts vara arga och upproriska, samtidigt som männen 
tillåts visa rädsla och gråta öppet. Vidare styrker hon samtidigt även Nilssons och Nilssons 
(2006) resultat då hon menar att det i undersökningen dock framgår att pojkar sällan beskrivs 
som små, snälla och söta, vilka hon menar är ord som vanligtvis används om flickor och 
syftar till ett omhändertagande och till kvinnan som skönhetsobjekt. De beskrivande ord som 
används om pojkar är cool, stark och modig, vilket hon menar syftar till att mannen är aktiv 
och fysiskt stark. Sanfridsson (2006) finner även att aktiviteter och intressen hos 
huvudkaraktärerna är könsstereotypa. Detta då kvinnan i högre grad ägnar sig åt 
inomhusaktiviteter, medan mannen är utomhus och aktiv. En intressant aspekt att ta upp här är 
att Davidssons (2006) i sin undersökning om manligt och kvinnligt i svenska bilderböcker 
finner motsatta resultat, nämligen att det är bikaraktärerna i barnlitteraturen och inte 
huvudkaraktärerna som uppvisar typiska stereotypa könsroller. Intressant att nämna är också 
hur Sanfridsson (2006) ser att männen i barnlitteraturen tar större plats i yrkeslivet och att de 
få gånger som kvinnan är yrkesverksam är detta oftast inom serviceyrken samt yrken som 
handlar om omsorg. Även här ser Sanfridsson (2006) beskrivningar som bryter mot de 
traditionella normerna kopplade till kön, men det är då framförallt kvinnornas yrken som 
bryter mot normen. Detta genom att kvinnorna ibland har vad som inom normen ses som 
typiska manliga yrken, såsom tekniska och fysiska yrken.   

 

Anledningen till att jag valt att ta upp dessa tre uppsatserna är dels då de till viss del 
framhåller motstridiga resultat, dels då de är skrivna med syftet att undersöka samma 
ämnesområde som jag – Genus i bilderboken.  
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2.2.4. Inre markörer 

 

Davies (2003) fann i sin studie om hur barn skapar sig föreställningar om flickigt/kvinnligt 
och pojkigt/manligt att barn genom litteratur inte bara får ta del av vad hon kallar den 
vardagliga, könsuppdelade världen med kvinnor i kök, utan också en fantasivärld där 
kvinnorna överger köken. Samtidigt poängterar hon att när detta är fallet, att kvinnan är aktiv 
och mäktig, kan hon oftast bara bli accepterad om hennes handlingar är osjälviska och riktas 
mot en man eller ett barn. Davies (2003) menar att män i barnlitteraturen däremot har en 
större uppsättning möjligheter. Männen hyllas och deras makt beundras, samtidigt som deras 
styrka och skicklighet kan associeras till både något negativt eller positivt, många gånger till 
både och samtidigt. Hon menar vidare att de böcker som vanligen används för att lära barn att 
läsa oftast ger en ”realistisk” bild av världen, istället för en påhittad fantasivärld. I denna värld 
är mannen aktiv, handlande och utåtriktad, medan kvinnan är passiv och stödjande.  

 

Andra forskningsresultat som handlar om genus i barnlitteraturen (Kåreland & Lindh-
Munther, 2005) visar på de olika beteenden som barnlitteraturens manliga respektive 
kvinnliga huvudkaraktärer uppvisar. Kåreland och Lindh-Munther (2005) fann i sin studie om 
läsning och könsmönster att medan en del av de undersökta böckerna skildrar tydliga 
traditionella könsstereotyper, skildrar en annan del beteenden som avviker från dessa 
stereotyper. I stor utsträckning förmedlar ändå barnlitteraturen en traditionell bild av manliga 
och kvinnliga beteenden, där styrka, aggressivitet, ilska, busighet, heroiska insatser, 
oförskämdhet och aktivitet tillskrivs pojkarna medan anpasslighet, hjälplöshet och passivitet 
tillskrivs flickorna. Det framgår även att pojkar vid konfrontationer är mer fysiska och 
uttrycker sig mer kroppsligt än flickorna. Samtidigt framgår det att flickors lekar, mer än 
pojkars, har estetiska dimensioner. Att pojkarna framstår som individualister och rebeller 
medan flickorna oftare framstår som relationsbundna och utan uttalat behov av att revoltera 
eller protestera visas också i Kåreland och Lindh-Munthers (2005) studie om läsning och 
könsmönster. Samtidigt finns det en annan trend med andra sätt att skildra karaktärer, 
framförallt flickor i barnlitteraturen. Granskning av flickskildringar i barnlitteratur har visat 
på komplexa flickkaraktärer som dels kan kallas modiga, tuffa och målinriktade, dels 
känslosamma. Dessa flickor skildras med både maskulina och feminina egenskaper. Ovanligt 
är inte att flickan målas upp som stark och maktfull, men också med egenskaper som blyg, 
ompysslande och känslosam. (Österlund, 2008). Österlund (2008) drar slutsatsen i sin studie 
om den komplexa bilderboksflickan att det finns bilderböcker som visar att man kan vara 
flickaktig och stark, men också pojkaktig och svag, utan att karaktären gestaltas med omvända 
könsstereotyper. Hon poängterar vidare vikten av att uppmärksamma fallgropen med att 
skildra starka flickor, då de oftast förlorar sin femininitet. Hon menar att flickor görs starka på 
bekostnad av vad hon kallar deras flickighet. Detta då hon uppmärksammat en uppmaning att 
skildringen av bilderboksfickan bör ta över de typiska pojkstereotyperna, vilket Österlund 
(2008) menar nedvärderar och förminskar flickskapet.    
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2.2.5. Yttre markörer 

 

Davies (2003) diskuterar vidare i sin studie om hur barn skapar sig föreställningar om 
flickigt/kvinnligt och pojkigt/manligt om vikten av kläder för barns skapande av genus, och 
menar att kläder ofta används för att markera könstillhörighet. Grettve (2008) menar även hon 
att kläderna har en viktig mening. Hennes undersökning om kläder, klass och genus i två 
barnberättelser visar på att kläder, utöver den konkreta funktionen, även bidrar till att placera 
de agerande barnen i ett socialt och kulturell, av Grettve (2008) kallat, kodat rum. I detta rum 
förmedlar kläderna något om vem och vad barnet är. Vidare menar hon att samtidigt som 
kläder används för att visa könstillhörighet, används kläder också som ett medel för att 
utmana och överskrida könsstereotyper. I undersökningen av de båda barnberättelserna drar 
Grettve (2008) slutsatsen att kläderna i de båda texterna kan ses som tecken som visar 
karaktärernas könstillhörighet och rådande genusstruktur. Hellmans (2010) studie om hur 
normer skapas, upprepas och omförhandlas av flickor, pojkar och pedagoger visar att barn 
använder sig av bland annat färger på sina kläder för att visa könstillhörighet. Hennes resultat 
visar att rosa är en färg som är starkt förbehållet flickor, medan blå en är färg som är starkt 
förbehållet pojkar. 

  

Medan Davies (2003) i sin studie om hur barn skapar sig föreställningar om flickigt/kvinnligt 
och pojkigt/manligt och Grettve (2008)  i sin studie om kläder, klass och genus skriver om 
markörer som tydligt visar könstillhörighet pratar Österlund (2009) om markörer som suddar 
ut könstillhörigheten. Detta sker bland annat genom att författaren gestaltar vad Österlund 
(2009) kallar grumlat kön. Dessa gestaltningar görs synliga med utgångspunkt i två motsatta 
taktiker. Den första är effekttaktiken, vilken används på så sätt att genus gestaltas genom att 
olika könsstereotypa markörer blandas hos karaktären. Den andra är nedtoningstaktiken, som 
handlar om att framställa karaktären som könsneutral och utbytbar genom att könsstereotypa 
markörer undviks. Här kan det handla om både yttre och inre markörer.      

 

2.2.6. Att utmana det stereotypa genusmönstret 

 

I en undersökning om genus i barnlitteraturen är resultatet att bland den litteratur som finns 
tillgänglig för barn i förskolan finns böcker som utmanar stereotypa genusmönster och bryter 
mot normen, men fortfarande är det de traditionella mönstren som dominerar (Kåreland 
&Lindh-Munther, 2005). Kåreland (2007) skriver i sin artikel om könstereotypa 
överskridanden hur pedagoger väljer att byta ut delar av texten i sagorna, exempelvis ger 
pedagogerna Törnrosa egenskaper som en stark röst och mod istället för skönhet, och på så 
sätt ”genusanpassas” historierna. Vidare visar hennes resultat att detta är små ingrepp som 
barnen oftast uppskattar. Även böcker som av författarna är skrivna på ett ”genusanpassat” 
sätt, alltså där normer och stereotyper redan överskrids och utmanas är uppskattat av barnen 
(Kåreland, 2007). En del undersökningar om könsöverskridande och föreställningar om 
flickigt/kvinnligt och pojkigt/manligt (Kåreland, 2007; Davies, 2003) poängterar däremot att 
barnen kan reagera negativt om karaktärerna avviker allt för mycket från de traditionella 
genusmönstren, och har då svårt att acceptera och ta till sig att normen överskrids.  
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Vidare dras i dessa studier slutsatsen att bristen av mottaglighet beror på att barnen redan 
formats av de traditionella sagorna och berättelserna  

 

Forskningsresultat om genus i barnlitteraturen (Kåreland & Lindh-Munther, 2005) visar också 
att flickor i barnlitteraturen oftare än pojkar utmanar det stereotypa genusmönstret, då de har 
större benägenhet att överskrida stereotyper och normer kopplade till kön. Att definiera sig 
som pojkflicka (flicka med maskulina egenskaper) uppfattas oftast som något positivt, medan 
begreppet flickpojke (pojke med feminina egenskaper) knappt kan påstås existera. En pojke 
med allt för tydliga feminina egenskaper betraktas oftast som något negativt.   

 

2.3. Teorier 

 

För att få en ökad förståelse av mitt empiriska material har jag valt att utgå ifrån dels 
Hirdmans teori om genussystemet, dels Connell maskulinitetsteori, vilka används som 
analytiska verktyg i min uppsats. 

 

2.3.1. Genussystemet 

 

Hirdman (2001) använder sig av begreppet genussystem i sin beskrivning av hur ett samhälle 
skapar och upprätthåller ett ordningssystem, inom vilket kvinnor och män tilldelas olika 
roller, sysslor och positioner. Denna ordningsstruktur av könen upprätthålls och bygger på två 
logiker, dikotomi- könens isärhållande, och hierarki- manlig överordning.  

 

Dikotomilogiken, menar Hirdman (2001), innebär att män och kvinnor står för två olika delar 
av en och samma helhet, men hålls isär då delarna ses som varandras motsatser. Ett resultat av 
detta är bland annat att män och kvinnor är uppdelade och dominerar inom olika nivåer i 
samhället. Hierarkilogiken betyder att mannen ses som norm och värderas därmed högre än 
kvinnan som ses som underordnad. Det är männen som är människor och utgör därför normen 
för det normala och allmängiltiga. Dessa två logiker upprätthåller den politiska, sociala och 
ekonomiska ordningen i samhället (Hirdman, 2001). 

 

Vidare diskutera Hirdman (2007) vad hon kallar genuskontraktet. Detta beskriver hon som ett 
kontrakt där två parter accepterar imaginära nedskrivna överenskommelser, som båda parter 
sedan upprätthåller. Oftast är det ett kontrakt uppdraget av den part som definierar den andra. 
Dessa överenskommelser handlar om åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. 
Genuskontraktet, menar Hirdman (2007) kan utspela sig på tre olika socialt konstruerade 
nivåer, vilka samspelar med varandra: 

• Kulturell överlagring- på detta plan handlar det om föreställningar om genus, hur män 
och kvinnor bör vara. 



 

10 
 

• Social integration- här speglar sig den arbetsfördelning som finns mellan könen. 

• Socialisering- på detta plan utspelar sig de regler, det förhållningssätt, som alla lär sig 
är socialt accepterat. Det kan handla om att det för flickor ses som mer tillåtande att 
gråta, medan pojkarnas ”busighet” ses som mer tillåtande än flickor med samma 
”busighet” 

Genuskontraktet är, som ovan visar, mycket konkreta föreställningar om hur män och kvinnor 
ska vara, vilka är uppspaltade på olika nivåer (Hirdman 2007).  

 

Hirdmans (2001; 2007) teori om genussystemet är av betydelse för min uppsats. Dels ges 
möjligheten att se på mitt empiriska material utifrån idén att flickor/kvinnor och pojkar/män 
framställs som varandras motsatser, dels utifrån idén att pojken/mannen ses som norm och 
värderas högre än kvinnan/flickan.    

 

2.3.2. Maskulinitetsteori 

 

Connell (2008) diskuterar hegemonisk maskulinitet och menar då att det finns en 
upprätthållen normerad maskulinitet i samhället, som bland annat underordnar det kvinnliga 
könet och samtidigt överordnar det manliga. Det handlar, enligt Connell (2008), inte bara om 
mannens överordnad gentemot kvinnan, utan även om över- och underordnade inom andra 
manliga grupper. Lägst på hierarkistegen finns de grupper som tydligt är kopplade till 
femininitet. Förutom kvinnorna, som finns längst ner i stegen, finns även homosexuella män. 
(Connell, 2008).  

 

Vad gäller hegemonisk maskulinitet är det denna maskulinitet som befinner sig högst upp på 
stegen och som då ses som överordnad alla andra maskuliniteter. Här diskuterar Connell 
(2008) ett idealiserat sätt att vara som mannen bör leva upp till, den manliga normen. Den 
hegemoniska maskuliniteten är inte på något sätt ristad i sten, utan är tvärtom väldigt 
föränderlig. Den hegemoniska maskuliniteten ska därmed ses som rörlig i relation till att 
regler och normer i samhället förändras. Connell (2008) menar vidare att denna maskulinitet, 
som nämnts står för ett idealiserat sätt att se på mannen, är många gånger just bara ett ideal 
som de flesta inte lever upp till. Dessa män har däremot nytta av idealet, även om de inte lever 
upp till det. Detta, enligt Connell (2008), genom att vara delaktiga av den hegemoniska 
maskuliniteten. Denna merpart av män lever inte upp till idealet, men nyttjar ändå att idealet 
existerar genom att upprätthålla synen på maskulint och feminint. Som ovan nämnts finns 
kvinnor och homosexuella längst ner i hierarkistegen, men även andra grupper representerar 
vad Connell (2008) kallar den underordnade maskuliniteten. Här befinner sig alla de grupper 
som förknippas med feminina egenskaper eller de som är av annan etnicitet, klass och religiös 
livsåskådning än den manliga grupp som representerar den hegemoniska maskuliniteten. 

 

Connells (2008) maskulinitetsteori bidrar med ytterligare ett analytiskt verktyg, vilket är av 
betydelse för min uppsats. Hans teori kan ses som ett komplement till Hirdmans teori (2001; 
2007).  
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Med hans teori ges möjligheten att även se på mitt empiriska material utifrån idén att det finns 
olika maskuliniteter, varav hegemonisk maskulinitet är överordnad alla andra maskuliniteter.     
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3. Metodologisk ansats och val av metod 
 

I detta kapitel presenteras hur jag valt att genomföra min studie, val av undersökningens 
metodologiska ansats och metoder. Jag värderar också tillförlitligheten och noggrannheten 
(reliabiliteten) och giltigheten i mina data (validiteten). Vidare presenterar jag också etiska, 
och i mitt fall även moraliska, ställningstaganden. Alla mina val har tagits med utgångspunkt i 
mitt syfte som är att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs i den 
barnlitteratur som presenteras för barn genom högläsning i förskolan. Detta för att bidra med 
kunskap om genus i barnlitteraturen, vilket bidrar till att jag som pedagog utvecklar ett kritiskt 
förhållningssätt till de böcker jag väljer att erbjuda barnen. 

 

3.1. Val av metod 

 

Under detta avsnitt tar jag upp dels val av metodologisk ansats, dels val av analysmetoder.   

 

3.1.1. Kvalitativ forskning 

 

I min studie är min intention att skapa en fördjupad förståelse för hur flickor/kvinnor och 
pojkar/män framställs i barnlitteraturen. Jag letar alltså inte efter mätbara kvantitativa resultat, 
vilket en kvantitativ ansats hade förespråkat. Istället letar jag efter en djupare förståelse, vilket 
leder in mig på den kvalitativa vägen. Med en kvalitativ forskningsmetod försöker man skapa 
förståelse för innebörd genom att beskriva och analysera olika mänskliga, sociala fenomen 
(Eriksson & Weiderheim-Paul, 2001). 

 

Med en kvalitativ forskningsansats blir tolkningsmöjligheterna stora. Läran om hur vi tolkar 
olika kommunikativa meddelande kallas hermeneutik (Nikolajeva, 2000). Inom 
hermeneutiken handlar det om att vi börjar med en helhet, övergår till detaljer och går sedan 
tillbaka till helheten med en djupare förståelse, vilket sedan upprepas. Detta av Nikolajeva 
(2000) kallad den hermeneutiska cirkeln. Hon menar vidare att varje ny omläsning av både 
ord och bilder skapar bättre förutsättningar för en fullständig tolkning av helheten, vilket 
betyder att jag upprepade gånger kommer att läsa både ord och bilder. Hermeneutiken kan ses 
som en vetenskaplig inriktning med ett förhållningssätt där man utgår från att studera och 
tolka, vilket jag kommer att göra med utgångspunkt från de teorier jag presenterat. Viktigt att 
ha i åtanke är, enligt den hermeneutiska vetenskapsteorin, att tidigare kunskap, förståelse och 
intryck är med och påverkar hur man förstår och tolkar de resultat man analyserar. Det finns 
alltså ingen objektiv fakta (Davidsson & Patel, 2003). Därför vill jag poängtera att mitt 
resultat tolkas utifrån min förförståelse.  Av vikt för läsaren kan då vara att få en glimt av min 
förförståelse.  
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Jag anser att det finns antydan till att samhället skildrar flickor/kvinnor och pojkar/män utifrån 
könsstereotypa normer om hur man ska vara och bete sig. Som exempel kan nämnas de 
många affärer som delar upp butiken efter kön, med ”flickkläder” på ena sidan och 
”pojkkläder” på andra sidan. Detta betyder att jag inte ser det som omöjligt att liknande 
uppdelningar kan finnas i den barnlitteratur som barn tar del av. Det finns därför risk för att 
jag letar och även hittar könsstereotyper där det egentligen inte finns några. Jag är däremot väl 
medveten om att min förförståelse kan komma att påverka. För att minimera att min 
förförståelse påverkar hur jag ser på mitt empiriska material kommer jag att med tydliga 
argument med hänvisning till teorier och tidigare forskning beskriva hur resultaten framstår 
för mig. Genom att också se till helheten, olika delar och sedan helheten igen minskas risken 
att övertolka enskilda situationer. För att ytterligare minimera risken att min förförståelse ska 
komma att styra resultaten kommer jag att använda mig av dels analytiska begrepp, dels av 
färdiga sammanställda könsstereotypa attribut/markörer, vilka presenteras under nästa avsnitt. 
Jag har valt att jobba på det här sättet för att minimera att min förförståelse påverkar och för 
att skapa validitet i min undersökning.            
 

3.1.2.  Barnlitteraturanalys 

 

Som tidigare nämnts, under forskningsinriktningar, hamnar min uppsats inom både 
könsrollsforskningen och genusforskningen och har litteraturvetenskaplig framtoning, då jag 
avsiktligen frångår kopplingar mellan litteraturen och samhället. Detta kallas även för 
textcentrerat sätt att närma sig litteraturen, där allt ignoreras förutom själva texten och 
bilderna medan ingen hänsyn tas till faktorer såsom författare eller diskurser (Nikolajeva, 
2004).  

 

Med utgångspunkt i att närma mig mitt empiriska material utifrån en kvalitativ ansats har jag 
valt att ta fram några analytiska begrepp som kan vara till hjälp när jag analyserar mitt 
material och söker svar på mina frågeställningar: 

• Den yttre beskrivningen – karaktärernas kläder, hur de rör sig och hur de ser ut. 

• Den inre/psykologiska beskrivningen – karaktärernas inre egenskaper. 

• Handlings- och reaktionsbeskrivning – hur karaktärerna handlar och regerar på 
händelser de är inblandade i (Nikolajeva, 2002). 

 

Jag har även valt att utgå ifrån Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) tabeller för 
”manlighet” och ”kvinnlighet” som visas i uppställningarna nedan. Jag är väl medveten om att 
dessa tabeller inte kan ses som något exakt rätt och riktigt, och inte heller som fulländade 
listor över stereotypa manliga respektive kvinnliga egenskaper och aktiviteter. Jag är även 
medveten om att möjligheten finns att olika människor lägger olika definitioner i de 
egenskaper och aktiviteter som presenteras i tabellerna. I min analys är det alltså mina 
föreställningar kring de egenskaper och aktiviteter som Nikolajevas (2004) och Josefsons 
(2005) tar upp som kommer att styra hur jag tolkar mitt empiriska material.  
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Jag anser ändå att tabellerna är användbara och kan bland annat belysa Hirdmans (2001) två 
principer dikotomi och hierarki och Connells (2008) maskulinitetsteori. Detta genom att de 
ger antydan på vad som är manligt respektive kvinnligt. Att då utgå ifrån tabellerna, menar 
jag, ger möjlighet att upptäcka dikotomier. Även hierarkier och olika maskuliniteter ges 
möjlighet att upptäcka. Med utgångspunkt i att manliga egenskaper är att eftersträva då de, 
enligt Connells (2008) och Hirdmans (2001) teorier, värderas högre kan tabellerna ge 
möjlighet till att upptäcka om mannen är överordnad. 

 

Tabell 1: Nikolajevas (2004) abstrakta schema för ”manlighet” och ”kvinnlighet”     

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

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 

(Nikolajeva, 2004, s. 129) 

 

Som ett komplement har jag lagt till några av vad Josefson (2005) menar att vi ofta förknippar 
med manliga respektive kvinnliga aktiviteter och egenskaper. Skillnaden i Nikolajevas (2004) 
och Josefsons (2005) tabeller är dels att endast Josefson har med aktiviteter, dels att endast 
Nikolajev ställer upp könen som motsatser till varandra.  

 

Tabell 2: Del av Josefsons (2005) lista på vad som ofta förknippas med ”manligt” och 
”kvinnligt” 

”Manligt” ”Kvinnligt” 

Ta initiativ  Trösta 

Bygga saker Laga mat 

Tuff Gråta 
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Självsäker Osäker 

Ta för sig Fnittra 

Påhittig Tvivla på sig själv 

Praktisk Barnkär 

Gilla spänning Inkännande 

(Josefson, 2005, s. 8) 

 

I Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) tabeller framkommer exempelvis att män/pojkar är 
starkare, aggressivare, aktivare och tuffare än kvinnor/flickor. Samtidigt framkommer det att 
kvinnor/flickor bland annat är mer sårbara, passivare, mer osäkra och mer emotionella än 
män/pojkar. De två tabellerna ligger till grund för min analys. I de fall jag upptäcker 
karaktärsdrag som inte uppmärksammas av Nikolajeva (2004) eller Josefson (2005) kommer 
jag även att belysa dessa. En tänkbar situation som kan dyka upp är att jag tolkar en karaktär 
med egenskapen feg eller rädd. Genom att använda mig av Hirdmans teori kan jag då dra 
slutsatsen att vara feg/rädd är en kvinnlig egenskap. Detta då vi ovan kan utläsa att 
egenskapen att var tuff står för något manligt och motsatsen till tuff, menar jag är feg.  

 

3.2. Urval och Avgränsning  

 

Utifrån mina egna erfarenheter, är det bilderböcker som dominerar i förskolans verksamhet. 
Jag valde därför att i min undersökning använda mig av just bilderböcker i förskolan. I mitt 
val av empiriskt material bestämde jag mig först för att använda mig av bokjuryn. Bokjuryn är 
en nationell omröstning där barn varje år röstar fram sina favoritböcker i årets utgivning. Vid 
närmare eftertanke valde jag att istället ta kontakt med några förskolor. Min tanke kring 
ändring av val av empiri är att om jag utgår från bokjuryn får jag egentligen inte svar på mitt 
syfte, som är att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs i den barnlitteratur 
som presenteras för barn genom högläsning i förskolan. Jag kontaktade därför tre förskolor 
via telefon. Jag berättade om mitt examensarbete och frågade om de kunde tänka sig att hjälpa 
mig. Jag fick muntligt samtycke då de gärna plockade ut de bilderböcker som används mest.  
Därefter skickade jag mail till de tre förskolorna där jag återigen berättade om syftet med mitt 
examensarbete och vad jag mer specifikt ville ha från dem. Jag fick tillbaka listor med de 
bilderböcker som de menar är populärast i barngruppen just nu och som oftast läses av 
pedagogerna. De bilderböcker som barnen väljer mellan på förskolan, menar pedagogerna, är 
dels intagna i verksamheten av pedagogerna själva, dels biblioteksböcker som är lånade av 
barnen själva. De just nu populäraste böckerna är bilderböcker som presenterats för barnen av 
pedagogerna. Det är alltså pedagogerna som valt att ta in dessa böcker i verksamheten, inte 
barnen. Två av förskolorna påpekade också att intresset från barnen vad gäller de olika 
bilderböckerna ofta skiftar. Detta kan betyda att hade jag bett om samma listor exempelvis en 
vecka eller två tidigare kan andra bilderböcker ha stått som prioritering. De tre valda 
bilderböckerna är alltså populärast just nu och hade en ny studie gjorts, med samma 
tillvägagångssätt, finns möjligheten att urvalet blivit annorlunda. Jag bad förskolorna att få 
listor med tre böcker prioriterade ett till tre.  
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Med utgångspunkt i att examensarbetet är begränsat i sitt omfång, samt med intentionen att 
göra utförliga analyser av varje bok, valde jag att begränsa mig till tre av de böcker som 
presenterades på listorna. Då ingen av listorna hade samma bok som prioritering ett var det 
självklart att välja de tre bilderböckerna som hade prioritering ett. Dessa böcker var: Ellens 
äppelträd av Catarina Kruusval (2006), Prinsessor och drakar av Christina Björk (2011) och 
Billy på sjukhus av Birgitta Stenberg (2001).  

 

Ellens äppelträd handlar om, som titeln avslöjar, Ellens äppelträd. De karaktärer som 
gestaltas i boken är Ellen, Olle och Ellens mamma och pappa. Äppelträdet står som centrum i 
Ellens och Olles lekar. Trädet är det bästa stället att klättra i och gömma sig i, och äpplena 
smakar underbart. Tillsammans, Ellen, Olle och Ellens mamma och pappa, plockar de alla 
äpplen de kommer åt. När vintern kommer leker Ellen och Olle i snön runt äppelträdet.  En 
kall vinternatt blir det strömavbrott och Ellen och hennes mamma och pappa myser hela 
kvällen framför brasan. Dagen efter strömavbrottet kommer Olle och berättar att kylan och 
vinden har förstört Ellens äppelträd, och både Ellen och Olle saknar trädet oerhört. Men våren 
kommer och Ellen, Olle och Ellens mamma väljer ut ett nytt äppelträd att plantera, som snart 
ger ett stort gott äpple, som alla fyra delar på.   

 

Prinsessor och drakar handlar om sju dagar i sju olika prinsessors liv. De karaktärer som 
gestaltas i boken är de sju prinsessorna och en prins. Även en kung nämns, men det finns 
ingen vidare gestaltning kring honom. Alla prinsessorna möter drakar på olika sätt. 
Exempelvis blir en prinsessa bortrövad av en drake medan en annan stöter på en 
”drakkompis” när hon är ute och leker. En tredje får besök av en drake när hon ska sova, en 
fjärde måste rädda sin lillebror som blivit kidnappad av en drake.  Vi får följa hur 
prinsessorna hanterar sina möten med de olika drakarna. Prinsessan som blir bortrövad tycker 
att det är ynkligt att drakarna har så lite leksaker och att de får skylla sig själva om de sätter 
eld på sina saker. Till sist tycker hon ändå att de kan få varsitt dockskåp av henne. Prinsessan 
som ska rädda sin lillebror är väldigt arg på draken och hotar att döda honom. Tillsist 
kompromissar de och lillebror får komma hem om draken får låna prinsessans sparkcykel.   

 

Billy på sjukhus är en berättelse om hur Billy skadar sig och hamnar på sjukhus. De karaktärer 
som gestaltas är Billy, Billys mamma, Lotta som är Billys kompis och Kent som Billy träffar 
på sjukhuset. Därutöver gestaltas även en läkare och sjuksköterska. När Billy kommer till 
sjukhuset är han rädd att det ska göra ont och att de ska kapa av hans arm, som Lotta sa att de 
säkert måste. Efter att försäkrat sig om att mamma får stanna hos honom hela tiden, och att 
armen inte behöver kapas av, blir han lugn. Vi får följa med Billy när han på natten utforskar 
det spännande sjukhuset med sina mörka korridorer och upplysta rum. Han ser monster som 
han nyfiket följer efter och träffar Kent som också ligger inne på sjukhuset. Kent och Billy 
ska åka hem samma dag och Kent erbjuder Billy och hans mamma skjuts hem på sin 
motorcykel. Väl hemma bjuds alla, Billy, Lotta och Kent på fika av Billys mamma.     
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3.3. Reliabilitet och Validitet 

 

Oavsett vilken metod som används i en undersökning vid insamling av information måste 
man alltid ha ett kritiskt förhållningssätt för att kunna bestämma hur tillförlitlig och giltig 
informationen är. Detta gör man genom att uppskatta reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet 
(giltighet) (Bell, 2007). Bell (2007) menar att reliabilitet mäter i vilken utsträckning samma 
angreppssätt skulle ge samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. 
Eriksson och Weiderheim-Paul (2011) förklarar detta på ett bra sätt. De menar att en metod 
bör, för att ha hög reliabilitet, vara oberoende av undersökare och undersökta enheter. De tar 
vidare upp det problematiska med tolkande undersökningar vad gäller reliabiliteten. I mitt fall 
ligger min tolkning till grund för resultatet och reliabilitetsgraden kan därmed antydas kunna 
ifrågasättas. En annan undersökare, med andra erfarenheter och förkunskaper, skulle kanske 
inte tolka resultatet på samma sätt som jag. Jag, däremot, menar att genom att använda mig av 
så precisa analytiska begrepp, scheman och tydliga teorier som möjligt i mitt närmande av 
bilderböckerna har ökat reliabiliteten, och skapat möjligheter för andra att göra om samma 
undersökning med så liknade resultat som möjligt. Reliabiliteten har också ökat då jag 
synliggjort och varit medveten om min förförståelse och hur den kan påverka hur jag ser på 
mitt material.   

 

Bell (2007) diskuterar validitetsbegreppet och menar att det är mycket mer komplicerat än att 
mäta reliabiliteten. Hon menar ända att validitet mäter i vilken grad vi undersöker det vi 
påstår oss undersöka. För att tydliggöra hänvisar Bell (2007) till Sapsford och Jubb som 
menar att validitet är detsamma som hur man utformar sin undersökning med syfte att på 
bästa sätt ge trovärdiga slutsatser. Det handlar också om att de resultat som undersökningen 
får fram ska utgöra starkt stöd för de tolkningar undersökaren gör, forskningsresultatet styr 
alltså de slutsatser som kan/inte kan dras. För att öka graden av validitet i min undersökning 
har jag valt att utgå från tydliga analysmodeller som tidigare presenterats. Jag har 
problematiserat mitt tillvägagångssätt för att visa mina intentioner med val av metod och 
analys. Vidare har mitt val av metod, analys och teoretiska utgångspunkter baserats på mitt val 
av syfte, vilket sedan lett till att jag fått fram vissa resultat och slutsatser. Dessa resultat och 
slutsatser har sedan utgjort grund för min diskussion. Det har hela tiden varit mitt syfte och 
mina frågeställningar som styrt utformningen av min undersökning för att på så sätt hålla mig 
inom ramen för det jag vill undersöka och att ha en ”röd tråd” i min uppsats. Jag anser att 
detta medför en ganska hög grad av validitet i min studie.    

 

3.4. Etiska och moraliska ställningstaganden  

 

Då jag endast analyserar böcker är inga enskilda individer involverade i min undersökning. 
Detta betyder att de fyra begrepp som Vetenskapsrådet (2011) menar att man i en vetenskaplig 
studie ska ta hänsyn till när man tar etiska ställningstaganden, sekretess, tystnadsplikt, 
anonymitet och konfidentialitet, inte är aktuella i min undersökning. Däremot finns där några 
moraliska ställningstaganden som jag vill redogöra för. Moraliska ställningstaganden, menar 
Vetenskapsrådet (2011)  hör mer ihop med våra känslor och behov.  



 

18 
 

Dessa är alltså inte ställningstaganden som regelmässigt måste tas hänsyn till. Därmed kan 
moraliska regler vara olika för olika individer, och vad moralen påbjuder och förbjuder är 
därför i behov av analys och tolkning (Vetenskapsrådet, 2011). De moraliska dilemman som 
jag anser att jag stöter på i min undersökning handlar dels om författarna, dels om 
pedagogerna på de förskolor vars boklistor jag använder mig av. Vad gäller författarna vill jag 
vara noga med att påpeka att studien inte handlar om att framställa dessa i ”dåligt ljus”. Jag är 
medveten om att det i de fall mitt material visar på stereotyper och normer som tydligt 
förknippas med kön kan uppfattas som kritik riktad mot författarna. Detta är inte fallet. Jag tar 
inga personliga ställningstaganden, utan visar endast på vad mitt material visar. Det är 
böckerna jag analyserar och tolkar, inte författarna som personer. Jag är trots det medveten om 
att det kan vara en känslig situation. Detsamma gäller för pedagogerna. Jag är medveten om 
att i det fall mitt empiriska material visar på könsstereotyper kan detta resultera i att 
pedagogerna känner sig stötta, eller ifrågasatta i deras val av bilderböcker. Jag vill då påminna 
läsaren om att syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur flickor/kvinnor och 
pojkar/män framställs i den barnlitteratur som presenteras för barn genom högläsning i 
förskolan. Att jag samtidigt bidrar med idéer och tankar om hur litteraturen kan ses utifrån ett 
genusperspektiv ser jag som något positivt. Än en gång, det är böckerna jag analyserar och 
tolkar, inte pedagogerna. Som ovan visar finns det vissa moraliska problem att ta ställning till 
och min slutsats är att det ”onda” som kan medfölja en undersökning av detta slag inte väger 
tyngre än det ”goda” som medföljer. Vetenskapsrådet (2011) skriver att forskningskravet alltid 
måste sättas i relation till individskyddskravet, vilket jag anser att jag gör med ovan argument.    
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4. Resultat och Analys 
 

I följande kapitel presenteras resultatet av min undersökning, som sedan avslutas med 
slutsatser kopplade till mina frågeställningar. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka 
hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs i den barnlitteratur som presenteras för barn 
genom högläsning i förskolan. Detta för att bidra med kunskap om genus i barnlitteraturen, 
vilket bidrar till att jag som pedagog utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till de böcker jag 
väljer att erbjuda barnen. Utifrån mitt syfte ställde jag mig tre frågeställningar: Hur skildras 
manliga respektive kvinnliga karaktärer i litteraturen? Kan man urskilja könsstereotypa 
markörer hos flickor/kvinnor och pojkar/män i litteraturen, vilka? På vilket sätt bekräftar 
eller utmanar/överskrider litteraturen den traditionella synen på flickor/kvinnor och 
pojkar/män? 

 

Jag har valt att dela in detta kapitel i rubriker utifrån mina frågeställningar. De analytiska 
begrepp och Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) tabeller om vad som förknippas med 
manligt och kvinnligt som presenterades i metodkapitlet ligger som grund i analysen. För att 
få svar på mina frågor har jag också analyserat materialet med hjälp av mina teoretiska 
verktyg, vilka är Hirdmans (2001;2007) teori om genussystemet och Connells (2008) 
maskulinitetsteori. Då jag anser att svaren på mina frågeställningar inte har några tydliga 
avgränsningar händer det ibland att texten under de olika rubrikerna upprepas.     

 

4.1. Manliga och kvinnliga karaktärsskildringar 

 

Två olika sätta att skildra manliga och kvinnliga karaktärer kan urskiljas i böckerna, vilka jag 
har valt att kalla variation och ombytta egenskaper. Variation handlar om att karaktärerna 
skildras med en stor variation av egenskaper och handlingar oberoende av kön. Ombytta 
egenskaper handlar om att karaktärerna skildras med egenskaper och utför handlingar som, 
utifrån tabeller (Nikolajeva, 2004; Josefson, 2005), förknippas med det motsatta könet. Nedan 
följer en presentation av de båda sätten. 

 

4.1.1. Variation 

 

I Ellens äppelträd (Kruusval, 2006) är det några inre egenskaper som lyser igenom. Både 
Ellen och Olle blir ledsna när deras fina äppelträd förstörs av kylan och den starka vinden. De 
vill inte längre leka, utan bara sitta i det förstörda trädet, med ledsna miner: 

- Här är nog min sittgren säger Olle och sätter sig. 

- Jag hittar inte min, säger Ellen och sätter sig bredvid. (Kruusval, 2006, sjunde 
uppslaget). 
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Vad gäller Ellen och Olle kan jag inte se något könsstereotypt i deras handlingar, utan jag 
förstår det som att de handlar utifrån att de är människor, inte flicka eller pojke. Båda två 
leker, klättrar i träd, och har snöbollskrig. De reagerar båda med ledsamhet när deras 
klätterträd förstörs, en reaktion som inte kan förstås vara typiskt manligt eller kvinnligt utifrån 
Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) tabeller.  Ellens mamma uppvisar egenskaper som 
inkännande då hon känner av barnens ledsamhet och försöker uppmuntra genom att lova ett 
nytt träd, och omtänksam och emotionell då hon ramar in och sätter upp en bild på barnen när 
de leker i äppelträdet. Egenskaper som med hjälp av Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) 
tabeller kan förstås som kvinnliga. Vad gäller Ellens pappa så kan inga tydliga 
inre/psykologiska egenskaper urskiljas. Han tolkas av mig vara barnkär då han i många 
uppslag är involverad i aktiviteter med Ellen och Olle. Ellens mamma uppfattas också vara 
barnkär, då även hon i många uppslag är tillsammans med barnen. En egenskap som Josefson 
(2005) menar kan förstås som kvinnlig. När äppelträdet har förstörts är det pappan som 
hanterar situationen genom att hämta sågen och såga sönder trädet. Att använda verktyg och 
bygga saker är handlingar som Josefson (2004) menar kan tolkas vara typiskt för det manliga 
könet. 

 

Vidare har vi de inre/psykologiska egenskaperna i boken Billy på sjukhus (Stenberg, 2001). 
Hos huvudkaraktären Billy är det svårt att urskilja varken manliga eller kvinnliga 
könsstereotypiska egenskaper, utan han uppfattas av mig vara en människa med olika 
egenskaper. Detta bortsett från bokomslaget som möjligen kan tolkas visa att Billy är 
omsorgsfull då hans nalle har fått ompyssling och omplåstring, precis som Billy själv. Det kan 
med hjälp av Nikolajeva (2004) och Josefson (2005) förstås som att Billy uppvisar en typiskt 
kvinnlig egenskap. Billy tar sig också med självsäkerhet an de mörka och skrämmande 
korridorerna på sjukhuset. Med nyfikenhet följer han efter vad han tror är ett monster och 
tolkas uppvisa mod och uppskatta spänning. Att vara självsäker och uppskatta spänning kan 
med stöd i Josefsons tabell (2004) förstås vara typiskt för det manliga könet. Billys mamma 
reagerar och handlar väldigt rationellt när Billy faller från trädet och blir ledsen. Hon ringer 
snabbt taxi och åker med Billy till sjukhuset. Hon är varken emotionell eller osäker, utan 
tvärtom uppfattar jag inga tydliga tecken på känslor. På sjukhuset är hon däremot omsorgsfull 
och omhändertagande, då hon håller om Billy och försäkrar honom om att allt kommer att gå 
bra. Även detta kan förstås med hjälp av Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) tabeller. 
Billys mamma uppvisar då både manliga och kvinnliga egenskaper. Först är hon rationell och 
kan nästan uppfattas som känslokall. Sedan är hon både omsorgsfull och omhändertagande.  

 

Drakarna i Prinsessor och Drakar (Björk, 2011) skildras inte heller som tydligt manligt eller 
kvinnligt förknippade. För det första kan nämnas att fem drakar beskrivs som manliga då de 
benämns med ordet han, men utöver det kan inga tydliga könsmarkörer urskiljas med 
utgångspunkt i Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) tabeller om manligt och kvinnligt. 
De andra två drakarna benämns inte som varken kvinnliga eller manliga, och inte heller finns 
det könsförknippade markörer som kan förstås med hjälp av Nikolajeva (2004) och Josefson 
(2005). De sju drakar som gestaltas i boken har alla olika inre egenskaper. Några är osäkra, 
omsorgsfulla och fega, medan andra är aggressiva och rovgiriga.  
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De olika egenskaper som ovan lyfts fram kan med hjälp av Nikolajeva (2004) och Josefson 
(2005) förstås som både kvinnliga och manliga egenskaper. Ser jag till helheten tolkar jag inte 
dessa karaktärer som varken tydligt manligt förknippade eller kvinnligt. Denna typ av 
karaktärsskildring, där karaktärerna av mig uppfattas vara människor med olika egenskaper 
och sätt att handla oberoende av kön, kan antyda ett ifrågasättande av Hirdmans (2001) teori 
om genussystemet. Detta då det inte finns någon dikotomi, alltså isärhållande av könen, eller 
hierarki där det manliga är överordnat det kvinnliga.  

 

Vad gäller den yttre beskrivning av karaktärerna kan denna inte förstås med hjälp av 
Nikolajevas (2004) eller Josefsons (2005) tabeller då de inte närmar sig klädval och färger. 
Jag anser ändå mig kunna påstå att det finns en stor variation oberoende av kön, då 
karaktärerna skildras genom att klädesplagg- och färg är blandade och inte representerade av 
ett visst kön. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna karaktärsskildring som jag kallar variation, uppvisar 
en stor variation av egenskaper och handlingar hos karaktärerna.   

 

4.1.2. Ombytta egenskaper 

 

Kent är en karaktär i Billy på sjukhus (Stenberg, 2001). Han är en muskulös man full av 
tatueringar och piercings och som kör motorcykel. I de tre uppslag som Kent gestaltas 
förmedlas med hjälp av minspel och kroppsspråk en man som är snäll, inkännande och 
emotionell. Även i texten beskrivs Kent som snäll, omtänksam och inte längre elak och farlig, 
vilket han säger sig varit innan. Han påpekar också det positiva med att ha blivit snäll och 
omtänksam, då alla är snälla och omtänksamma tillbaka. Med hjälp av Nikolajeva (2004) och 
Josefson (2005) kan Kents egenskaper förstås som typiskt kvinnliga. 

 

Prinsessorna i Prinsessor och Drakar (Björk, 2011) beskrivs med många inre egenskaper. Den 
bortskämda prinsessan Månstråle är, till en början, allt från arrogant och självsäker till 
känslokall, som följande visar: 

- Är det där ert dockskåp? Sa Månstråle. Har ni bara ett enda? 

- Ja, tyvärr, sa Midnatts-Lasse, det största drakbarnet, vi får turas om att leka med det. 

- Ynkligt. 

- […] ,vår leksaksdrake brann upp när vi sprutade eld på den, sa Midnatts-Lasse. 

- Rätt åt er, sa Månstråle […]. (Björk, 2011, andra uppslaget). 

Mot slutet av historian blir Månstråle däremot lite mer omtänksam och delar med sig av sina 
leksaker till drakbarnen. Även de andra prinsessorna visar på inre egenskaper. Tydligast hos 
prinsessorna i boken är egenskaper som att vara modig, tuff, skyddande och argsint, men även 
egenskaper som att vara omtänksam kan ibland antydas hos prinsessorna.  
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Detta visar sig bland annat då prinsessorna skäller på och konfronterar drakar, räddar prinsen 
från draken och leker med drakar trots vetskapen att de är hemska och farliga. Detta är 
egenskaper som Nikolajeva (2004) och Josefson (2005) menar kan förstås som manliga. 
Prinsen i boken Prinsessor och Drakar (Björk, 2011) beskrivs i texten som snäll och rar och 
framställs som ganska passiv, sårbar, beroende, feg och omsorgsfull. Hans nalle är alltid viktig 
att ha med och han gör inga motstånd när han bli kidnappad av draken. Inte heller gör han 
några kraftansträngningar vad gäller att rymma från draken. Med hjälp av Nikolajeva (2004) 
och Josefson (2005) kan prinsens egenskaper och handlingar förstås som kvinnliga. I denna 
typ av karaktärsskildring uppvisar karaktärerna i sin helhet egenskaper och handlingar 
förknippade till det motsatta könet. Kent i Billy på sjukhus (Stenberg, 2001) och prinsessorna 
och prinsen i Prinsessor och Drakar (Björk, 2011) skildras med egenskaper vilka kan förstås 
utifrån den del av genuskontraktet som Hirdman (2007) kallar kulturell överlagring. Denna 
handlar om föreställningar om hur män och kvinnor bör vara. Detta betyder att karaktärerna 
genom minspel, kroppsspråk och textbeskrivning förmedlar en bild av män, flickor och pojkar 
som, istället för att bekräfta, ifrågasätter de föreställningar som Nikolajeva (2004) och 
Josefson (2005) menar finns om hur män och kvinnor bör vara. Kents egenskaper kan även 
förstås med hjälp av Connells maskulinitetsteori. Kent kan vid en första anblick tolkas stå för 
den typiska manliga normen med sina muskler, tatueringar och piercings och därmed vara 
högst uppe i hierarkistegen och representera en hegemonisk maskulinitet. Vid närmare analys 
med hjälp av Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) tabeller framkommer däremot typiska 
kvinnliga egenskaper. Kents anammande av kvinnliga egenskaper beskrivs ha resulterat i 
något positivt, vilket då kan ifrågasätta om Kent verkligen hamnar längre ner i hierarkistegen 
endast på grund av att han anammat kvinnliga egenskaper, vilket Connells (2008) teori menar. 
Den här tolkningen visar istället att Kent som man har många kvinnliga egenskaper och att 
detta är något positivt som inte verkar betyda att han förlorat i status.   

 

Prinsessornas egenskaper är nästan oavbrutet förknippade till det manliga könet. Modig är en 
egenskap som går som en röd tråd genom boken. Denna egenskap kan inte direkt förstås med 
hjälp av Nikolajeva (2004) eller Josefson (2005).  Att vara modig kan ändå möjligtvis indirekt 
förstås vara en manlig egenskap mer än en kvinnlig. Detta då egenskapen modig kan antydas 
stå i kontrast till vad Nikolajeva (2004) menar är förknippat med kvinnor, såsom sårbara, 
beroende och passiva. Jag menar då att modig inte passar in bland egenskaperna på 
Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) kvinnliga sida av tabellerna. Samtidigt kan 
egenskapen modig antydas höra ihop med egenskaper som skyddande, tuff och självsäker och 
därmed hamna på den manliga sidan av schemana. Att skildra kvinnliga karaktärer med 
tydliga manliga egenskaper och handlingar kan förstås med hjälp av Connells (2008) 
maskulinitetsteori. Genom att uppvisa manliga egenskaper och handlingar kan prinsessorna 
tolkas hamna högre upp i hierarkistegen. Detta då mannen, enligt Connell (2008) ses som 
norm och ideal vars egenskaper därmed av mig tolkas vara eftersträvansvärda. Prinsen, i sin 
tur, uppvisar tydliga kvinnliga egenskaper. Snäll och rar tolkar jag hör ihop med att vara mild 
och omtänksam och kan med hjälp av Nikolajeva (2004) förstås som kvinnliga egenskaper.  
Även prinsens sätt att skildras kan förstå med hjälp av Connells (2008) teori. Prinsen frångår 
manliga egenskaper och handlingar och uppvisar istället tydliga kvinnliga. Det är då möjligt 
att tolka det som att prinsen inte skildras som en manlig karaktär som förespråkar en vad 
Connell (2008) kallar hegemonisk maskulinitet, som är det manliga normerande idealet. 
Istället kan han tolkas hamna långt ner i hierarkistegen.  
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Till skillnad från i Kents fall uppfattar jag det som att prinsens kvinnliga egenskaper inte ses 
som något positivt. Dessa kan antyda bidra till att prinsen låter sig fångas av draken då han är 
sårbar och heller inte försöker ta sig ur situationen då han är passiv.   

 

Denna typ av karaktärsskildring, där manliga karaktärer uppvisar tydliga kvinnliga 
egenskaper och handlingar och kvinnliga karaktärer uppvisar tydliga manliga, kan påstås 
bryta mot vad Hirdman (2007) kallar genuskontraktet. Framför allt vad gäller de delar som 
handlar om kulturell överlagring och socialisering. Kulturell överlagring handlar om 
föreställningar om genus, hur män och kvinnor bör vara. Socialisering handlar om de regler 
och det förhållningssätt som alla lär sig är socialt accepterat. Det kan handla om att det för 
flickor ses som mer tillåtande att gråta, medan pojkarnas ”busighet” ses som mer tillåtande än 
flickor med samma ”busighet” (Hirdman, 2007). Skildringen av karaktärerna kan, som ovan 
visats, med hjälp av Nikolajeva (2004) och Josefson (2005) fårstås ifrågasätta de 
föreställningar om hur flickor/kvinnor och pojkar/män bör vara (kulturell överlagring). Kents 
skildring med kvinnliga egenskaper förstås vara positiv och därmed av mig tolkat som socialt 
accepterat (socialisering). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den karaktärsskildring som jag kallar ombytta egenskaper 
uppvisar en begränsad uppsättning egenskaper till män och kvinnor. Här är manliga 
egenskaper i stor utsträckning förbehållet det kvinnliga könet, medan kvinnliga egenskaper i 
stor utsträckning är förbehållet det manliga könet.  

 

De två olika sätta att skildra manliga och kvinnliga karaktärer som jag kan urskilja i böckerna, 
har jag alltså valt att kalla variation och ombytta egenskaper, som avsnittsrubrikerna visat. 
Det ena visar en stor variation av egenskaper, där manliga och kvinnliga karaktärer tilldelats 
egenskaper och handlingar oberoende av kön. Det andra sättet är genom att ge karaktärerna 
tydliga karaktärsdrag som med hjälp av Nikolajeva (2004) och Josefson (2005) kan förstås 
förknippas med motsatt kön. 

 

4.2. Utmanande och gränsöverskridande 

 

Med hjälp av Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) tabeller kan karaktärerna förstås 
uppvisa gränsöverskridande handlingar och egenskaper som utmanar föreställningar om hur 
flickor/kvinnor och pojkar/män bör vara. Nedan presenteras resultat och analys som bidragit 
till denna slutsats.  

 

4.2.1. Hårda flickor och mjuka pojkar 

 

På första uppslaget i Billy på sjukhus (Stenberg, 2001) ramlar Billy ner från ett träd.  
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Han reagerar genom att bli ledsen och börja gråta. Att inte heller glömma är Kent med sina 
tydliga kvinnliga egenskaper som tidigare nämnts, såsom snäll, inkännande och emotionell. I 
Prinsessor och Drakar (Björk, 2011) handlar och reagerar prinsessorna med både mod och 
självsäkerhet när de möter drakarna, egenskaper som med hjälp av Nikolajeva (2004) och 
Joefson (2005) kan förstås som manliga egenskaper. En prinsessa följer villigt med drakarna 
trots att deras intention är att äta upp henne. En annan räddar prinsen, snäser argsint av draken 
och hotar med att döda honom samtidigt som hon slår en sparkcykel i huvudet på draken. 
Detta kan ses som tecken på mod, beskyddande, våldsamhet och aggressivitet, vilka med 
hjälp av scheman (Nikolajeva, 2004; Josefson, 2005) kan förstås som manliga egenskaper. En 
tredje är inte ett dugg rädd för draken när han kommer och ska kidnappa henne, utan övertalar 
honom att leka istället. En fjärde blir glad och utropar Äntligen när draken kommer, för hon 
hoppades på att draken skulle röva bort henne. Den femte prinsessan tar glatt kontakt med en 
drake, trots att hennes pappa har berättat hemska historier om hur drakar kidnappar prinsessor. 
De andra två prinsessorna sticker ut lite i sina handlingar och reaktioner. De blir först osäkra 
och kan uppfattas vara lite mer fega än de andra prinsessorna då de till en början försöker/vill 
ta avstånd från drakarna eftersom dessa anses vara farliga. Det slutar ändå med att de båda 
prinsessorna möter sina rädslor och tar sig an drakarna. Genom karaktärernas kläder, minspel 
och kroppsspråk kan prinsessorna tolkas vara vackra med sina utsmyckade klänningar och 
rosetter i håret. Samtidigt framställs de även som aktiva, skyddande, tuffa och hårda, då de 
bland annat klättrar i höga berg, närmar sig farliga drakar och går ner i mörka källare. Som 
tidigare nämnts uppfattas prinsen vara sårbar, beroende, passiv, feg och omsorgsfull i relation 
till hans beteende när han blir kidnappad av en drake. Följande utdrag förtydligar ytterligare 
hur prinsessornas (i detta fall en prinsessa) och prinsen skildras: ”[…] hon var en sur och 
argsint prinsessa, så befolkningen kallade henne vresiga Freesia. Hennes lillebror, prins 
Harald, var ovanligt snäll och rar. Han kallades förstås rare Harald” (Björk, 2011, elfte 
uppslaget.) Alla dessa karaktärer kan förstås som överskridare och utmanare av 
könsstereotyper, så som könstereotyper beskrivs av Nikolajeva (2004) och Josefson (2005). 
Detta då flickorna målas upp som hårda och med manliga egenskaper, medan pojkarna och 
mannen målas upp som mjuka och med kvinnliga egenskaper.  

 

Billys reaktion kan tolkas med hjälp av Hirdmans (2007) teori om genuskontraktet. Att han 
gråter visar att det som pojke är accepterat att gråta, vilket visar på förändringar i den del av 
genuskontraktet som Hirdman (2007) kallar socialisering. Detta då denna del handlar om 
accepterade sociala regler som de olika könen måste förhålla sig till, och då bland annat att 
det är mer accepterat för flickor än pojkar att gråta. Kent går jag inte in på så mycket, då jag 
redan tidigare gjort det. Att ändå tydliggöra är att Kent utmanar könsstereotypen, så som den 
beskrivs av Nikolajeva (2004) och Josefson (2005), om manliga egenskaper då han skildras 
med tydliga kvinnliga egenskaper.    

 

Att vara feg, som både prinsen och två prinsessor verkar vara, är en egenskap som inte direkt 
kan förstås med hjälp av Nikolajevas (2004) eller Josefsons (2005) tabeller. Trots det kan det 
antydas att egenskapen är kvinnlig. Detta då egenskapen att vara tuff kan med hjälp av 
Josefson (2005) förstås som manlig och det vore då inte orimligt att tänka sig att motsatsen till 
tuff är feg. Därmed kan egenskapen feg indirekt förstås som en egenskap förknippad med 
kvinnor. Även Hirdmans (2001) teori kan belysa detta då hon menar att män och kvinnor 
representerar två delar av samma helhet, inom vilken vi är varandras motsatser, tuff – feg. 
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Prinsen, som skildras med enbart kvinnliga egenskaper och handlingar, överskrider och 
utmanar därmed tydligt den manliga stereotypen. På samma sätt överskrider och utmanar 
prinsessorna tydligt den kvinnliga stereotypen, då de framför allt skildras med manliga 
egenskaper.  

 

4.2.2. Kvinnosyssla eller manssyssla? 

 

Här vill jag lägga lite extra fokus på Ellens mamma och pappa i Ellens äppelträd (Kruusval 
2006). På första uppslaget är det pappan som omsorgsfullt tar hand om blommorna i rabatten, 
medan mamman längre fram i berättelsen gör detsamma. Att vara omsorgsfull menar 
Nikolajeva (2004) kan förstås som en kvinnlig egenskap. På ett annat uppslag är det pappan 
som tillsamman med barnen plockar äpplena, medan mamman bär en stor påse med äpplen, 
ett tecken på styrka. Vidare kan man se hur pappan leker med barnen i snön, medan mamman 
skottar, barnkär kontra styrka. Även Ellens mamma uppfattas vara barnkär då hon tar med 
barnen och köper ett nytt äppelträd och tillsammans planterar trädet. Barnkär kan med hjälp 
av Josefson (2005) förstås som en kvinnlig egenskap, medan styrka med hjälp av Nikolajeva 
(2004) kan förstås som en manlig egenskap. Det är Ellens mamma som tar initiativet och 
börjar gräva en stor grop till det nya trädet. Styrka och initiativtagande kan förstås som 
manliga egenskaper utifrån tabellerna (Nikolajeva, 2004; Josefson, 2005). Jag vill även 
nämna den sjukhuspersonal som Billy i Billy på sjukhus (Stenberg, 2001) möter på sjukhuset. 
Billy möter en läkare och en sjuksköterska. Läkaren är kvinnlig, medan sjuksköterskan är 
manlig. Läkaren förklarar för Billy vad som kommer att hända och beskrivs som snäll. 
Sköterskan är omhändertagande och omtänksam, två egenskaper som av Nikolajeva (2004) 
beskrivs som kvinnliga egenskaper. Han frågar Billy om han är hungrig och fixar något att åt 
honom. Han försäkrar sig även om att Billy hittar tillbaka till sitt rum. Med hjälp av 
Nikolajeva (2004) och Josefson (2005) kan ovan handlingar förstås som aktiviteter och 
egenskaper som överskrider manliga och kvinnliga stereotyper. Som jag tolkar det finns det 
ingen vad Hirdman (2001) kallar dikotomi, isärhållning av könen, eller hierarki, manlig 
överordning. Istället upplevs det som att handlingar har tilldelats karaktärerna med hänsyn till 
att de är människor, inte olika kön.   

  

4.3. Sammanfattning av resultat och analys 

 

Med utgångspunkt i mitt syfte och mina frågeställningar drar jag några slutsatser från 
presentationen av mitt resultat och min analys. Analysen visar tydligt hur manliga respektive 
kvinnliga karaktärer skildras i bilderböckerna. Min slutsats här är att kvinnliga och manliga 
karaktärer skildras antingen med en stor variation av egenskaper och handlingar, eller med 
egenskaper och handlingar som med hjälp av Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) 
tabeller kan förstås som egenskaper förknippade till det motsatta könet.  Alltså två sätt att 
skildra karaktärerna uppmärksammas. Det ena sättet genom att karaktärerna, oberoende av 
kön, ges samma egenskaper och handlingar. Det andra genom att karaktärerna beskrivs i 
relation till traditionella könsegenskaper, de beskrivs med ombytta egenskaper.  
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I de tre analyserade bilderböckerna är det få könsstereotyper, så som Nikolajeva (2004) och 
Josefson (2005) beskriver könsstereotyper, som visar sig. Det som skildras är karaktärer med 
olika egenskaper och handlingar, oberoende av kön. Samtidigt uppvisas gränsöverskridande 
handlingar och egenskaper som utmanar föreställningar om hur kvinnor/flickor och 
män/pojkar bör vara. Detta då både kvinnliga och manliga karaktärer gestaltas med både 
manliga och kvinnliga egenskaper. Jag ser inte att kvinnorna/flickorna utmanar stereotyperna 
mer än männen/pojkarna. Detta bortsett från karaktärerna i Prinsessor och drakar. Att då 
tänka på är att det kvinnliga könet i den boken är överrepresenterat och står för 
huvudkaraktärerna och är de som betonas mest.   
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5. Diskussion 
 

Nedan följer en kritisk granskning av min studie där jag reflekterar över själva genomförandet 
och vilka brister det hade. Vidare följer en kritisk diskussion av mina slutsatser i relation till 
tidigare forskning. Sedan kommer en sammanfattande del som beskriver vad jag och även 
andra pedagoger kan lära av min studie. Jag avslutar denna del med förslag till fortsatt 
forskning. 

  

5.1. Metoddiskussion 

 

Jag vill börja min metoddiskussion med att påminna läsaren om att mina resultat är framtagna 
utifrån tre av de många tusen olika bilderböcker som finns ute i Sveriges förskolor. Jag anser 
därför att det inte går att påstå att de representerar någon generell verklighet, men speglar 
ändå en del av denna verklighet. 

 

Min studie har en kvalitativ forskningsansats. Jag anser att valet att genomföra en kvalitativ 
istället för kvantitativ studie, gav mig möjlighet att få en djupare förståelse för mitt empiriska 
material, vilket var min intention med undersökningen. Detta val öppnade också upp för 
tolkningsmöjligheter, där min förförståelse riskerade att påverka hur jag såg på mitt empiriska 
material. Vid enskilda tillfällen märkte jag hur jag övertolkade olika situationer i böckerna och 
drog slutsatser tagna ur sitt sammanhang. Jag gjorde därför analysen genom att växla mellan 
delar och helhet, vilket bidrog till att jag uppmärksammade dessa tillfällen.  

 

Jag valde att använda mig av Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) tabeller över vad som 
kan betraktas som manligt och kvinnligt. Dessa olika egenskaper och aktiviteter har i min 
analys inte visat sig vara tilldelade det ena respektive andra könet, utan en dynamisk 
blandning har istället framträtt. I ovan diskussion ställde jag mig frågan om manliga och 
kvinnliga ”sätt att vara” håller på att suddas ut, och jag anser att så är fallet. Inte att de är helt 
utsuddade, men mitt resultat och min analys antyder ändå att ”bollen är satt i rullning”. Av 
den anledningen är jag också kritiskt inställd till mitt val att använda mig av just Nikolajeva 
(2004) och Josefson (2005). Eftersom kvinnliga och manliga ”sätt att vara” håller på att 
suddas ut, eller förändras, anser jag att dessa inte längre är hållbara, åtminstone inte i relation 
till mitt resultat. Fördelen med detta val är att jag kunnat uppmärksamma bristen i Nikolajevas 
(2004) och Josefsons (2005) listor, medan nackdelen är att jag kan ha missat viktiga slutsatser. 
Detta då mitt material kan ha framträtt annorlunda och av mig tolkats på ett annat sätt om jag 
använt mig av exempelvis ett schema som tog hänsyn till att det pågår en förändring av vad 
som är manligt och kvinnligt och att motsatsprincipen mellan dessa två håller på att suddas ut. 
Jag vet inte hur ett sådant schema skulle se ut, då verkligheten är föränderlig, men det är värt 
att tänka på och ha med i beräkningarna vid val av analysmetod. Till hjälp att förstå mitt 
empiriska material valde jag att även använda mig av Hirdmans (2001; 2007) teori om 
genussystemet och Connells (2008) maskulinitetsteori. Dessa två teorier har bidragit till att 
jag uppmärksammat den pågående förändring om vad som är manligt och kvinnligt.  
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Detta då jag sett antydan till att de två teorierna inte längre är hållbara. Jag anser att man kan 
påstå att normen, alltså de handlingsregler och påbud om hur män och kvinnor bör handla 
eller bör vara, är i början av en förändring. Det är också därför som jag riktar kritik mot att 
använda sig av fasta tabeller över vad som är manligt och kvinnligt. Däremot var det så jag i 
denna studie fick göra för att kunna analysera mitt material med utgångspunkt i egenskaper 
som kunde ses bundna till kön.  

 

Alla de val jag har gjort i genomförandet av min studie har varit med intentionen att få en hög 
grad av reliabilitet och validitet. Jag anser att både reliabilitetsgraden och validitetsgraden är 
ganska hög i min uppsats. Reliabiliteten är hög då jag synliggjort och varit medveten om min 
förförståelse, vilket har bidragit till att jag uppmärksammat de ”fällor” jag hamnat i och 
därefter på nytt tolkat mina resultat. Validiteten är hög då det varit mitt syfte och mina 
frågeställningar som styrt utformningen av min undersökning och jag har på så sätt hållit mig 
inom ramen för det jag vill undersöka och haft en ”röd tråd” i min uppsats. 

 

5.2. Resultatdiskussion 

 

Syftet med min undersökning var att bidra med kunskap om hur flickor/kvinnor och 
pojkar/män framställs i den barnlitteratur som presenteras för barn genom högläsning i 
förskolan. Sammanfattningsvis visar resultatet att karaktärerna skildras antingen med ombytta 
egenskaper, med stöd i tabeller om manligt och kvinnligt (Nikolajeva, 2004; Josefsons, 2005), 
eller med varierande egenskaper och handlingar. Vidare visade den ett stort 
gränsöverskridande och utmanande av könsstereotyper och därmed av normen för hur 
kvinnor/flickor och män/pojkar bör vara. 

 

I de två olika karaktärsskildringarna som resultatet visade ser jag likheter till vad Österlund 
(2009) kallar grumlat kön med utgångspunkt i effekttaktiken och nedtoningstaktiken, men viss 
skillnad anser jag är utmärkande. Effekttaktiken används, enligt Österlund (2009) på så sätt att 
genus gestaltas genom att olika könsstereotypa markörer blandas hos karaktären, medan 
nedtoningstaktiken handlar om att framställa karaktären som könsneutral och utbytbar genom 
att könsstereotypa markörer undviks. Nedtoningstaktiken tolkar jag, till viss del, kan stämma 
överens med den karaktärsskildring jag kallar variation. Den här slutsatsen har jag kommit 
fram till då karaktärerna i stor grad har varierande egenskaper. Detta eftersom karaktärerna 
ges olika egenskaper som med hjälp av Nikolajeva (2004) och Josefson (2005) kan förstås 
som både kvinnliga och manliga. Det här betyder att jag även anser att karaktärerna hade 
kunnat byta kön, utan att handlingen hade påverkats, vilket nedtoningstaktiken förespråkar. 
Effekttaktiken stämmer, till viss del, överens med den karaktärsskildring jag kallar ombytta 
egenskaper. I min analys ser jag hur karaktärerna blivit tilldelade egenskaper och handlingar, 
vilka till viss del är blandade hos den enskilda karaktären. Skillnaden mellan effekttaktiken 
och vad jag kallar ombytta egenskaper är att jag i min analys dragit slutsatsen att karaktärerna 
i större utsträckning ”tar på sig” det motsatta könets egenskaper, sett utifrån Nikolajeva 
(2004) och Josefson (2005), medan jag i mindre utsträckning ser en blandning av 
könsmarkörer.  
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Jag anser därmed att de två karaktärsskildringar jag uppmärksammat tar sin utgångspunkt i 
vad Österlund (2009) kallar grumlat kön, men att ovan avvikelser finns. Ett annat sätt som jag 
tolkar mina karaktärsskildringar på i relation till Österlunds (2009) är att den 
karaktärsskildring jag kallar variation kan ses med utgångspunkt i både nedtoningstaktiken 
och effekttaktiken. Detta då karaktärerna framställs både genom att egenskaper och 
handlingar blandas hos den enskilda karaktären (effekttaktiken) och genom att karaktären är 
utbytbar till det motsatta könet utan att handlingen skulle påverkats (nedtoningstaktiken).  
Samtidigt kan jag då se den karaktärsskildring som jag kallar ombytta egenskaper som en 
tredje ”gren” av sätt att skildra karaktärer. Denna tredje gren utmärks av att kvinnliga 
karaktärer uppvisar merparten manliga egenskaper, medan manliga karaktärer uppvisar 
merparten kvinnliga egenskaper, med stöd i scheman om manligt och kvinnligt (Nikolajeva, 
2004; Josefsons, 2005). Jag tolkar det alltså som att det går att se på mitt resultat om 
karaktärsskildringar på två olika sätt i relation till Österlunds (2009) resultat om grumlat kön.  

 

Resultatet visade också att det i böckerna finns få, eller rättare sagt inga, tecken på 
könsstereotyper, eller könsmarkörer, vilket min andra frågeställning handlar om. Detta skiljer 
sig ifrån tidigare studier som visat att karaktärer i barnlitteratur många gånger bekräftar 
könsstereotyper (Davidsson, 2006; Davies, 2003; Grettve 2008; Kåreland & Lindh-Munther, 
2005; Nilssons och Nilssons, 2006; Sanfridsson, 2006). På vissa ställen i böckerna kunde jag 
hitta antydan till att karaktärerna anammade könsstereotyper och visade på markörer som 
kunde tolkas vara könsbundna. Däremot ifrågasätter jag om dessa antydanden verkligen var 
tecken på könsstereotypa markörer, då analysen av böckerna som helhet visade en stor 
variation av egenskaper och handlingar oberoende av kön. Det var därmed det mönster som 
framträdde och det som jag valde att lägga fokus på. Jag tror att det är viktigt att man ser till 
helheten när man analyserar sitt resultat, då man annars riskerar att övertolka de enskilda 
situationerna. En anledning till att mitt resultat inte visade på några könsstereotyper kan vara 
att de tre böcker som analyserats är alla utkomna på 2000- talet. Jag vill sätta det i relation till 
att förskolan fick en egen läroplan 1998 (Skolverket, 2010). Läroplanen understryker vikten 
av en genusmedveten pedagogik varpå, anser jag, pedagoger bör vara medvetna om vilken 
litteratur de presenterar för barnen. Detta kan i sin tur ha påverkat författarna till att skildra 
flickor/kvinnor och pojkar/män på ett sätt som utmanar föreställningar om hur könen bör vara 
och som uppmanar till gränsöverskridande handlingar. Att då ha i åtanke är att barnen inte tar 
hänsyn till böckers årtal när de väljer. Min erfarenhet från dels verksamhetsförlagd utbildning, 
dels jobb inom förskola säger att barnen ofta lånar böcker från bibliotek, vilka de tar in i 
verksamheten (Något som även bekräftades i metodkapitlet). En annan anledning till att mitt 
resultat inte visade på några könsstereotyper kan förstås i relation till förskolans läroplan: 

 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 
utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010, s. 5). 

 

Med utgångspunkt i ovan citat ligger det i pedagogens uppdrag att ge alla barn samma 
möjligheter oavsett kön och därmed utan begränsningar från könsstereotyper.  
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Jag ser det därför som möjligt att de böcker som jag analyserat har valts och köpts in till 
förskolorna med hänsyn till att de visar på gränsöverskridande egenskaper och handlingar, 
samtidigt som de utmanar de föreställningar som finns om manligt och kvinnligt. Detta 
förstått med hjälp av Nikolajevas (2004) och Josefsons (2005) tabeller. Här vill jag koppla 
tillbaka till min inledning. Jag nämnde där att jag tror att en ökad genusmedvetenhet kan 
medföra att man som pedagog utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till de böcker man väljer 
att erbjuda barnen och man kan därmed påverka vad som förmedlas till barnen. Jag vill 
kommentera detta genom att antyda att en genusmedveten pedagogik kan ligga bakom 
förskolornas val av de böcker jag analyserat. Som också nämndes i inledningen brukar 
barnlitteraturen ses som ”den tredje pedagogen” (SOU 2004:115). De böcker jag analyserat 
kan tänkas kunna användas som en ”tredje pedagog” i genusarbetet då de förmedlar en bild av 
manligt och kvinnligt som stämmer överens med läroplanens uppdrag att ge alla barn samma 
möjligheter oavsett kön (se ovan utdrag). Jag vill också uppmärksamma att de tre analyserade 
böckerna var böcker som pedagogerna valt att ta in i verksamheten och presentera för barnen. 
Jag anser då att möjligheten är stor att andra böcker, som är valda av barnen själva att ta in i 
verksamheten, kan innehålla könsstereotyper och ett mindre gränsöverskridande än de böcker 
som analyserats i min studie.    

    

Vidare visade mitt resultat också hur karaktärerna överskrider och utmanar den traditionella 
synen på flickor/kvinnor och pojkar/män, som min tredje frågeställning handlade om. Vad 
gäller bekräftelse av könsstereotyper har jag, som ovan stycke visar, dragit slutsatsen att 
karaktärerna i bilderböckerna inte visar på könsstereotypa mönster. Däremot visar mitt 
resultat ett stort överskridande som utmanar den traditionella, eller med annat ordval 
stereotypa, synen på flickor/kvinnor och pojkar/män. Kåreland och Lindh-Munthers (2005) 
studie om genus och barnlitteratur visar näst in till motsatt resultat än min studie. Deras 
resultat är att barnlitteraturen förmedlar en traditionell bild av manligt och kvinnligt, där bland 
annat styrka, aggressivitet, ilska, busighet och heroiska insatser tillskrivs pojkarna/männen, 
samtidigt som anpasslighet, hjälplöshet och passivitet tillskrivs flickorna. Detta medan mitt 
resultat visar att egenskaper och handlingar tillskrivs karaktärerna oberoende av kön eller med 
ombytta stereotyper. Min analys av bilderböckernas innehåll visar starka, heroiska, 
aggressiva, aktiva och ilskna flickor/kvinnor, och hjälplösa, gråtande, passiva och emotionella 
pojkar/män. Tydliga överskridanden som utmanar normen för hur flickor/kvinnor och 
pojkar/män bör handla och agera, med utgångspunkt i Nikolajevas (2004) och Josefsons 
(2005) tabeller. Däremot anser jag att boken Prinsessor och Drakar (Björk, 2011) är på 
gränsen att hamna i den fallgrop som Österlund (2005) menar nedvärderar och förminskar vad 
hon kallar flickskapet, men i detta fall förminskas även pojkskapet. När jag pratar om 
flickskapet och pojkskapet menar jag flickor med egenskaper som med stöd i Nikolajevas 
(2004) och Josefsons (2005) tabeller kan tolkas som kvinnliga och pojkar med manliga 
egenskaper med stöd i samma tabeller. Prinsessorna gestaltas med en ringa femininitet såsom 
i klänningar och med några få kvinnliga egenskaper. Det är det de manliga egenskaperna som 
klart tar över hos prinsessorna. För att undvika fallgropen bör, enligt mig, karaktärerna 
gestaltas med en variation av egenskaper, beteenden och handlingar oberoende av kön. 
Resultatet antyder att prinsen skildras helt och hållet utan manliga egenskaper, utan med 
endast kvinnliga egenskaper och handlingar, och jag anser då att pojkskapet förminskas. Jag 
frågar mig då om vi går mot trenden att flickor inte får vara ”flickiga”, medan pojkar inte får 
vara ”pojkiga”?  
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Detta med stöd i tabeller om manliga och kvinnliga egenskaper och aktiviteter (Nikolajeva, 
2004; Josefsons, 2005). Jag förstår detta som ett försök att motverka och förebygga vad 
läroplanen kallar traditionella könsmönster och könsroller (Skolverket, 2010). Min slutsats är 
att man på så sätt varken motverkar eller förebygger då det, enligt läroplanen, handlar om att 
flickor och pojkar i förskolan ska ges samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010). Jag anser då att 
prinsessorna och prinsen inte förmedlar detta till barnen. Istället förmedlas ett lika begränsat 
sätt att vara som flicka och pojke som om tydliga könsstereotyper hade bekräftas, enda 
skillnaden är att det är ombytta egenskaper. Därför är min slutsats att boken Prinsessor och 
Drakar (Björk, 2011) hamnar i fallgropen.  

 

Som tidigare nämnts, skildras karaktärerna även med en stor variation av egenskaper, och 
handlingar. Denna karaktärsskildring ser jag också som gränsöverskridande och utmanande av 
normen. Däremot anser jag att detta sätt inte riskerar att hamna i fallgropen. Denna variation 
oberoende av kön uppmuntrar, istället för att begränsa, möjligheter för flickor och pojkar att 
pröva och utveckla förmågor och intressen utan att bli styrda utifrån könsstereotyper, vilket 
läroplanen understryker (Skolverket, 2010). På detta sätt tror jag inte heller, som Kåreland 
(2007) och Davies (2003) poängterar, att barnen i lika stor utsträckning har svårt att acceptera 
och ta till sig att normen överskrids. Skillnad är det i ovan beskrivna överskridande. Där 
avviker karaktärerna väldigt mycket och resultatet, tror jag, kan bli att barnen inte accepterar 
överskridandet.  

 

Det framgår även av tidigare forskning att flickor i barnlitteraturen oftare än pojkar utmanar 
det stereotypa genusmönstret, då de har större benägenhet att överskrida stereotyper och 
normer kopplade till kön (Kåreland & Lindh-Munther, 2005). I mitt resultat finns inga tecken 
på att pojkar eller fickor är mer överskridande än det andra könet. Mina resultat är, som 
diskussionen hittills visat, motstridiga till tidigare forskning och då även till de tre uppsatser 
jag valde att presentera i kapitlet om tidigare forskning. Även om det finns vissa skillnader i 
Davidssons (2006), Nilssons och Nilssons (2006) och Sanfridssons (2006) resultat är de ändå 
överens om att barnlitteraturen oftare bekräftar än utmanar könsstereotyper. Mitt resultat är att 
de här böckerna oftare utmanar är bekräftar könsstereotyper. En intressant iakttagelse i mitt 
resultat är att även kläder och färger har en stor variation hos karaktärerna. Detta då Hellmans 
(2010) resultat visar att flickor många gånger använder rosa medan pojkar många gånger 
använder blått och att detta visar på könstillhörighet. Tidigare forskning (Davies, 2003; 
Kåreland, 2007; Kårelands & Lindh-Munthers, 2005) visar att barn skapar sig förståelse av 
världen utifrån den värld som skildras i barnlitteraturen och att de tar efter de mönster som 
litteraturen förmedlar. Ett rimligt antagande skulle då kunna vara att flickor i de böcker som 
läses för barn skildras i rosa färger, medan pojkar skildras i blåa färger, vilket mitt resultat 
däremot inte visar. Vad detta kan bero på, kan jag inte svara på, utan endast spekulera kring. 
En anledning kan vara att den litteratur som barn i förskolan får ta del av kan ha blivit mer 
genusmedveten när förskolan fick en egen läroplan 1998 (Skolverket, 2010), men att förändring 
tar lång tid och därmed speglar inte alla litteratur verkligheten.      
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Något jag även vill ta upp i min diskussion är om man i min analys kan se antydan till att 
Hirdmans (2001; 2007) teori om genussystemet och Connells (2008) maskulinitetsteori inte 
längre är hållbara. Jag anser att så är fallet. Jag vill tydliggöra att jag drar denna slutsats 
utifrån mitt resultat. Som jag tidigare diskuterat är möjligheten stor att barn även möter 
litteratur där könsstereotyper bekräftas, vilket skulle betyda att genussystemet och 
maskulinitetsteorin skulle kunna ses som hållbara. Hirdmans teori bygger på att kvinnor och 
män hålls isär och att mannen är överordnad kvinnorna. Mitt resultat utmanar genussystemet 
och maskulinitetsteorin då mannen inte i någon del av analysen kan uppfattas vara överordnad 
kvinnan. Detta då det finns en stor variation bland egenskaper och handlingar och det går 
därmed inte att dra någon slutsats om att manliga egenskaper och handlingar skulle vara 
”bättre” än kvinnliga. Om jag går tillbaka till det jag diskuterade om prinsessorna och prinsen 
kan jag däremot se ett isärhållande. Om Hirdman (2001; 2007) menar att män och kvinnor 
hålls isär med sina egenskaper, beteenden och handlingar och att då mannens egenskaper ses 
som överordnade, kan man då inte se ett liknande isärhållande där prinsessorna ses som 
överordnade prinsen? Detta då prinsessorna, utifrån tabeller (Nikolajeva, 2004; Josefsons, 
2005), gestaltas med manliga egenskaper, medan prinsen gestaltas med kvinnliga. Jag menar 
att ett byte av egenskaper kan då inte endast resultera i ett förminskande av flickskapet hos 
flickor och pojkskapet hos pojkar, utan även i att kvinna blir överordnad mannen. 
Isärhållandet kan alltså i just denna bok tolkas vara aktuellt, fast med ombytta roller, anser 
jag. Även den av Connell (2008) kallad hegemoniska maskuliniteten kan antydas vara 
ohållbar eller förändrad då Connell (2008) framhåller att den är föränderlig, vilket jag menar 
visar sig i min analys. Min analys visar en hegemonisk maskulinitet där kvinnliga egenskaper 
ses som positiva och inte som negativa som Connells nuvarande/tidigare hegemoniska 
maskulinitet menade. Jag kan ta karaktären Kent i Billy på sjukhus (Stenberg, 2001) som 
exempel. Han gestaltas med kvinnliga egenskaper, men detta framställs som positivt i boken 
då han nu blir vänligare bemött av andra. I detta fall ses det inte som negativt att Kent 
anammat kvinnliga egenskaper, utan tvärtom som positivt. En förändring i maskulinitetsteorin 
kan antydas då det feminina inte längre ses som något negativt, vilket också kan tolkas ge 
antydning om att det feminina inte längre hamnar längst ner i Connells (2008) hierarkistege. 
Utifrån ovan resonemang ställer jag mig frågan om manliga och kvinnliga ”sätt att vara” 
håller på att suddas ut? Detta då det finns antydningar om att mina teoretiska utgångspunkter 
inte håller i praktiken då mitt resultat till stor del visar karaktärer som skildras som människor 
med olika sätta att vara på, inte som kvinnor/flickor och män/pojkar.   

    

5.3. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

 

De slutsatser/lärdomar jag kan dra av min studie kan delas upp i två aspekter. Den första 
aspekten står i relation till mitt syfte, medan den andra aspekten står i relation till min metod. 
Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män 
framställs i den barnlitteratur som presenteras för barn genom högläsning i förskolan. Detta 
för att bidra med kunskap om genus i barnlitteraturen, vilket bidrar till att jag som pedagog 
utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till de böcker jag väljer att erbjuda barnen. Utifrån mitt 
syfte kan jag dra slutsatsen att inte all litteratur som barnen tar del av på förskolan skildrar så 
könsstereotypa karaktärer som resultat från tidigare forskning visat.  
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Istället har min studie visat på bilderböcker som präglas av normbrytande handlingar där 
könsstereotyper överskrids och utmanas. Den andra aspekten problematiserar valet av metod 
då synen på manligt och kvinnligt är föränderlig. Den slutsats jag kan dra här är att fasta 
scheman och teorier efterhand kan bli ohållbara då normer och stereotyper förknippade till 
kön inte är statiska. Jag drar även pedagogiska slutsatser och då bland annat, med stöd i 
tidigare forskning (Davies, 2003; Kåreland, 2007; Kårelands & Lindh-Munthers, 2005), att 
den litteratur som barnen i förskolan tar del av är med och påverkar barnens syn på hur 
flickor/kvinnor och pojkar/män bör vara. Jag vill därmed koppla tillbaka till min inledning där 
jag tog upp vikten av att pedagoger har ett kritiskt förhållningssätt till de böcker man väljer att 
erbjuda barnen. Något jag tar med mig, och som jag även hoppas att andra pedagoger tar med 
sig, av min studie är vikten av att granska den litteratur som barnen tar del av och på så sätt 
uppmärksammar vilken bild av flickor/kvinnor och pojkar/män som förmedlas i böckerna. 
Detta, tror jag, även skapar möjlighet till diskussion och reflektion i arbetslaget, vilket kan 
synliggöra den egna synen på manligt och kvinnligt. Något som jag anser är en viktig grund i 
verksamhetens genusarbete är att diskutera och synliggöra vad jag själv och mina kollegor har 
för föreställningar om hur flickor/kvinnor och pojkar/män bör vara. På detta sätt skapas en 
utgångspunkt i genusarbetet, med frågan Vad vill vi med vårt genusarbete, och vilken syn vill 
vi förmedla till barnen?  

 

Som förslag till fortsatt forskning skulle jag tycka att det vore intressant att följa upp denna 
studie med en bredare undersökning (fler bilderböcker). Jag vill då titta djupare på om/hur 
Hirdmans (2001) teori om genussystemet och Connells (2008) maskulinitetsteori kan påstås 
vara ohållbara med utgångspunkt i möjligheten att synen på manligt och kvinnligt håller på att 
förändras. Vidare skulle jag även tycka att det vore spännande att genomföra en 
observationsstudie där jag observerar samspelet mellan barnen och pedagogerna under 
högläsning, ur ett genusperspektiv. Detta med syftet att bidra med kunskap om hur 
pedagogerna tillsammans med barnen bearbetar innehållet i den barnlitteratur som barnen tar 
del av.      
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