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Abstract 

 

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur två utvalda barnböcker framställer 

genus och vad som då förmedlas till barn i förskolan, samt hur barnen reagerar på böckernas 

sätt att framställa genus.  

För att fördjupa oss och belysa böckernas sätt att förmedla genus valde vi att börja med en 

noggrann bokanalys av de utvalda barnböckerna. Därefter genomfördes en intervju med 

slumpmässigt utvalda barn som deltagare. Vi valde sedan att läsa böckerna för barnen. 

Dokumentationen, videofilmning, gjorde det möjligt för oss att analysera barnens spontana 

reaktioner under intervjun och läsningen.  

 

Vi såg att barnens tidigare erfarenheter speglade deras uppfattning kring vad som anses vara 

flicksaker respektive pojksaker. Barnens uttryck i intervjun kring materiella saker uppfattade 

vi könsstereotypiskt. Däremot var barnen öppna för nya synvinklar under läsningen av 

böckerna. Barnen konstaterade i diskussionen att alla kan leka med allt och de ifrågasatte inte 

när böckerna överskred könstypiska normer.  

 

 

 

 

Ämnesord: Genus, barnbok, könsroller. 
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1. Inledning och bakgrund 

Ett av våra framtida uppdrag i vår yrkesroll som förskollärare är att bryta traditionella 

könsmönster. Detta innebär även att frångå de stereotypa uppfattningar kring hur barns 

identitetsutveckling ur ett könsperspektiv sker.  Förskolans läroplan (2010) fastställer att 

förskolan ska motverka traditionella könsmönster, samt könsroller. Alla, oavsett kön, ska ha 

samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar utifrån stereotypiska könsroller. 

Barnboken är ett av de största medierna som används av och för barn i förskolan. Sagor och 

läsning för barn är en viktig aktivitet i förskolans värld, då litteraturen gör det möjligt för barn 

att byta perspektiv och få nya erfarenheter. Omgivningen formar barns sätt att se världen, 

likaså böcker och litteratur. Barn tolkar sagor utifrån de normer och värden de fått med sig, 

alltså utifrån tidigare erfarenheter. Barnlitteratur kan alltså, om man vill, användas som ett 

verktyg för att bryta traditionella könsmönster (SOU 2006:75, s.117-118).  

 

Leken är central i barns utveckling och därför fick den vara en del av utgångspunkten i våra 

frågeställningar. Rithander (1991, s.20) beskriver olika observationer av flickor respektive 

pojkars lek. Flickor verkar till synes leka lugnare och i mindre grupper. De leker även 

närmare de vuxna än pojkarna. Pojkarna leker livligare, de växlar i lekarna och de leker i stora 

grupper uppbyggda av regler och rättvisan står högt i fokus.  Enligt Odelfors (1998, s.16) 

visar många undersökningar att pojkar vanligen leker i stora grupper med en eller flera ledare, 

medan flickor leker i par eller små grupper. Ofta leker flickor för sig och pojkar för sig. 

Pojkar kämpar om ledarskapet och för att tillskansa sig makt skryter de om materiella 

resurser, styrka och snabbhet. En del forskningsresultat visar alltså könsskillnader i barns lek, 

både när de väljer material och i deras handlingar. Kåreland menar att läsning för barn 

möjliggör ett möte med olika typer av verkligheter (1994, s.17-18). Barn möter nya förebilder 

och ideal genom barnböckerna. Vidare menar Kåreland att dessa nya världar och perspektiv 

ger barnen möjlighet att lära känna sig själva.  

 

Rimsten-Nilsson (1981, s.94) menar att genom illustrationer kan något i texten speciellt 

framhävas, kanske ett stämningsläge eller relationer mellan människor. Bilder kan också ge 

anledning till samtal därför att de berättar något annat än det som texten berättar. Det spelar 

mycket stor roll vad barnen läser, därför att de på olika vis påverkas av det (1981, s.17). 

Bilden är ett utmärkt pedagogiskt hjälpmedel, då den kan många gånger förklara snabbare, 

tydligare och mer nyanserat och mångsidigt än ord. Just därför är falska beskrivningar i bild 
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särskilt farliga, eftersom det riskerar att ge barnen en osann uppfattning om samhället och 

relationer (1981, s.100).  

    

1.1 Begreppsdefinition 

Följande begrepp anser vi vara relevanta och vill därför definiera och förklara för att 

underlätta för läsaren.  

Barnbok är ett begrepp som förklaras av Kerstin Rimsten-Nilsson (1981, s.10). Hon menar 

att barnbok betyder både barn-och ungdomsbok. Den läses av barn i skolåldern. Vi avser 

använda oss av ordet barnbok för att beskriva litteratur som läses av barn, däremot väljer vi att 

utesluta ungdoms/tonårslitteratur när vi använder ordet barnbok. Lena Kåreland (1994, s. 42-

43) menar att i en barnbok ska bilden vara lika viktig som texten. Rimsten-Nilsson (1981, 

s.17) beskriver att genom illustrationer kan ett stämningsläge förhöjas och bilderna kan även 

bidra till att ett samtal startar. Illustrationen i böckerna talar ofta tydligare än den tryckta 

texten, anser Kåreland (1994, s 42-43). Ingrid Nettervik (2004, s.9-10,) beskriver några 

kriterier för att en bok ska räknas som en barnbok. Nettervik tar upp Hellsings (1963) 

beskrivning som ett viktigt kriterium; att innehållet måste intressera barn. Rimsten-Nilsson 

(1981, s. 10) presenterar Ying Toijer-Nilssons formulering av sina krav på en god barnbok; 

den måste vara äkta, det vill säga den får inte ge en falsk föreställning om världen, samhället 

och förhållanden mellan människor.  

Begreppet genus är de förväntningar och handlingar som fastslår vad flickor och pojkar sägs 

vara kapabla till utifrån sitt kön. Begreppet genus kan förklaras som att föreställningar och 

värderingar sammanlänkat med det biologiska könet är konstruktioner. Genus är inte endast 

ett begrepp som förklarar manliga och kvinnliga könsroller, utan det är även den förväntan 

som finns på de båda könen i könskampen om maktpositionen (SOU 2006:75, s 156-157). 

Birgitta Odelfors (1998, s. 10) förklar det sociala könet som det rätta begreppet för genus, 

detta kan beskrivas som de betydelser man tillskriver det biologiska könet; alltså vad som 

förknippas med kategorierna ”flicka” och ”pojke”. Detta skiftar i olika tider och platser. 

Odelfors tar upp G. H Meads (1934) tankar som beskriver att människor konstruerar sin egen 

och varandras identitet genom den sociala interaktionen i det vardagliga samspelet. Vidare 

förklaras begreppet genus av Odelfors som en social konstruktion som innebär att det sociala 

samspelet med andra människor står i fokus.  
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Susanne Rithander (1991, s. 8) förklarar begreppet kön som två olika delar. Det biologiska 

könet, alltså det kroppsliga. Det sociala könet är det föränderliga; det påverkas och formas 

efter vilken tid vi lever i, samt vilken situation vi befinner oss i. Rithander (1991, s. 10) menar 

att könsrollen är de attribut, till exempel kläder, egenskaper, intressen, som binds samman till 

könet. Författaren förklarar att det är effekter av det vi möter i livet.  

Nationalencyklopedin (2011) förklarar stereotyp som ett begrepp vilket ger en förenklad 

föreställning om egenskaper som är utmärkande för en viss grupp, ras, religion eller kön. 

Hedlin (2004, s. 11) menar att mannen har varit och är fortfarande samhällets norm. Mannen 

är den normala personen medan kvinnan avviker ifrån detta. Kvinnan är en kvinnlig version 

av en människa. Mannen är en könslös individ, han är den riktiga människan. 

Vi kan inte hitta en fullständig definition av begreppet könsmönster, däremot vill vi förklara 

det så tydligt vi kan. De stereotypa förväntningarna som ställs på kvinnor, män, flickor och 

pojkar i vårt samhälle bidrar till en utveckling av sociala mönster. I det stora hela formas 

samhället av så kallade könsmönster, som blir mer eller mindre etablerade (Hedlin, s. 12, 

2004).  

2. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur två utvalda barnböcker framställer genus, vad som då 

förmedlas till barn i förskolan och hur barnen reagerar på detta.  

2.1 Frågeställningar 

 Hur beskrivs pojkar respektive flickor i böckerna ur ett genusperspektiv? 

 Vilka uppfattningar har barnen på förskolan om kön/könsnormer? 

 På vilket sätt påverkar böckernas sätt att förmedla könsroller barnens syn på flickor 

och pojkar? Hur reagerar barn på böckernas sätt att förmedla genus? 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Rithander (1991, s. 10F) beskriver olika utvecklingspsykologiska teorier; hur barn utvecklas. 

Vi kommer att förklara dessa olika utvecklingspsykologiska teorier mer ingående senare i vår 
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uppsats. Även om alla teorier som tas upp av Rithander menar att barns medvetenhet om sitt 

kön formas av samspelet med omgivningen, så har de dock olika utgångspunkter. Vår 

utgångspunkt för hur barn utvecklar sin könsidentitet har varit interaktionistiska teorin som är 

en teori sprungen ur två andra teorier; social inlärningsteori, samt kognitiv teori. Den 

interaktionistiska teorin tar dessa två teorier vidare och utvecklar dem, förklarar Rithander 

(1991, s.13-14). Författaren beskriver den interaktionistiska teorins syn på barn som aktiva i 

sin könsutveckling. Det är omgivningens sätt att bemöta flickor och pojkar som lär barn vad 

som är könstypiskt och vilket kön de tillhör. Barn tolkar omgivningens signaler, varje möte 

blir ungefär som ett test av barnets identitet och i detta sökande efter bekräftelse tolkas de svar 

omgivningen ger, menar Rithander.  

4. Litteratur och tidigare forskning  

För att kunna besvara våra frågeställningar väljer vi att presentera följande litteratur och 

tidigare forskning. Vi inleder med att beskriva könsrollsdebatten som tog fart under 1960-

talet. Vid sidan av denna debatt så fördes även en diskussion om hur litteraturen framställde 

genus och könsroller. Därefter förklarar vi olika utvecklingspsykologiska teorier ur ett 

könsperspektiv. Vi tar även upp ideal i pojkböcker respektive flickböcker, samt en 

genomgång av barnbokens sätt att förmedla genus.  

4.1 Barnbokens historia ur ett genusperspektiv  

De äldsta barnböckerna hade endast ett uppfostrande och pedagogiskt syfte, förklarar 

Kåreland (1994, s. 28-29). De skulle inte vara spännande eller underhållande att läsa. Normer 

och försök att forma barn var det främsta syftet med barnlitteraturen förr. Man ansåg att barn 

formades av vad de läste, att föredra var då uppfostrande och moraliserande litteratur för att 

forma goda medborgare. Nettervik (2004, s. 11) är inne på samma spår och förklarar att tidig 

barnlitteratur var religiöst präglad för att man ville införa en norm i samhället, formandet av 

individen var i fokus. Kåreland menar att detta förändrades i takt med att kulturella och 

sociala förhållande skiftades. Kåreland (1994, s. 32-33) tar upp att utvecklingen av pedagogik 

och psykologi bidrog till en mer antiauktoritär inställning i samhället mot böckernas sätt att 

uppfostra barn. Intresset för individen växte sig starkare allt eftersom. Intresset för att forska 

kring barnboken har på senare år ökats i takt med att statusen höjts, bedömer Kåreland. 
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Kåreland (1994, s.104-105) tar upp 1960-talets könsrollsdebatt och förklarar att ur den 

startades ännu en debatt kring barnbokens sätt att förmedla könsroller; man krävde en mer 

medveten syn på flickor och pojkars roller än vad som då syntes i barnböckerna.  

Genom att denna kritik lyftes fram kom man att undersöka skönlitteratur för barn ur 

könsrollssynpunkt, påtalar Toijer-Nilsson (1978, s. 13F). Diskussionerna om barnböckernas 

könsroller fördes vid sidan av och i anslutning till den allmänna könsrollsdebatten. 

Könsrollsdebatten började i att man krävde mer jämställdhet mellan man och kvinna i hem, 

yrkesliv och samhälle. Toijer-Nilsson beskriver att debatten tog fart i motsättningarna mellan 

hemarbetande och yrkesarbetande kvinnor. Det som tidigare ansågs som typiskt manligt, 

respektive kvinnligt framställdes nu som sekundärt och hävdades vara inlärda roller. Debatten 

omfattade även en diskussion kring att människofostran nu skulle motverka könsbundna 

yrkesval, berättar Toijer-Nilsson. Kåreland (1994, s.105) beskriver att under 1980-talet 

tonades sedan könsrollsdebatten ner, men kritiker menade fortfarande att det saknades 

viljestarka och tuffa tjejer i barnböckerna. 

 

4.2 Barns identitetsutveckling ur ett könsperspektiv 

Utvecklingspsykologiska teorier handlar om hur barn och deras könsidentitet utvecklas. 

Normen för denna sortens forskning har varit att utgå ifrån män och pojkar. Normaliteten har 

varit pojkar, vilket sedan har fungerat som mall även för flickor. Forskning har på senare år 

börjat utvecklas även mot flickor. Rithander (1991, s. 10FF) tar upp fyra olika 

utvecklingspsykologiska teorier som beskriver hur pojke respektive flicka utvecklas. Alla 

teorierna utgår ifrån att barns medvetenhet om sitt kön formas av samspelet med 

omgivningen. Däremot har alla teorierna skilda uppfattningar om vad som är avgörande i 

detta samspel.  

I den sociala inlärningsteorin framställs miljön som avgörande för identitetutveckling ur ett 

könsperspektiv. Barn gör som de vuxna, modellerna, gör. Ett beteende som skildras i medier, 

av vuxna förebilder och kamrater imiteras. Barn belönas, ignoreras och bestraffas för att 

utveckla ett könsspecifikt beteende. 

 I den kognitiva teorin, menar man däremot att barns egna aktiviteter i sökandet efter kunskap 

och förståelse är avgörande. Barn bearbetar och strukturerar aktivt information av 

omgivningen. Barn befinner sig i stadier och förhåller sig till den strukturen på ett biologiskt 

sätt. Informationen från omgivningen hjälper barnet att kategorisera sig själv och sitt kön.  
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Den interaktionistiska teorin är en utveckling av dessa två teorier. Barn är aktiva i sin 

könsutveckling. Det är omgivningens verbala sätt att bemöta flickor och pojkar som lär barn 

vad som är könstypiskt och vilket kön de tillhör. Omgivningens signaler tolkas av barn och 

varje möte kan liknas vid ett test av barnets identitet och i detta sökande efter bekräftelse 

tolkas de svar omgivningen, alltså de vuxna och andra barn, ger.  

Den psykoanalytiska teorin framhåller föräldern som avgörande aspekt för barnet. Samspelet 

med föräldern värderas högst. Identifieringen med den samkönade föräldern påstås vara 

central. Kontakten med föräldern av motsatt kön anses inte vara lika viktig för barnet, dock 

bör en kontakt finnas. Psykoanalytikern Freud hävdade att barnet var en pojke, flickan 

räknades inte med i den kategorin. Relationen som ansågs viktig för utvecklingen var den 

mellan fadern och sonen (A.A).  

Odelfors (1998, s.10) beskriver att hennes studier visat att skillnader mellan pojkar och flickor 

är sprugna ur det sociala och de är inte medfödda skillnader. Odelfors menar att det är 

pågrund av att vuxna bemöter flickor och pojkar olika som dessa skillnader uppstår. Odelfors 

menar även att flickor och pojkar anpassar sig till bemötandet på olika sätt. Förskolans 

läroplan (2010, s. 5) är i linje med Odelfors och beskriver att vuxnas reaktioner, förväntningar 

och bemötande av pojkar och flickor bidrar till att forma deras uppfattning kring vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt.  

  

4.3 Barn och litteratur 

Omgivningen och dess reaktioner på barns handlingar formar barns sätt att se världen, likaså 

gör böcker och litteratur. Barn tolkar berättelser utifrån de erfarenheter de har. I vissa fall kan 

barn ha svårt att gå ifrån den övertygelsen de har fått med sig och det kan ta ett tag innan de 

accepterar andra perspektiv på könsroller. Detta betyder inte att man helt och hållet ska inrikta 

sig på böcker som går utanför de könstypiska gränserna, utan det innebär snarare att man ska 

erbjuda ett bredare utbud av litteratur som handlar om pojkar och flickor som tillåts agera 

obundna utifrån sitt kön (SOU 2006:75, s.117F).  Barn försöker ständigt att identifiera sig 

med handlingar och personer som beskrivs i barnböcker, menar Kåreland. Hon förklarar att 

det är därför barnlitteraturens sätt att framställa kön påverkar barnen (2005, s.122). Kåreland 

anser att barns tidigare erfarenheter av hur man förväntas agera utifrån sitt kön formar deras 

uppfattning om sin egen och andras könsroller (2005, s 126). 
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Elin Bodén och Sofie Hammer (2008, s.27F) tar upp i sitt examensarbete hur pojkar och 

flickor framställs i barnlitteraturen. De beskriver att det bland annat är i bilderna av de olika 

könen man uppfattar förmedlandet av typiska könsroller starkast. Bodén och Hammers studie 

över barnlitteratur visar att en del böcker till stor del förmedlar ett könsstereotypiskt sätt att 

vara. Till exempel beskriver de hur huvudpersonerna i många böcker följer de könstypiska 

rollerna. Slutsatsen för Bodén och Hammer är att böcker som läses för förskolebarn oftast 

förmedlar ett könstypiskt sätt att vara, mer eller mindre. Dock menar författarna att vissa 

böcker försöker utmana traditionella könsmönster till viss del.  

 

Emelie Andersson och Linda Rämgård (2008, s. 31) menar i sitt examensarbete att barnböcker 

förmedlar kunskap om vår värld och värderingar i samhället. Andersson och Rämgård 

förklarar att de därför anser att barnlitteratur är en viktig grund för barns uppfattning om 

genus. Rämgård och Andersson tar även upp att det går att se skillnader i hur barn väljer 

böcker beroende på deras kön. Deras studie har visat att vissa pedagoger menar att hur en 

framsida ser ut på en bok kan vara avgörande för bokvalet.  

 

Emily Pettersson och Maria Skytt (2007, s. 9) tar upp Nikolajevas (2000)  studie och granskning 

av barnböcker ur genussynpunkt i sitt examensarbete.  De frågor hon utgått ifrån innefattar till 

exempel om huvudpersonens kön på något sätt är avgörande för handlingen, samt om boken 

innehåller bilder för att tydligt visa huvudpersonens kön. En annan fråga Nikolajeva forskat kring 

är om huvudpersonens beteende i boken är könstypiskt för flicka eller pojke och hur de övriga 

personerna i boken framställs. Pettersson och Skytt menar att Nikolajeva hävdar att man bör 

ifrågasätta ifall det är möjligt att ändra huvudkaraktärens kön, utan att detta har inverkan på 

handlingen. 

 

4.4 Ideal i pojkböcker och flickböcker 

Nettervik (2004, s.99) menar att all skönlitteratur onekligen speglar författarens ideologi och 

synsätt, men även samhället, kulturen och den tid som var då litteraturen skrevs. Moraliska 

ideal präglade tidig barnlitteratur. Att forma goda samhällsmedborgare, främst pojkar, var i 

fokus. De skulle bli betydelsefulla män som tog stora beslut, fastslår Nettervik. Pojkarna 

behövde bli handlingsfasta och modiga. Kvinnorna som ansågs ha en naturlig svaghet, vilket 
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bidrog till att man inte forskade om kvinnor. Kvinnans fostran var dock till viss del viktig, de 

behövde också ideal för att kunna ta hand om hem och barn.  

 

Nettervik (s. 101F) berättar att dagens samhälle överlag ger positiva reaktioner på en flicka 

som läser böcker avsedda för pojkar. Det uppfattas däremot som onormalt och avvikande om 

en pojke skulle läsa en bok som anses mer lämpad för flickor. Pojkaktiga flickor möter 

positiva reaktioner av omgivningen, medan det är tvärtom för en flickaktig pojke. Nettervik 

drar slutsatsen att detta troligen beror på den allmäna uppfattningen om könets värde. De 

avgörande skillnaderna på flick- och pojkböcker överlag, förklarar Nettervik, är inte endast att 

pojkböcker handlar om pojkar och vice versa. Det är idealen som skiljer dem starkast åt.  

 

Tidigt skrivna pojkböcker skildrar äventyr och spänning, huvudpersonen är överlag en 

hjältefigur på de godas sida. Förmågorna som beskrivs är djärvhet och initiativförmåga, de är 

aktiva och orädda. Nettervik menar att så länge syftet är gott får hjälten bryta mot alla regler. 

Netterviks skildring av idealen i tidigt skrivna flickböckerna handlar om familjelivet i 

centrum, hemmet och det nära står i fokus. Husliga egenskaper, stillsamma aktiviteter, lydiga 

och skötsamma egenskaper står högt i kurs. Strävan mot giftemål, att bli någons hustru och 

mor, är det självklara målet i många tidiga flickböcker. Pojkböcker lästes tidigt av både 

flickor och pojkar, menar Nettervik. Däremot lästes flickböcker endast av flickor. Dock ansåg 

man inte att flickböckerna var onödiga utan det var av största vikt att de blivande mödrarna 

hade moraliska förebilder och ideal som identifieringsobjekt. I de tidigt skrivna pojkböckerna 

saknades kvinnliga ideal och förebilder, endast det typiskt manliga lyftes fram, anser 

Nettervik.  

 

Toijer-Nilsson (1978, s. 21) bedömer att i anslutning till könsrollsdebatten, som ägde rum på 

1960-talet och en bit in på 1970-talet, kom insikten om att idealen i barnböckerna var 

stereotypa och långt efter i utvecklingen. Debattörer och moderna forskare kritiserade 

barnböckernas könstypiska sätt att framställa ideal för flickor och pojkar. Kritikerna menade 

att samhällets barn behövde ideal som till exempel; empatiska män som kunde visa ömhet, 

samt självständiga och aktiva kvinnor. Man krävde att barnlitteraturen skulle förmedla dessa 

alternativa ideal och förebilder som stämde överens med den moderna tiden, menar Toijer-

Nilsson. 
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4.5 Barnbokens förmedlande av genus 

Nettervik (2004, s. 100-101) påtalar att under 1900-talet fostrades fortfarande barnen olika 

utifrån deras kön. Flickor skulle vara stillsamma och öva sig på att inta en moderlig roll. 

Pojkar skulle på olika vis öva sig att bygga upp de egenskaper som ansågs manliga, till 

exempel hjältemod och äventyrslust. Dessa egenskaper ansåg man att man bäst övade in 

genom krigslekar. Nettervik redogör för hur samhällets uppfattning om pojkar respektive 

flickors skillnader i sinneslag och livsuppgift satte prägel och formade barnlitteraturen. 

Överlag är de tidiga böckerna som ansågs lämpade för pojkar fyllda med huvudpersoner med 

liknande egenskaper; hjältemod, ridderlighet och handlingskraft.  

 

1970-talets barnböcker skildrade flickors identitetssökande och yrkesambitioner, detta som 

följd av 60-talets könsrollsdebatt, menar Toijer-Nilsson (1978, s. 24-25). Författaren beskriver 

att problematiseringen av 60-talets stora dilemma; att förena yrke med familjeliv, började 

skymtas i 70-talets barnböcker. Även problemlösningar togs upp och man kunde se ändringar 

i förmedlingen av roller och ideal för både flickor och pojkar.  

 

5. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi vårt urval, vårt tillvägagångssätt, samt vårt etiska förhållningssätt i 

insamlingen av vårt empiriska material. 

5.1 Urval; barnböcker och barngrupp  

Vi valde att analysera två barnböcker skrivna och illustrerade av Per Gustavsson. Böckerna 

valdes bland annat ut på grund av deras klassiska framtoning; sagor om prinsar och 

prinsessor. Vi läste böckerna, samt recensioner på böckerna och vi fick uppfattningen att båda 

böckerna framställde handlingar som var väldigt könsöverskridande. Vi upplevde även att 

illustrationerna i böckerna beskrev handlingar och känslor väldigt tydligt. Vår uppfattning var 

också att båda böckerna var överskridande i förmedlandet av könstypiska handlingar, trots en 

väldigt klassisk framtoning.  

Barngruppen vi valde att intervjua valdes utifrån en urvalsram av barn som fanns tillgängliga 

på förskolan. Förskolan valdes ur en så kallad subjektiv princip, alltså handplockad av oss. 

Detta för att en av oss har haft sin slutpraktik på förskolan och hade en trygg relation till 
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barnen, vilket vi ansåg vara viktigt för att barnen skulle känna sig bekväma. Enligt Martyn 

Denscombe är fördelen med ett subjektivt urval att forskaren på goda grunder kan anta att 

man till exempel kan närma sig objektet på ett visst sätt för att underlätta för undersökningen 

(2000, s.23).  

5.2 Analys av barnböcker  

Vi började med att läsa och studera en bok i taget var för sig, därefter diskuterade vi 

tillsammans. Vi utgick ifrån följande frågor;  

 Hur ser framsidan på boken ut? 

 Vilka/vilken är huvudpersonen? 

 Vilka könstillhörigheter finns i boken? 

 Vad sker det för handlingar i boken? 

 Vilka egenskaper/klädsel har huvudpersonen/personerna?  

 Vad förmedlar boken? 

 Vilka färger finns i boken? Samt utseendet på personerna i boken. 

5.3 Intervjumetod 

Vetenskapsrådet beskriver i sin rapport ”God forskningsed” (2011, s. 40) allmänna principer 

för forskningsprojekt, till exempel ska dessa projekt bygga på empiriskt material. Materialet 

bör präglas av en kritisk analys. Ett tydligt syfte ska genomsyra projektet, man bör sträva efter 

att belysa intressanta, relevanta och välformulerade frågor. Metoder som används ska 

förklaras och användas på ett korrekt vis. 

Vi önskade att få så djupa svar av deltagarna som möjligt i intervjun. Istället för att få ytliga 

svar av många personer ville vi få en större förståelse för hur en liten grupp barn tänkte kring 

ämnet. Information som är baserad på känslor och erfarenheter belyses bäst genom intervjuer, 

menar Denscombe (2000, s. 132-133). Vår metod kan förklaras som semistrukturerad, en 

metod som Denscombe (s. 135) beskriver som färdig lista med frågor, men man strävar hela 

tiden efter flexibilitet, samt att låta den som blir intervjuad utveckla och förklara sina 

synpunkter. Strävan efter att hålla fokus på flexibilitet och öppenhet låg i fokus för oss.  
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5.4 Intervjufrågor 

Frågorna som vi planerade att ställa var följande;  

 Hur ser en flicka/pojke ut? 

 Vad leker flickor/pojkar med? 

Samtalet beräknades vara i ca 15 min.   

5.5 Etiskt förhållningssätt 

För att få fram det mest relevanta av intervjuerna har vi, i enlighet med Denscombe (2000, s. 

161), använt oss av fingerade namn för att hålla på anonymiteten och vi har endast angivit 

relevant bakgrundsfakta. Denscombe (s.142) tar upp att det är nödvändigt att i nästan alla 

undersökningar att söka tillstånd för att intervjua vissa personer. Detta är bland annat 

nödvändigt ifall människorna som ska delta i intervjun är utsatta och skyddas av andra 

ansvariga. Detta gäller oss eftersom vi intervjuade förskolebarn och då krävs tillstånd vilket vi 

var noga med att söka inför intervjun. Alla föräldrar fick godkänna sitt barns deltagande, detta 

för att vi slumpmässigt valde ut barn utifrån situationen som var när vi kom till förskolan.  

5.6 Genomförande 

Efter att vi bearbetat båda böckerna med olika frågor var för sig gick vi igenom våra tankar 

om böckerna tillsammans. Svaren blev sedan grunden för vår kommande analys av 

barnböckerna. Vi valde att göra enskilda bearbetningar för att få en bredare och djupare 

analys, men även för att kunna se böckerna ur olika perspektiv.  

Intervjun ägde rum på en förskola i nordöstra Skåne. Förskolan är belägen i en tätbebyggd 

stad, i anslutning till ett skogsområde. Förskolan har sex stycken avdelningar, vi besökte en 

av avdelningarna som hade barn i åldern 3-5 år. Samtalet innefattade fyra stycken barn runt 

fyra år. Två pojkar och två flickor deltog. Vi besökte förskolan utan att ha bestämt vilka barn 

vi skulle intervjua. När vi kom dit var det många vikarier och många barn i rörelse. Vi 

upplevde stämningen relativt rörig. I ett avskilt rum lekte fyra barn, vi ansåg att det passade 

bra att de barnen deltog i vår intervju. Vi frågade barnen om de ville hjälpa oss att svara på 

några frågor och lyssna på två sagor och det ville de gärna.  
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Intervjufrågorna under samtalet försökte vi anpassa för att ge oss en inblick i barnens 

allmänna uppfattning om genus och kön. Böckerna, som vi hade valt, lästes för barnen och 

under läsningen gav vi barnen utrymme att ge uttryck för tankar kring handlingen.  

Vi använde videoupptagning som dokumentationsmetod. Denscombe (2000, s.146) menar att 

denna metod fångar upp både det talade språket och kroppsspråket. Denscombe påtalar dock 

att risken med denna metod kan vara att deltagarna störs av videokameran vilket kan hämma 

deras förmåga att svara på frågorna som ställs.  

Efter genomförd intervju och bokläsning studerades det inspelade materialet av oss. Vi valde 

att transkribera allt som sades, alltså skriva ner ord för ord. Detta gjordes genom att en av oss 

skrev ner allt som sades och den andra av oss skötte det elektroniska, alltså pausade och 

spelade upp videoupptagningen. Denna process var väldigt långdragen och tung på grund av 

att barnen talade mycket i mun på varandra, detta gjorde att det var svårt att höra och uppfatta 

vad som sades. Vi försökte under hela transkriberingsprocessen att vara väldigt noggranna, 

vilket ledde till att vi fick gå tillbaka och göra många pauser.  

Efter att vi sammanställt materialet läste vi det först var för sig och därefter diskuterade vi det 

tillsammans. Under analysen hade vi böckerna och vår bokanalys som stöd, detta för att 

jämföra vår tolkning med barnens reaktioner. Vi gick igenom och diskuterade hur vi upplevt 

intervjun och bokläsningen. Då vi inte hade samma kontakt med barnen, eftersom vi hade 

olika roller vid intervjun och bokläsningen, fick vi lyssna på varandras tolkning av samtalet 

och byta perspektiv med varandra.  

5.7 Metoddiskussion  

Vi upplevde vissa svårigheter när vi skulle transkribera samtalen. Ibland när barnen 

diskuterade så talade de i mun på varandra och då blev det besvärligt att tolka vad som 

egentligen sades. Vissa meningar fick vi tolka så gott vi kunde och sammanställa på ett sätt 

som gjorde det begripligt. Då flera personer talar samtidigt kan det vara svårt att uppfatta vad 

som sägs ordagrant. Man måste då göra en bedömning av huruvida man eventuellt kan utföra 

en rimlig tolkning av meningarna. Det talade språket kan i vissa fall rekonstrueras när man 

gör om det till skriftlig form (Denscombe, 2000, s.156). Det hade kanske underlättat för oss 

om vi använt en extra ljudkälla, till exempel en diktafon, för att förstärka ljudupptagningen.  
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Vi har av erfarenhet förstått att risken med gruppintervjuer kan vara att vissa deltagare tar mer 

plats än andra. Detta har vi försökt motverka genom att erbjuda en trygg miljö, samt att 

försöka vara inbjudande, lyhörda och öppna. Vi försökte även fördela ordet och lyfta allas 

tankar så gott det gick.  Det var även en stor fördel att gruppen var så liten, för barnen kände 

sig trygga med sina kamrater och ingen hamnade vid sidan av. Det märkte vi på deras sätt att 

agera och tala. Vi upplevde att barnen var öppna och intresserade. Vår intervju, eller snarare 

samtal, var personlig på det sättet att vi försökte möta intervjuobjekten på ett plan som 

präglades av trygghet. Vi valde även att ha en gruppintervju eftersom vi ville uppnå ett öppet 

samtal och en interaktion mellan deltagarna. Vi använde oss av en videokamera vilket gjorde 

att vi kunde dokumentera både talspråk och kroppsspråk. Eftersom videokameran eventuellt 

kan uppfattas störande försökte vi under intervjun att sitta i anslutning till gruppen och filma. 

6. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp resultatet av vår bokanalys, vi kommer att presentera 

intervjun med barnen och till sist diskuterar vi bokanalysen i relation till intervjun. 

6.1 Bokanalys 

Våra utgångspunkter i analysen var; hur ser framsidan på boken ut, vilka är huvudpersonerna, 

vilka kön är med i boken, vilka handlingar sker i boken, vilka egenskaper, klädsel, utseende 

har bokens flickor/pojkar, samt vad boken förmedlar. 

6.2.1 Bok 1 

Så gör prinsessor, av Per Gustavsson (2003) 

Framsidan är i rosa färg, det är snirkliga bokstäver i rosa som formar titlen. En tecknad 

prinsessa iklädd rosa klänning med rosett, blåa vingar på ryggen, ljust/blont hår, guldkrona på 

huvudet och rosettprydda skor. I bakgrunden är det en stor gul krona. Huvudperson i boken är 

prinsessan. I övrigt är det blandade figurer med olika kön. Överlag är de som benämns; 

ishockeyspelare, farliga rövare, ”snygg prins”, manliga. Draken som är med är könsneutral. 

Prinsessans egenskaper beskrivs som självständig, hon har ingen vuxen eller förälder i 

närheten. Hon är noga med sitt utseende, hon är modig och vill rädda/hjälpa människor från 

faror, hon är tuff, stark; tacklar hårdast på isen. Prinsessans klädsel är rosa i hela boken; 

klänning, skor, med mera. Även när hon byter om, till exempel till ishockeykläder, är de 

kläderna rosa.  
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Prinsessans handlingar är väldigt bestämda, hon gör som hon vill och det är ingen som säger 

emot. Hon äter frukost i sängen, väljer kläder, borstar håret, döper fartyg, spelar ishockey och 

tacklar hårdast, hon reser, fäktas, skrämmer rövare, fångar drakar och räddar prinsar.  

Analys 

Framsidan på boken är ur ett traditionellt könsperspektiv riktad mot flickor, utifrån den rosa 

färgen. Prinsessan är självständig och aktiv i hela boken, utan någon vuxen i närheten. Hon 

verkar bo själv och bestämmer även vad hon själv ska göra. Varje beskrivning i boken är ett 

konstaterande: för så gör prinsessor. Hennes utseende är viktigt, hon behöver ha en stor 

garderob och en massa smycken. Det är viktigt att borsta håret. Utseendet är hon noga med 

och hon behöver göra olika uppdrag som prinsessa. Hon gör många saker som handlar om att 

hon behöver vara modig så hon kan rädda andra. Hon reser till andra platser och möter olika 

faror som hon ensam tacklar. Hennes egenskaper är främst att hon är stark, modig och 

äventyrlig. Prinsessan är en stark huvudperson, hon löser alla problem på egenhand. 

Bifigurerna i boken som hon stöter på, skrämmer och räddar är överlag manliga. Vissa 

beskrivningar och bilder som skildrar utseende och materiella ting som prinsessan använder 

kan framstå som stereotypiska; hon är noga med sitt utseende och hon är klädd i rosa från 

topp till tå. Däremot går författaren ifrån det stereotypiska i beskrivandet av hennes 

handlingar, dessa tolkar vi som att hon är oberoende, tapper och djärv. Prinsen som 

Prinsessan räddar i slutet väljer författaren att endast beskriva utseendemässigt och inte med 

någon egenskap.  

 

6.2.2 Bok 2 

 

När prinsar fångar drakar, av Per Gustavsson (2009) 

 

Framsidan är blå och illustrationen visar en prins med röd jacka och rosa och vitrandiga 

byxor, samt guldig krona. Han svingar ett svärd. Bakgrunden visar en stor blå skugga av en 

drake. Titeln är i röda bokstäver. Huvudperson i boken är Prinsen, men även Prinsessan har en 

stark rollfigur. Könstillhörigheterna i boken är, förutom Prinsen och Prinsessan, manliga; 

prinsarna i tornerspelen. Drakarna som är med är könsneutrala. Prinsens klädsel är samma 

som på framsidan, förutom att de rosa och vitrandiga byxorna nu är röd och vitrandiga. 
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Prinsessan har rosa klänning och ett svärd. Prinsen är osäker och otrygg när han inte har 

någon drake, han är ensam i sitt slott och vill gärna passa in i tornespelen och då måste man 

ha en drake. Han är noga med sin klädsel, han stryker och putsar. Prinsen är bra på att laga 

mat och väldigt förberedande i sitt sätt. Han blir modigare i sällskap med Prinsessan. 

Prinsessan är modig och äventyrlig. Hon agerar bete genom att hon ”står och ser söt ut”. 

Prinsen behöver en drake; de ger trygghet och är skojiga. Prinsen vill visa upp den i 

tornespelen för de andra prinsarna, det är pinsamt om man inte har någon drake. När prinsen 

ska på drakjakt måste han först förbereda sig; mata krokodilerna, smörja vindbryggan, klä sig 

fint och stryka sina kläder och handla mat. Han ska ha en prinsessa som bete, man kan göra en 

docka, men han ringer en riktig prinsessa som är äventyrlig. Prinsessan kommer ridande. De 

går ut på drakjakt och bygger en drakfälla. Prinsessans uppgift är att stå och se söt ut. Draken 

är dock listig och fångar dem båda. De får göra draken fin, underhålla drakarna i drakgrottan 

och de får laga mat. Tillslut binder de draken med spagetti och flyr tillsammans. Hemma igen 

så äter de mat och bestämmer att nästa gång ska de inte fånga en bråkig drake, utan en snäll.  

Analys 

Boken kan ur ett traditionellt könsperspektiv uppfattas som avsedd för pojkar. När prinsen är 

ensam är han uttråkad och lite osäker. Han är rädd för att inte ha någon drake att visa upp i 

tornespelen, för det kan bli pinsamt när de andra prinsarna har drakar. Prinsen kan genom 

denna beskrivning uppfattas som han vill passa in bland de andra. Prinsen är ute efter trygghet 

och att ha kul. Han förbereder sig mycket husligt, han ringer till en äventyrlig prinsessa och 

ber om hjälp att fånga draken. Prinsessans uppdrag är att vara modig och stå och se söt ut. 

Efter mötet med prinsessan blir prinsen mer levande, glad, uttrycker mer positiva känslor i 

bilderna.  

Prinsen utför många handlingar som kan uppfattas stereotypiska; han ska visa upp draken i 

tornerspelen med de andra pojkarna. Likaså ”används” prinsessan i ett syfte som kan 

uppfattas stereotypiskt; stå och se söt ut. Dock tar handlingarna steget utanför de stereotypa 

könsgränserna många gånger, till exempel tar prinsen hand om hushållet, är noga med 

kläderna och är osäker. Detsamma när det kommer till prinsessans handlingar; hon är 

äventyrlig och modig. Bokens personer får lov att kliva över typiska könsgränserna och deras 

identiteter är inte stereotypa, även om utseende, vissa färger, samt matrialistiska saker i boken 

är könstypiska. Bilderna dominerar i boken, det är lite text i båda böckerna. Bilderna är 

tydliga, levande beskrivna och de är rörliga. Handlingarna som utförs fångas i bilderna och 

det är mycket detaljer runt omkring.  
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6.3 Sammanfattning 

Båda böckerna beskriver huvudpersonerna utan att ta hänsyn till stereotyper. Handlingar och 

egenskaper går utanför vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt, på ett 

gränsöverskridande sätt. Pojkarna respektive flickorna tillåts vara på sitt sätt, utan att man tar 

hänsyn till traditionella uppfattningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. Till 

exempel; Prinsessan är väldigt aktiv, medan prinsen behöver lite hjälp på traven för att vara 

det. Böckerna förmedlar dock kläder, färger och matriella ting på ett könstypiskt vis överlag.  

 

6.4 Barnintervju och läsning  

Intervjun med barnen genomfördes för att vi ville bli medvetna om deras syn på genus. Vi 

ville få en uppfattning om deras syn på kön och könsroller. 

En fredag i november besökte vi en förskola där en av oss gjorts sin praktik. Vi hade inte 

bestämt oss innan vilka barn vi skulle intervjua, utan det föll sig så att vi valde ut fyra barn, 

två flickor och två pojkar, som var avskilda från resten av gruppen i ett separat rum. Vi valde 

att göra på detta sätt för att det skulle bli slumpmässigt urval och att det inte skulle bli för upp 

styrt. Barnen lekte i dockvrån och vi blev inbjudna i rummet. De satte sig i soffan när vi 

frågade om de ville hjälpa oss med några frågor och lyssna på två sagor. Barnen var spända 

och förväntansfulla, de satte sig i soffan. Barnen känner Malin väl, hon har varit där och 

praktiserat tidigare under sin utbildning. Malin höll i samtalet och hon satte sig framför soffan 

som barnen satt i. Emma filmade samtalet sätter sig en bit ifrån, men ändå i anslutning till de 

andra för att hålla situationen så intim och trygg som möjligt.  

Barnen och Malin börjar först småprata om hur de haft det sen sist de träffades och de 

samtalade kring vardagliga saker. Den första frågan som Malin ställde var; Hur ser en flicka 

ut?, besvarades inte. Barnen var tysta och tittade på varandra. Malin ställde en följdfråga; 

Titta på varandra, hur ser en flicka och en pojke ut? En av pojkarna svarade att flickor har 

ljust hår.  Diskussion gick sedan in på hårfärger och barnen delade med sig av erfarenheter. 

Malin ställde sedan frågan; Kan tjejer och killar ha samma kläder? Barnen tittade lite på 

varandra och svarade alla nekande. En pojke sa att pojkar inte kan ha klänning. 

Vad brukar flickor leka med? frågade Malin sedan. En av flickorna beskrev att flickor lekte 

med ”flicksaker”, som förklarades av henne som barbiedockor. Båda flickorna delade med sig 

av ingående beskrivningar om deras barbiedockor de hade där hemma. Sedan frågade Malin 
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vad pojkarna lekte med. Flickorna sa att pojkar leker med bilar. Malin frågade om det var 

något mer och då svarade hon att det var dinosaurier och klossar också.  

Malin frågade en av pojkarna vad han tyckte att pojkar lekte med. Han svarade att de lekte 

med lego. Malin frågade därefter om flickorna aldrig lekte med lego eller klossar. Pojkarna 

säger att de kan göra det och en av flickorna säger att de kan leka med allt. Malin frågade hur 

flickor och pojkar ser ut när de leker och barnen sa att alla såg glada ut. 

Malin frågar sedan vilken bok barnen vill höra först, hon håller upp båda böckerna framför 

barnen. Alla barnen vill höra på den rosa boken om prinsessan först, Så gör prinsessor. Malin 

presenterar boken och författaren som skrivit boken. En flicka frågar vad prinsessan gör på 

första bilden i boken. Malin berättar att hon boxas och att det är en sport. Malin läser att 

prinsessan äter frukost i sängen och hon frågar ifall barnen brukar göra det. Nej, det brukar de 

inte. Malin fortsätter läsa och det står att prinsessan äter tårta och kakor. Barnen reagerar på 

det och tycker att prinsessan är tokig, man får inte göra så, säger barnen.  

I boken beskrivs prinsessans garderob och barnen reagerar med att peka och prata om bilderna 

på hennes kläder. De tar upp vad prinsessor brukar ha på sig; klänning, krona, halsband och 

prinsesskor. Malin läser att prinsessan måste borsta håret och döpa båtar. På en sida i boken 

spelar prinsessan ishockey och hon tacklar alltid hårdast. Barnen säger att prinsessan vann och 

fick en ”etta”, ett diplom. Malin läser om när prinsessan räddar människor från rövare och att 

hon fäktas med drakar. Pojkarna säger att prinsessan tar svärdet och att draken kommer. 

Malin läser om att prinsessan räddar en prins och att de gifter sig.  

Nästa saga är När prinsar fångar drakar. Malin börjar läsa om prinsen som behöver en drake, 

han vill känna sig trygg. I boken står det att prinsen behöver draken för att de är skojiga och 

att visa upp på tornerspelen. Malin läser att prinsen måste ge sig ut på drakjakt. Barnen pekar 

och pratar om detaljerna på bilderna. Malin läser om hur prinsen förbereder borgen för att 

draken ska kunna trivas i den. Därefter berättar Malin ur boken att det är dags för drakjakt, 

drakarna fångas enklast med en modig prinsessa som bete. En pojke säger att han tror att 

prinsessan vill ställa upp som bete. Malin läser att prinsessan ska stå och se söt ut när draken 

kommer, sedan fångar man draken i en säck. Malin frågar barnen om de tror att det kommer 

lyckas och det tror dem. En flicka säger att det kommer gå för att de har svärd i handen. Malin 

frågar om de ser draken på bilden. Ja, barnen kan se draken. En pojke säger att han är grön 

precis som träden. Malin läser vidare och nu har draken fångat prinsen och prinsessan. En 
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flicka säger att drakarna inte kan vara rosa och pekar på drakarna. Malin läser om att prinsen 

får laga mat till draken, eftersom prinsar är duktiga i köket. Prinsen och prinsessan lyckas fly. 

När Malin visar bilden på deras flykt ur drakgrottan säger en flicka att prinsen hjälper 

prinsessan för hon har ramlat.  

Malin frågar sedan vilken saga barnen tyckte var roligast, alla barnen pekar på prinsessboken. 

De minns att den handlade om drakar. Malin frågar vilken de tyckte var finast och alla, utom 

en pojke, tycker att prinsessboken var finast.  

 

6.5 Analys av barnintervju 

Samtalet började på en lättsam nivå. Barnen ville prata med Malin om vad som hänt sedan 

hon varit där på slutpraktik. Detta gjorde att vi kände att samtalet kändes naturligt. Vi 

upplevde även att man succesivt kunde föra samtalet mot intervjufrågorna utan att avbryta 

barnen. Fokus behölls genom att Malin ställde öppna frågor. Hon avläste och tolkade barnens 

kroppspråk och reaktioner, därefter försökte hon anpassa och utveckla frågorna efter hur 

barnen reagerade. Den första frågan; Hur ser en flicka ut?, togs emot på ett relativt 

avvaktande vis. Följdfrågan; Titta på varandra, hur ser en flicka och en pojke ut?, ställdes på 

ett sätt som barnen tolkade generellt, vilket ledde till att barnen tog fasta på varandras 

utseende istället för att besvara frågan ur allmän synpunkt. Diskussion gick sedan in på 

hårfärger och barnen delade med sig av erfarenheter. Följdfrågan blev ställd för att barnen inte 

verkade förstå den första frågan, vilket vi anser kan ha påverkat svaret. En pojke besvarade 

andra frågan; Kan tjejer och killar ha samma kläder?, med att förklara att pojkar inte har 

klänning. Vad brukar flickor leka med? var en fråga som ledde till en diskussion om 

barbiedockor. En av flickorna beskrev att flickor lekte med ”flicksaker” och det var enligt 

henne barbiedockor. Flickorna pratade om barbie ett tag och sedan frågade Malin vad 

pojkarna lekte med. Flickorna beskrev att pojkar leker med bilar, dinosaurier och klossar.  

Malin frågade en av pojkarna vad han upplevde att pojkarna på dagis lekte med. Han svarade 

att de lekte med lego. Följdfrågorna blev då ifall flickorna aldrig lekte med lego eller klossar. 

Barnen var då överens om att det gjorde de ju. Sedan sade en flicka att flickorna leker med allt 

och efter att Malin frågade om det gällde pojkarna också bekräftade barnen att det gjorde de. 

Malin formulerade om den första frågan och frågade ”Hur en flicka såg ut när hon lekte?”. En 

flicka svarade att flickan ser glad ut. Detsamma gällde pojkarna blev svaret när Malin frågade.  
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Alla barnen vill höra på den rosa boken om prinsessan först. Det är det spontana valet för alla 

barnen, trots att den på traditionellt vis kan uppfattas som en typisk ”flickbok”. I början är det 

en bild där prinsessan boxas. Barnen ifrågasätter inte att prinsessan utövar en sport som ur ett 

stereotypiskt synsätt är en sport mest för pojkar. Barnen reagerar däremot på att prinsessan 

äter frukost i sängen; de förklarar att det får man inte göra. Och verkligen inte tårta och kakor, 

menar barnen.  

Prinsessans garderob är intressant. Barnen går igenom vad prinsessor brukar ha på sig; 

klänning, prinsesskor, halsband och krona. Bilderna i boken är väldigt tydliga och vi uppfattar 

att de beskriver prinsessans uttrycksfulla sätt väldigt väl för barnen. En av flickorna beskriver 

till och med prinsessans minspel på en bild. Barnen accepterar att prinsessan spelar ishockey, 

de ifrågasätter inte detta, trots att det kan tolkas könsöverskridande. Barnen är helt med på att 

prinsessan blir ”etta”, alltså vinner första pris. Barnen uppfattar prinsessans möte med en 

drake som intressant och spännande. Bilderna är väldigt innehållsrika med många detaljer 

som får barnen att reagera. Barnen verkar inte tycka det är konstigt att prinsessan skrämmer 

rövare eller fäktas med drakar. Ingen av barnen ifrågasätter att det är prinsessan som räddar 

prinsen och inte tvärtom.  

Boken om prinsen som fångar drakar inleds i varför prinsen behöver skaffa sig en drake. 

Bilderna visar fler detaljer än vad som nämns i texten, dessa intresserar barnen och samtalet 

går in på detta en stund. Barnen var även intresserade av fjäderpennan som prinsen skriver 

med på en av bilderna i boken. De delar med sig av sina erfarenheter till kompisarna. Barnen 

tycks uppfatta boken som spännande pågrund av bilderna. Barnen vill gärna studera dessa och 

kommenterar handlingen snarare utifrån bilderna än själva texten. Bokens språk är ganska 

svårt ibland, men bilderna tycks hålla barnens fokus kvar i handlingen. Malin frågar barnen 

ifall de tror att prinsessan vågar vara bete till draken och det tror de att hon vågar. Eventuellt 

så har barnen genom den första boken om prinsessan uppfattat att hon är modig och orädd, 

kanske är det därför de är så säkra på att hon vågar vara bete till draken.  

Bokens text är återigen svårtolkad, men barnens sätt att ta in bilderna gör att de hänger med i 

handlingen. En av flickorna menar att drakar inte kan vara rosa. Det är oklart för oss ifall hon 

syftar på att draken skulle vara av manligt kön, eller om hon menar att drakar inte brukar vara 

i någon annan färg än grön, eftersom den var det på bilderna i boken innan. En bild visar hur 

prinsen hjälper prinsessan upp för drakgrottan. Barnen tolkar det som att prinsessan har ramlat 

och att prinsen får hjälpa henne upp.  
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Barnen tyckte att den första boken om prinsessan var roligast när Malin frågar. De minns mest 

att den handlade om drakar. De båda flickorna och en av pojkarna tyckte även att denna bok 

var finast. Den andre pojken tyckte däremot boken om prinsen var finast.  

6.6 Analys av barnböckerna i relation till intervjuresultat  

Barnens beskrivning av utseendet utifrån ett könsperspektiv är att flickor har ljust hår, men 

det går att färga håret. Vad gäller kläder har pojkar och flickor inte samma kläder, pojkarna 

har inte klänning. Flickorna leker med ”flicksaker” som till exempel är barbiedockor. 

Pojkarna kan leka med bilar, klossar och dinosaurier. Men alla kan leka med allt egentligen. 

Barnens uppfattning, tolkar vi, som att de anser att det materiella är uppdelat mellan könen. 

De har en tanke om vad som är ”pojk/flicksaker”, men genom att man frågar dem och går ner 

på djupet upptäcker barnen själva att det egentligen inte riktigt är så. Barnen begränsar alltså 

sig utifrån den uppfattningen, frågan är om de gör det endast i tanken eller om de även gör det 

i verkliga livet. 

Barnen fängslas av de detaljerade och händelserika bilderna, dessa leder till många 

kommentarer och tankar hos barnen. Vi tolkar det som att deras sätt att följa med i 

berättelserna mest av allt hänger på bildernas talande språk. Barnen reagerar inte på de 

handlingar som gör att boken i vissa fall kan uppfattas som könsöverskridande. Dessa 

handlingar accepteras fullt ut av barnen. Däremot ansåg de att man inte får göra som 

prinsessan gör när hon äter i sängen. Bokens sätt att presentera prinsessans utseende var 

barnen mottagliga för. I båda böckerna var drakarna det mest intressanta, barnen var mest av 

allt fascinerade av drakarna. De lade inte större vikt vid att det var prinsessan som var 

modigast i böckerna, barnen accepterade detta.  

Vi anser att barnens uppfattning om kön kan begränsas av omgivningens traditionella sätt att 

stämpla människor utifrån det biologiska könet. Barnen är påverkade av det och har redan en 

uppfattning om vad som till exempel är flickleksaker respektive pojkleksaker. Barnen har en 

del värderingar som kan tolkas könsstereotypiska och dessa uttrycks när samtalet fördes kring 

materiella ting. Dock märker vi att de är mottagliga för könsöverskridande perspektiv och de 

är inte låsta i sin övertygelse. Det som först kan anses vara typiskt ”tjejigt eller killigt” kan 

sedan accepteras som något som är till för alla, oavsett kön.  
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7. Diskussion 

Nettervik (2004, s. 101F) tar upp att de största olikheterna mellan pojk- och flickbok inte är 

att de handlar om respektive kön, utan att det är idealen som skiljer dem åt. De böcker som 

skrevs för pojkar handlar oftast om spännande äventyr och har oftast en hjälte som 

huvudperson. De tidiga flickböckernas ideal var, och är till viss del fortfarande, i första hand 

hemmafruar med husliga egenskaper. Familjelivet och hemmet är centralt för handlingen, 

beskriver Nettervik. Både flickböcker och pojkböcker lästes tidigt av båda könen, menar 

Nettervik. Vi vill påstå att så är fallet även i dagens samhälle. Netterviks påstående om att 

flickböcker endast lästes av flickor, anser vi även stämmer överens med samhället idag. Båda 

barnböckerna som vi läste för barnen beskriver de olika könen utan att ta hänsyn till 

stereotyper. Karaktärsdragen överskrider ramarna för det som kan tyckas vara typiskt för 

flickor och för pojkar. Alla har möjlighet att vara sig själva, utan att man begränsas utifrån de 

traditionella uppfattningar kring vad som anses vara utmärkande för flickor respektive pojkar. 

Flickan i böckerna skildras som aktiv och modig, medan pojken är tillbakadragen och lite 

osäker. Nettervik (s.99) tar upp att tidig barnlitteratur endast var ett verktyg för att skapa goda 

samhällsmedborgare, alltå att forma barn efter en mall som man ansåg vara könsidealisk.  

Nettervik (s. 101F) tar även upp att samhället idag oftast reagerar positivt när en flicka läser 

böcker som i första hand är menade för pojkar. Samhället reagerar däremot negativt när en 

pojke läser en bok avsedd för flickor. ”Pojkflickor” är accepterade i samhället, däremot är det 

inte godtagbart att man som pojke är feminin eller flickaktig. Vi är på samma spår som 

Nettervik gällande detta, vi anser att det antagligen beror på tidigare erfarenheter och 

samhällets allmänna övertygelse om normer och kön.  

Barn blir påverkade av hur samhället förmedlar kön och könsroller, förklarar Kåreland (2005, 

s.122). Kåreland beskriver att detta formar barns uppfattning om sin egen och andras 

könsroller (2005, s 126). Detta kunde vi se under intervjun när barnens tidigare erfarenheter 

av hur man förväntas agera utifrån sitt kön yttrade sig, till exempel i deras förklaringar av vad 

som ansågs vara flicksaker och pojksaker. Barns sätt att uppfatta sin omvärld formas av 

samhällets reaktioner och åsikter. Barnlitteraturen formar också barns tankar.  Utifrån 

erfarenheter tolkar barn litteraturen de möter. Forskning har visat att barn kan ha svårt att 

släppa övertygelser de har med sig och ta in nya perspektiv på könsnormer (SOU 2006:75, 

s.117F).  
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Vi mötte däremot inte något större motstånd hos barnen när vi läste böckerna och samtalade 

kring kön. Barnen förklarar att pojkar och flickor inte har samma kläder, eftersom pojkarna 

inte har klänning. Barnen beskriver att flickor leker med ”flicksaker” och de ger exempel på 

att det kan vara barbiedockor. De menar att pojkarna brukar leka med bilar, klossar och 

dinosaurier.  

Vi utgick ifrån att det är omgivningens reaktion på flickor och pojkars handlingar som formar 

barns könsroller. Barns tolkning av omgivningens respons formar deras identitet, likaså anser 

vi att barnlitteratur gör. Under intervjun kom barnen dock tillslut fram till att alla kan leka 

med allt. Vi tolkar det som att de anser att det materiella är könsindelat. Barnen har en 

uppfattning om vad som är ”pojk/flicksaker”, men genom att diskutera att det kan vara 

annorlunda så ändrar barnen perspektiv. Detta bidrar till att deras tänkesätt vidgas. Barnen 

begränsar sig först utifrån tidigare erfarenhet. Är detta något de enbart tänker eller handlar de 

även efter denna övertygelse?  

Andersson och Rämgård (2008, s.31) förklarar att man kan se skillnader i barns val av böcker 

beroende på deras kön, de menar att det främst är framsidans utseende som avgör. Vi kunde 

se att alla barnens spontana val var den rosa prinsessboken. Däremot vet vi inte ifall de hade 

valt på samma sätt ifall man frågat en och en när de var ensamma, de kan ha blivit påverkade 

av varandra i detta fall.  

Eftersom bilderna i böckerna är väldigt beskrivande och aktiva väcker de barnens tankar. Vi 

uppfattar deras intryck och uttrycksfulla kommentarer som en reaktion baserat på bilderna i 

böckerna. Bodén och Hammer (2008, s.27) förklarar att det är genom bilderna i barnlitteratur 

barn starkast påverkas av förmedlandet av stereotypiska könsroller, det är alltså genom 

illustrationen man främst blir påverkad.  

Rimsten-Nilsson (1981, s.17) beskriver att genom illustrationer kan känslor, som boken vill 

förmedla, stärkas och illustrationer kan leda till att ett samtal tar fart. De könsöverskridande 

handlingar som boken tar upp reagerar inte barnen på, utan de accepterar detta. Bokens sätt att 

presentera prinsessans utseende på går ihop med barnens första tankar om hur en prinsessa 

bör se ut. Vi kom till att undra om detta hänger ihop med att de sedan accepterade att 

prinsessan handlar på ett könsöverskridande vis. Accepterar de detta för att hon bekräftar 

deras övertygelse om hur en prinsessa ska se ut ur ett traditionellt perspektiv? Barnen 

kommenterade inte att det var prinsessan som räddade prinsen och att hon var den modigaste i 

böckerna.  
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Vi, som blivande förskollärare, har genom att studera förskolans läroplan (2010) förstått att 

det är av största vikt att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla 

ges lika möjlighet till att utvecklas, utan att begränsas utifrån de traditionella uppfattningarna 

om kön. Kåreland (1994, s.104-105) förklarar att 1960-talets könsrollsdebatt tog fart bland 

annat ur en debatt om barnbokens sätt att beskriva könsroller och ideal. Kritiker menade att en 

mer medveten syn krävdes än vad som vid den tiden skildrades i barnböckerna. Vi undrar om 

det krävs ännu mer av barnlitteraturen och pedagogerna i förskolan i detta läge som vi 

befinner oss i, eftersom läroplanen trycker på förskolans ansvar att motverka de traditionella 

könsmönster som fortfarande lever kvar.  

 

8. Slutsats 

Toijer-Nilsson (1978, s. 13F) menar att könsrollsdebatten på 1960-talet började med ett krav 

på jämställhet mellan man och kvinna, i hemmet och i samhället. Toijer-Nilsson förklarar att 

debatten föddes i krocken mellan hemarbetande och yrkesarbetande kvinnor. Traditionella 

könsroller förklarades genom ny forskning som indirekt och inlärt. Ifall vi, som förskollärare 

ska kunna uppnå förskolans mål; att bryta traditionella könsmönster, behövs verktyg för att 

möjliggöra detta. Ett sätt att skapa förståelse och nya perspektiv, anser vi skulle kunna vara en 

ny könsrollsdebatt. Vi menar att samhället idag och omgivningens traditionella sätt att 

kategorisera människor utifrån deras kön kan begränsa barns föreställning om vad som är 

utmärkande för flicka, pojke, kvinna och man. Barns tidigare erfarenheter speglar deras 

uppfattning kring vad som anses vara flickleksaker respektive pojkleksaker. Barnens uttryck 

när vi samtalar om materiella saker tolkar vi som könsstereotypiskt. Däremot är de öppna för 

nya synvinklar ur ett könsperspektiv. Det som barnen först uppfattar som ”flicksaker” och 

”pojksaker”, kan genom samtal och diskussion ändras. Barnen konstaterade i diskussionen att 

alla kan leka med allt, vilket tyder på att de fick nya insikter. Vi anser att man i förskolan bör 

använda barnlitteraturen som ett verktyg, till exempel för att bryta traditionella könsmönster. 

För att utmana barnens tidigare erfarenheter av könsroller och könsmönster, bör man erbjuda 

nya perspektiv (SOU 2006:75, s 117-118). 

Tidigare forskning har gjort oss medvetna om att äldre barnlitteratur endast hade ett 

uppfostrande och pedagogiskt syfte, de beskrev könsrollerna som ideal för att forma goda 

samhällsmedborgare. Efter en omfattande könsrollsdebatt ändrades till viss del 
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barnlitteraturens sätt att förmedla genus. Modern barnlitteratur uppfattar vi som mer medvetet 

skriven ur ett könsperspektiv, utifrån de barnböcker vår studie bygger på kan vi se ett nytt sätt 

att förmedla kön och genus. I bokanalysen kom vi fram till att böckerna förmedlar kläder, 

färger och materiella ting på ett könstypiskt vis överlag. Detta kunde vi även uppfatta i 

intervjun med barnen; de anser att det materiella är könsindelat.  

Båda böckerna beskriver de handlingar som utförs utan att ta hänsyn till traditionella 

uppfattningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Prinsessan beskrivs som aktiv 

och prinsen kan tolkas som passiv i vissa lägen. Trots att barnen ansåg att leksaker är 

könsindelade hade de inga svårigheter att acceptera handlingarna som utfördes i böckerna. Vi 

tolkar detta som att barnen inte är så låsta i sin egen könsroll som vi först trodde att de skulle 

vara. Vad detta beror på går inte att fastställa i vår forskning, men vi är dock övertygade om 

att man, genom att använda barnlitteratur som verktyg, kan bryta traditionella könsmönster 

och erbjuda alla barn, oavsett kön, lika möjlighet att utvecklas. 

9. Sammanfattning 

Vårt syfte var att undersöka hur två utvalda barnböcker framställer genus, vad som då 

förmedlas till barn i förskolan och hur barnen i sin tur reagerar på böckernas sätt att förmedla 

genus.  

Tidigare forskning kring genus och barnlitteratur tar bland annat upp könsrollsdebatten som 

fördes under 1960-talet. Denna debatt bidrog till att man kritiskt undersökte och började 

forska om litteraturens sätt att framställa genus och könsroller. Forskningen redogör för hur 

tidiga pojkböcker respektive flickböcker framställer ideal med ett syfte att forma två olika 

sorters könsroller och goda samhällsmedborgare. Vår genomgång av tidigare forskning visade 

även att barnbokens sätt att förmedla genus och könsroller har förändrats en del, men 

fortfarande framställs pojkar och flickor på ett sätt som kan tolkas som könsstereotypiskt. 

Vi genomförde en bokanalys av två böcker; Så gör prinsessor och När prinsar fångar drakar, 

där vi grundläggande studerade hur böckerna framställde karaktärerna ur ett könsperspektiv. 

Därefter genomfördes en intervju där slumpmässigt utvalda barn deltog. Intervjun gick ut på 

att vi ville få en uppfattning om hur barnen såg på genus och könsroller. Efter intervjun läste 

vi böckerna för barnen, vi försökte då ge barnen möjlighet och utrymme att uttrycka tankar 

och åsikter under läsningen. Vi använde oss av videofilm som dokumentationsmetod. 
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Materialet analyserades genom att vi studerade barnens spontana reaktioner under intervjun 

och läsningen.  

 

Barnen som deltog i intervjun hade en klar uppfattning om vad som anses vara flicksaker 

respektive pojksaker. Deras åsikter om materiella saker uppfattade vi som könsstereotypiskt, 

men de konstaterade att alla egentligen kan leka med allt i slutet av intervjun. Vi kunde även 

se att barnen var mottagliga för nya synvinklar under läsningen av böckerna, de accepterade 

de könsöverskridande handlingarna som boken visade i bild och text. Vår uppfattning är att 

barnens tidigare erfarenheter, alltså det samhället förmedlar och uttrycker är typiskt för flickor 

respektive pojkar, är stereotypiskt, men barnen möter nya intryck med öppet sinne – de 

ifrågasatte inte när böckerna överskred könstypiska normer.  
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BILAGA A 
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