
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Förskollärarprogrammet 

Könsstereotyper och 

könsöverskridande mönster 
- En text- och bildanalys av den 

rekommenderade barnlitteraturen till 

undervisningsmaterialet Före 

Bornholmsmodellen 

Författare: Charlie Berg och Daniel Hultenius 

Handledare: Eva Klope 

Examinator: Sofie Walter 

Termin: HT 18 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2FL01E 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Abstrakt 

Gender stereotypes and transgender patterns – a text and image analysis of the 

recommended children's literature for Före Bornholmsmodellen 

 

Förskolans läroplan (2016) benämner att en utav förskolans uppgifter är att motverka 

könsstereotyper och normer kring kön. Med utgångspunkt ur detta är studiens syfte 

att se hur pojkar och flickor framställs utifrån könsnormer, maskulinitet och 

femininitet i barnlitteraturen som är rekommenderad för barn i 2,5–4 årsåldern i Före 

Bornholmsmodellen. Materialet används kontinuerligt i den svenska förskolan för att 

öka barns språkliga förmåga men har  tidigare inte granskats utifrån ett 

genusperspektiv. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av 

text och bild i barnlitteraturen som rekommenderas till Före Bornholmsmodellen. För 

att få svar på forskningsfrågorna upprättades ett observationsprotokoll där det 

noterades vilka könsstereotypa och könsöverskridande mönster som porträtterades i 

materialet. Resultatet och analysen visade att den rekommenderade barnlitteraturen 

innehåller porträtteringar som bekräftar och stärker könsstereotyper och att 

könsöverskridande mönster sällan är förekommande. Förskollärares arbetsmetoder 

med den rekommenderade barnlitteraturen till Före Bornholmsmodellen är någonting 

som bör ses över. Detta på både verksamhets och individnivå för att förhindra att det 

reproduceras könsstereotyper om hur män och kvinnor bör bete sig. 
 

Nyckelord 

Före Bornholmsmodellen, kön, genus, könsstereotyper, könsöverskridande, 

maskulinitet, femininitet, barnlitteratur 
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1 Inledning 

Sverige är ett land som, liksom många andra länder, kämpar med värdegrundsfrågor 

och jämställdhet på alla samhällsnivåer. Genom århundraden har män och kvinnor 

blivit bemötta olika utifrån könsstereotyper som har visat sig vara svåra att bryta. Det 

handlar om såväl kön som genus och om hur människor placeras i olika kulturella 

rum och tilldelas olika egenskaper. Forskning visar hur barn, redan i tidig ålder, 

tilldelas egenskaper som ses som traditionellt kvinnliga respektive manliga. Pojkar 

betraktas ofta som stökiga medan flickor ses som mer ordningsamma (Bayne 2009). 

Det är sådana föreställningar som lägger grund för fortsatt särskiljning av könen. 

Svenska förskolor har uppmärksammat problemet och lagt upp en plan för att främja 

barns rättigheter oberoende av könstillhörighet. Styrdokumenten har på senare år 

reviderats med ett tydligare genusfokus kring arbetet på förskolan, som beskrivs 

enligt följande: 
 

Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Förskolan har ett ansvar för 

att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och 

lärande. Hur förskolan organiserar utbildningen, hur barnen blir bemötta 

samt vilka krav och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt 

(Skolverket 2018, s. 7) 

Den kommande läroplanen framhåller med andra ord att verksamheten ska motverka 

särskiljandet av pojkar och flickor; att det är viktigt att bemöta barn förutsättningslöst 

eftersom förväntningar kan bidra till oönskade förväntningar kring kvinnligt och 

manligt. Genusfrågan har alltså fått ett genomslag i läroplanen och vuxit sig stark 

inom förskoleverksamheten, vilket självklart är ett steg i kampen om ett mer jämställt 

samhälle. Vägen dit är dock lång och kräver kontinuerlig utvärdering av det dagliga 

arbetet. Att arbeta genusmedvetet är för många förskollärare en utmaning då 

samhället - och allt som ryms i det - präglas av könsnormer som förankrats genom 

åtskilliga generationer (Emilsson, Folkesson och Moqvist Lindberg 2016). 

Förskolepersonalens arbete utgår många gånger från teorier och metoder som speglas 

i olika undervisningsmaterial. Det finns populära undervisningsmaterial som väcker 

uppmärksamhet sett ur ett genusperspektiv och med det i åtanke har en granskning 

gjorts av Före Bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan. Det är ett välkänt 

undervisningsmaterial på svenska förskolor och på många platser rekommenderas 

materialet i verksamhetens arbete. 

 

Följande uppsats belyser hur könsstereotyper och könsöverskridande mönster 

framställs i litteraturen till Före Bornholmsmodellen som ett led i att undersöka 

genusperspektivets närvaro vid val av utbildningsmaterial. Studien är relevant 

eftersom materialet har ett stort inflytande på förskolans undervisning. Dock saknas 

det forskning om vilka maskulina och feminina karaktärsdrag som materialet 

porträtterar. Utan granskning av inflytelserikt utbildningsmaterial riskerar 

förskollärare att omedvetet befästa stereotypa könsroller genom dolda 

genusskildringar. Ökad medvetenhet bland personal i förskolan kan motverka 

problemet och skapa positiva svallvågor för kommande generationer. 
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2 Bakgrund 

I det inledande avsnittet ges en förklaring av Före Bornholmsmodellen och hur det 

arbetas med materialet ute i förskolorna. Vi kommer att belyser materialets innehåll 

och ger en överblick av de instruktioner som förekommer. Introduktionen är tänkt att 

ge en förförståelse för de delar som senare kommer att behandlas i studien. 

2.1 Före Bornholmsmodellen – Språksamlingar i förskolan 
År 1985 inleddes ett språkutvecklingsprojekt på den danska ön Bornholm som drog 

inspiration från en forskargrupp i Umeå. Målet med projektet var att ta fram ett 

konkret undervisningsmaterial för förskoleklasser (för barn i 6-årsåldern) och 

förstaårselever (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson 2013). Projektet syftade 

till att dokumentera samband mellan språklig medvetenhet och läsutveckling under 

de första skolåren. Det fanns teorier om att den språkliga medvetenheten hos barn kan 

utvecklas genom en medveten och systematisk undervisning och detta ville projektet 

påvisa. Ett språkträningsprogram togs fram för att främja barnens naturliga glädje 

och nyfikenhet för språkutveckling genom att experimentera via lek. Alla 

förskoleklasser på Bornholm fick anamma språkträningsprogrammet och klasserna 

jämfördes sedan med lika många kontrollklasser på Jylland. Barnens språkutveckling 

testades vid flera tillfällen och resultatet pekade på att barnen på Bornholm hade 

utvecklat en större språklig medvetenhet än kontrollklasserna på Jylland (ibid.). 

Språkträningsprogrammet fick namnet Bornholmsmodellen och materialet fick ett 

stort genomslag i Sverige, där det fortfarande är förekommande i förskoleklass.  

 

Med inspiration av Bornholmsmodellen skapade författarna Görel Sterner och Ingvar 

Lundberg, år 2010, ett undervisningsmaterial som specifikt inriktar sig till 

förskolebarns språkutveckling. Sterner och Lundberg uppmärksammade förskolans 

läroplan som säger att lek är av betydelse för barns utveckling och lärande (Skolverket 

2016). Ett medvetet bruk av lek kan främja barns utveckling och lärande, vilket gör 

det till ett viktigt inslag i den pedagogiska verksamheten som förskolan bedriver. Sång 

och lek har i enlighet med läroplanen kunnat kopplas samman med en gynnsam 

språkutveckling och detta var något som Sterner och Lundberg ville ta fasta på. De 

systematiserade ett material, bestående av ett flertal språksamlingar, som kunde 

användas mer planmässigt och medvetet än vad det hade gjorts tidigare (Sterner & 

Lundberg 2010). Resultatet sammanställdes i en bok som fick namnet Före 

Bornholmsmodellen - Språksamlingar i förskolan. 

 

Som ovan nämnts består materialet av flera så kallade språksamlingar som är fyllda 

med konkreta övningar. Det finns sammanlagt 25 språksamlingar, varav 10 är riktade 

till barn i åldrarna 2,5–4 år och 15 är riktade till barn mellan 4–6 år. Varje samling 

kommer med en språklek, en ramsa och en aktivitet som används vid högläsning av 

särskilt utvalda boktitlar. Språksamlingarna syftar till att stärka förskolebarnens 

språkliga medvetenhet och upptäckarlust samtidigt som de tidigt förbereds för 

språkarbetet i förskolan. Lekarna är sedan tänkta att följas upp av språklekarna som 

presenteras i Bornholmsmodellen, vilken är utformad för barn som går i förskoleklass 

(Sterner & Lundberg 2010). Språksamlingarna i Före Bornholmsmodellen följer en 

tydlig struktur som pedagoger är tänkta att följa vid undervisningstillfället. 

Pedagogerna inleder med upprop följt av högläsning, veckans ramsa, språklek, 
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sånglek och avslutning. Ordningsföljden har en tydlig och genomtänkt progression 

men Sterner och Lundberg uppmuntrar samtidigt pedagoger att våga gå utanför 

bokens planering och anpassa leken efter målgruppen (ibid).  

 

Uppropet syftar till att uppmärksamma varje enskilt barn som deltar i språksamlingen. 

Sterner och Lundberg (2010) menar  att det är en bra inledning eftersom det synliggör 

individerna, öppnar upp för språklek och markerar för barnen att “nu börjar 

språksamlingen”. Språksamlingen fortsätter sedan med högläsningen, där 

pedagogerna läser en av sagorna som valts ut efter målgruppen och sedan samtalar 

kring berättelsen efteråt. Sterner och Lundberg (ibid.) menar att det är ett viktigt inslag 

eftersom sagorna bidrar till ett kulturellt bildande av begrepp, språk och moral. Efter 

högläsningen följer veckans ramsa, där barnen uppmuntras att på ett lustfyllt sätt göra 

språkliga upptäckter kring ordens innehåll och form. Ramsorna som finns med i 

språksamlingarna är traditionella ordsval som genom många år har visat sig vara 

uppskattade. Språksamlingen fortsätter sedan med språklekar, som också anpassas 

efter deltagarnas ålder. Språklekarna kan bestå av olika moment såsom rim, ramsor, 

klappa stavelse och att sätta ihop ord, vilket syftar till att på ett lekfullt sätt bemästra 

språkliga fenomen. Mot slutet av språksamlingen arbetar pedagogerna med 

sånglekar, som är språkliga aktiviteter som inte bara stimulerar språkutvecklingen 

utan även utvecklar barnens koordination och uppmärksamhet. Genom sång, rörelse 

och socialt samspel får barnen känna rytmen i både språket och melodin. Som 

avslutning på språksamlingen kan pedagogerna välja att alltid avsluta med samma 

sånglek vid varje utbildningstillfälle - så länge det blir ett tydligt avslut på samlingen. 

Det blir ett avstamp som markerar att “språksamlingen är slut och det är dags att göra 

något annat” (Sterner & Lundberg 2010). 

 

Sterner och Lundberg (2010) framhåller att samtliga böcker, lekar och övningar som 

ingår och rekommenderas i Före Bornholmsmodellen är noggrant övervägda utifrån 

svensk förskolekultur. Urvalet är baserat på flera generationer av 

förskoleundervisning med hänsyn till traditioner och användande av material. I 

samlingarna ingår bland annat barnlitteratur som Sagan om den lilla, lilla gumman, 

Guldlock och de tre björnarna, Axel kör fast, De tre bockarna bruse och Petter och 

hans fyra getter, vilket alla är relativt välkända titlar inom förskoleverksamheten. En 

del titlar är närmare hundra år gamla medan andra titlar är något nyare. Majoriteten 

av berättelserna har kommit till under en tid då genusperspektivet var nästintill 

obefintligt - män och kvinnor hade tydliga roller men få vågade reflektera över, än 

mindre ifrågasätta, strukturen och dess konsekvenser. Idag finns en annan 

medvetenhet kring särskiljningar av kön inom det svenska samhället. Trots det lever 

litteraturen kvar i förskolorna, vilket inte nödvändigtvis behöver vara fel - men den 

får göra det utan att könsskildringarna i litteraturen granskas. Den här studien kommer 

att lyfta fram genusperspektivet och belysa den rekommenderade litteraturen till Före 

Bornholmsmodellen på ett nyanserat sätt med fokus på könsskildringar. 
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2.2 Tidigare Forskning 
I det följande avsnittet presenteras tidigare forskning om den svenska förskolans 

genusarbete och om genusrepresentationer i barnlitteratur. Genusarbetet i svensk 

förskola belyses för att få en bild av vad det fortfarande finns att arbeta vidare med 

och att arbeta emot. Genusrepresentationerna tas upp för att belysa vad som är vanligt 

förekommande i barnlitteratur och hur kön och genus ofta framställs. Detta är nära 

sammankopplat med den här studien då den syftar till att undersöka vilka 

könsstereotyper och könsöverskridande mönster som framkommer i den 

rekommenderade barnlitteraturen i Före Bornholmsmodellen.  

2.2.1 Den svenska förskolan och genusarbete 

Trots att den svenska förskolan är framstående inom genuspedagogik hävdar Emma 

Bayne (2009) att könsstereotypiska föreställningar är vanligt förekommande i svensk 

förskola. Hennes forskning visar att pojkar oftast är de som kräver mest 

uppmärksamhet och är de som mest tar ledande roller under fri lek. Flickor å andra 

sidan har hon sett ofta är de som faller in i ledet och lyssnar till det som pojkarna 

säger. Från en pedagogisk synpunkt ser Bayne (ibid.) även att pedagogerna ställer 

högre krav på flickor när det gäller beteende. I sin studie har hon sett att pedagoger 

uppmuntrar könsstereotypa beteenden hos barnen, samtidigt som könsöverskridande 

beteenden eller aktiviteter ses som någonting negativt. I artikeln skriver hon att hon 

tror att anledningen till att det har startats genusarbeten så tidigt som i förskolan är de 

uteblivna resultaten av genusarbeten med vuxna. Bayne (ibid) menar i sin studie att 

barn registrerar och uppmärksammar de genussignaler som pedagoger sänder ut som 

och vad de menar är ett önskvärt beteende för just det barnet, och att det därför är 

vitalt att vuxna tänker på vilka signaler de sänder ut.  

Förskollärare i den svenska förskolan uttrycker dilemman kring hur de ska jobba 

genusmedvetet och för att motverka könsstereotyper samtidigt om de vill låta barnen 

bestämma och agera utifrån sina egna intressen (Emilsson, Folkesson och Moqvist 

Lindberg 2016). I sin studie kommer de också fram till det ofta är accepterat för pojkar 

att agera feminint, men när flickor vill göra det, är det något som förskollärarna vill 

motverka, oavsett om det är flickans val eller inte. Ett exempel som de tar upp i sin 

text är att förskollärarna ofta uppmuntrar om pojkar vill klä sig i mer “flickiga” kläder, 

men när flickor kommer till förskolan i kläder som anses vara just “flickiga” så anses 

dessa vara opassande då det är svårt att leka i dem. Förskollärarna i studien uttrycker 

att den svenska läroplanens mål kring jämställdhet mellan könen och att alla ska 

behandlas lika ibland tas för långt då det inkräktar på barnens demokratiska 

rättigheter. Med detta så menar de t.ex. att viljan att förespråka att barnen ska klä sig 

i könsneutrala kläder kan inkräkta på deras demokratiska rättighet att faktiskt vilja klä 

sig i könsstereotypiskt kodade kläder.   

2.2.2 Genus i barnlitteratur 

Likt samhället i stort är barnlitteratur långt ifrån fri från könsstereotypa 

representationer. Flertalet forskare har med hjälp av litteraturstudier påvisat att 

traditionella samt normativa föreställningar om kön är vanligt förekommande inom 

barnlitteratur (Crisp & Hiller 2011; Filipovic 2018; McCabe, Fairchild, Grauerholz, 

Pescosolido & Tope 2011).  
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I en studie gjord på 15 populära barnböcker kunde Katarina Filipovic (2018) uttyda 

en rad könsstereotypa mönster kopplade till faktorer som fysiskt varande, beteenden 

och känslouttryck. Hon upptäckte bland annat hur det är mer troligt att kvinnliga 

karaktärer tilldelas en omsorgstagande roll, såsom en mamma eller en beskyddande 

storasyster, medan manliga karaktärer tilldelas äventyrslystna roller. Thomas Crisp 

och Brittany Hiller (2011) har, likt Filipovic, uppmärksammat flera stereotypiska drag 

inom barnlitteratur som kan kopplas till femininitet respektive maskulinitet. I en 

studie gjord på prisvinnande barnböcker utgivna mellan åren 1938–2011, fann de att 

flickor och kvinnor allt oftare beskrivs som passiva, emotionella, beroende, 

underordnade, imitativa och omsorgstagande. Samtidigt beskrivs pojkar och män som 

mer aktiva, initiativtagande, envisa, tävlingsinriktade och mer framfusiga. 

Könsstereotypa karaktärsdrag är inte enbart begränsade till barnlitteraturens texter. 

Illustrationer utgör också en bidragande faktor till spridning av könsstereotypa 

föreställningar och enligt tidigare litteraturforskning finns det tydligt återkommande 

markörer. Byxor och klänningar tillhör de mer vanliga markörerna då de ofta används 

för att särhålla pojkar och män ifrån flickor och kvinnor (Crisp & Hiller 2011). 

Filipovic (2018) hävdar till och med att pojkar och män allt oftare framställs i varma 

samt väderbeständiga kläder som symboliserar äventyr medan flickor och kvinnor 

illustreras i somriga klänningar som speglar skönhet och skörhet. Andra vanligt 

förekommande markörer är till exempel hårlängd- och frisyrer samt accessoarer, 

såsom rosetter och arbetsutrustning (Crisp & Hiller 2011). Markörer används även 

flitigt till att framhäva maskulina och feminina drag hos könsneutrala karaktärer 

såsom djur. Filipovic (2018) exemplifiera detta i sin analys av Elephant pants där 

samtliga kvinnliga elefanterna är iklädda behåar trots att de saknar bröst. Det är ett 

aktivt val som de allra flesta barnboksförfattare väljer att göra eftersom djur, utan 

några markörer, antas att vara av det manliga könet.       

De traditionella och normativa karaktärsdragen som framträder inom barnlitteraturen 

tros kunna leda till en ojämn fördelning av manliga respektive kvinnliga 

huvudkaraktärerna. Då maskulinitet ses som det aktivt görande och femininitet ses 

som det passivt varande, kan de manliga karaktärerna anses vara bättre lämpade för 

en mer framstående roll i en barnbok (McCabe m.fl. 2011). Det framgår även tydligt 

inom barnlitteraturforskningen att de kvinnliga karaktärerna är underrepresenterade 

till fördel för de manliga. Vid en omfattande litteraturstudie av 5 618 barnböcker 

visade det sig att den manliga representationen var nästan dubbelt så stor som den 

kvinnliga (ibid.). Samtidigt var det 1.6 gånger mer troligt att en pojke eller man 

utgjorde rollen som bokens huvudkaraktär. Författarna av studien uttrycker en oro 

över den ojämna fördelningen av manlig och kvinnlig representation då det kan leda 

till att barn omedvetet bildar en uppfattning om att kvinnors roll i samhället är mindre 

betydelsefull. Samma år som föregående studie genomfördes, kom svenska 

barnboksinstitutet (2012) ut med en sammanställning kring antalet manliga samt 

kvinnliga huvudkaraktärer i svenska barnböcker, publicerade år 2011.  Av studiens 

totalt 160 barnböcker företräddes 70 stycken av kvinnliga huvudkaraktärer och 74 

stycken av manliga huvudkaraktärer. De övriga 16 barnböckerna hade både en manlig 

samt en kvinnlig huvudkaraktär i handlingen. Studien visar på en mer jämställd 

fördelning av manliga samt kvinnliga karaktärer inom den svenska barnlitteraturen, 

men med en något större representation av manliga karaktärer.    
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Filipovic (2018) menar att det behöver ske en förändring i såväl skrivandet som 

läsandet av barnlitteratur annars riskerar kommande generationer att befästa och 

förvärra existerande könsstereotyper. Samtidigt som det har skett en ökning av 

flickors och kvinnors representation i barnböcker, fortsätter könsstereotypa 

föreställningar att reproduceras (McCabe m.fl. 2011).  

Resultaten i ovan nämnda studier visar på att det i svensk förskola fortfarande finns 

mycket arbete att göra med genusfrågor även om Sverige är framstående i världen i 

just dessa frågor. De belyser också pedagogers påverkan på barnen när det gäller att 

skapa genusföreställningar och då det redan finns forskning kring detta så har vi valt 

att göra en studie kring ett undervisningsmaterial (Före Bornholmsmodellen) som 

pedagogerna använder sig av för att se vad materialet bidrar med att porträttera för 

genusföreställningar.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka könsstereotypa samt könsöverskridande mönster i den 

rekommenderade barnlitteraturen till Före Bornholmsmodellen och synliggöra 

framställningen av pojkar och män respektive flickor och kvinnor.  

 

 

Frågeställningarna som studien ämnar besvara är:  

• Vilka könsstereotypa mönster förekommer i barnlitteraturen till Före 

Bornholmsmodellen? 

•  Vilka könsöverskridande mönster förekommer i barnlitteraturen till Före 

Bornholmsmodellen? 
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4 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Följande avsnitt behandlar vetenskapsteoretiskt perspektiv och vår studie utgår från 

ett genusperspektiv. Inledningsvis kommer vi att förklara begrepp som är relevanta 

för att förstå det valda perspektivet. Avsnittet kommer även att benämna 

genusperspektivets relevans och förklara hur det kommer att betraktas i den följande 

studien.  

4.1 Kön och genus 
Under 1960-talet fick begreppet gender genomslag i USA. Begreppet myntades inom 

amerikansk psykologisk forskning som ett terminologiskt sätt att skilja på biologiskt 

kön och könsidentitet (Dahl 2016). Biologiskt kön är en definition av de fysiska 

faktorer som styr uppdelningen av män och kvinnor. Könsidentitet står istället för de 

normer, föreställningar, uttryck och egenskaper ett samhälle tillskriver könen 

(Nationella sekretariatet för genusforskning 2016a). I Sverige introducerades ordet 

genus 1988 då historikern Yvonne Hirdman i sin rapport Genussystemet – Teoretiska 

funderingar kring kvinnors sociala underordning föreslog att genus skulle få namnge 

kunskapen vi har kring ‘manligt’ och ‘kvinnligt’ (Dahl 2016). Begreppen maskulinitet 

och femininitet används ofta för att förstå skillnaden mellan genus och 

könstillhörighet. Femininitet och maskulinitet skapas kulturellt och socialt i olika 

sammanhang, kulturer och historiska tidsepoker. Genus betonar alltså det relationella 

och föränderliga i maskulinitet och femininitet vad gäller kroppar, estetik och makt - 

det belyser skillnaderna mellan det biologiska och konstruerade könet (Manns 2016). 

 

Kön och genus utgör inte bara sorteringsprinciper för människor utan används som 

analytiska begrepp för att kunna se mönster och mening ur kulturella, sociala, 

politiska och biologiska fenomen (Dahl 2016). Genusvetare resonerar olika kring 

begreppen utifrån teorier som berör genus. Davies (2003) utgår från begreppen 

socialisationsteori och könsroller när hon diskuterar genusfrågan. Hon menar att barn 

i tidig ålder pressas till en viss könsroll som de förväntas hålla sig till. Pressen 

kommer från yttre faktorer som samhället skapar, från sociala relationer med såväl 

föräldrar och förskolepersonal som kompisar och ytliga bekantskaper. På det här 

sättet får barn aldrig skapa sig en egen världsbild utan den formas och skapas utifrån 

förutbestämda samhällsnormer. När det kommer till maskulinitet och femininitet 

menar Davies (ibid.) att detta inte är medfödda egenskaper hos människor utan de är 

inbyggda i strukturen för vårt samhälle. Begreppen är därmed både en förutsättning 

för tillvaron och ett resultat av hur livet har levts.  

4.2 Femininitet och maskulinitet 
Femininitet är ett relativt outforskat område och enligt Paechter (2018) ställs det ofta 

i relation till maskulinitet - det som inte betraktas som maskulint ses istället som 

feminint. I vissa fall synliggörs inte ens feminina drag så länge som de inte ställs i 

relation till maskulina drag (Schippers 2012). Till exempel, en kvinna anses som svag 

då hon inte klarar av att lyfta något tungt som en man skulle kunna klara av. Schippers 

och Sapp (2012) menar att feministiska forskare ofta anser att femininitet är någonting 

som är skapat av män och förkroppsligats av kvinnor. 
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 I motsats till detta syftar Butler (2006) på att femininitet berör agerandet och att 

femininitet finns inom alla människor, det vill säga att män och kvinnor är fria att 

agera på sin egna femininitet efter tycke och kontext.  

 

Connell (2008) beskriver begreppet maskulinitet som något som pojkar och män 

förväntas göra. Han fortsätter med att säga att problemet med begreppet är att det inte 

finns någon korrekt och regelrätt bild över vad alla pojkar och män gör utan att det 

varierar stort. Ett annat begrepp som Connell (2008) använder sig av är begreppet 

könsroll. Detta beskriver han som att män och kvinnor följer allmänt socialt uppsatta 

förväntningar kring deras kön. Alltså en könsroll. Historiskt sett så var kvinnor 

förväntade att stanna hemma och ta hand om hus och hem medan mannen var den 

som skaffade sig en utbildning och försörjde hushållet. Kvinnor var t.o.m. förbjudna 

i utbildningsväsendet då de ansågs vara för mentalt svaga för att klara av den press 

som det akademiska livet innebar. På den tiden ansåg man att dessa könsroller bidrog 

till stabilitet i livet då det redan var socialt bestämt vad en man och en kvinna skulle 

göra. Inte förrän på 1970-talet, när feminismen började växa fram mer och mer och 

den manliga könsrollen och maskuliniteten började ifrågasättas, skedde en 

förändring. I sin bok Om Genus (2009), så beskriver Connell att typiska egenskaper 

och intressen som anses manliga är att män gillar sport, män är tekniskt skickliga, och 

män är aggressiva. I jämförelse så anses kvinnor vara intresserade av skvaller, duktiga 

på saker som kräver mer finmotorik och är mer omvårdande. Maskulinitet är alltså ett 

socialt konstruerat begrepp som syftar till en manlig könsroll och alla förväntningar 

som det kommer med. 

 

De senaste åren har en ny gestaltning tagit plats, inte minst i de nya bilderböckerna. 

Det könsöverskridande barnet gestaltas som en könsneutral karaktär, eller en så 

kallad unikaraktär. Könet skildras inte i böckerna utan karaktären har en neutral 

framtoning för att på så sätt frångå könsstereotypa föreställningar om pojkar och 

flickor (Heggestad 2013). Syftet med begreppet könsöverskridande är att bana väg 

för ett mer utvidgat genusbegrepp och ifrågasätta föreställningar som särskiljer 

könen. 

4.3 Vetenskapsteoretisk relevans 
Eftersom följande studie avser belysa framställningen av normer och könsstereotyper 

i Före Bornholmsmodellen krävs fördjupade reflektioner kring de element som 

framträder i litteraturen. Detta gör genusperspektivet ytterst relevant eftersom det 

bland annat bidrar till att normativa och könsstereotypiska föreställningar motverkas. 

 

Det bör poängteras att litteraturen inte speglar verkligheten utan reflekterar läsarnas 

tolkningar av innehållet, det som omedvetet konstruerar föreställningar av 

könen.  Faktorer såsom personliga värderingar och erfarenheter men också kulturella 

referensramar gör att det råder skilda uppfattningar om vad som definierar 

maskulinitet respektive femininitet (Kåreland 2005). Detta har tidigare beskrivits i 

studien som konstruktionism - ett genusperspektiv som menar på att kön skapas och 

omskapas genom mänskliga handlingar och tolkningar.  
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Ett genusperspektiv, sett till konstruktionism, synliggör medvetna och omedvetna 

föreställningar om kön samt maskulinitet och femininitet. Frågor kring samhälleliga 

genusrepresentationer blir viktiga eftersom de både reflekterar och problematiserar 

föreställningarna som människor har skapat. Med större kunskap kring hur kön och 

genus skapas, men också hur de återskapas, kan könsstereotyper ifrågasättas, 

utmanas och förändras.  

  



 

 

 

11(26) 

 

 

5 Metod 

I följande avsnitt redogörs det för val av metod, det urval som gjorts, studiens 

genomförande, studiens reliabilitet och validitet samt de etiska överväganden som 

studien har tagit hänsyn till.  

5.1 Metodval 
Följande studie är en så kallad litteraturstudie som bygger på inhämtade data från 

utvalda böcker. Litteraturstudien ställer det egna studieresultatet mot tidigare 

forskning för att på så sätt synliggöra likheter och skillnader inom det aktuella 

forskningsområdet (Dimenäs 2014). I det här fallet gjordes en litteraturstudie utifrån 

ett genusperspektiv med fokus på vilka könsstereotypa och könsöverskridande 

mönster som framträder i Före Bornholmsmodellens rekommenderade litteratur. För 

att sedan kunna utreda vilka mönster som betraktas könsstereotypa respektive 

könsöverskridande i undervisningsmaterialet gjordes en jämförelse med 

studieresultatet i andra litteraturstudier.  

Den här studien utgår från en kvalitativ innehållsanalys där böckernas texter och 

bilder tolkas utifrån ett genusperspektiv. Till skillnad från en kvantitativ 

innehållsanalys, som räknar eller mäter ett visst förekommande, behandlar en 

kvalitativ innehållsanalys komplexa tolkningar av olika företeelser och fenomen 

(Boréus & Kohl 2018). Studiens syfte är att förklara vilka mönster som kan tolkas 

som könsstereotypa och könsöverskridande - inte hur ofta dessa mönster påträffas. 

Även om studien är kvalitativ så är kvantitativa data inte irrelevanta då det på ett fåtal 

ställen används i resultat och analysdelen av uppsatsen.  

Vid utförandet av en innehållsanalys används ett fastställt kodschema, vilket 

innehåller ett flertal punkter och markörer som betraktas vid utförandet av 

innehållsanalysen (Boréus & Kohl 2018). I det här fallet används ett könsstereotypt 

kodschema som utformats av Maria Nikolajeva (2017), schemat framgår i tabellen 

nedanför. 

  

Nikolajeva har utfört en rad litteraturstudier kring barns bilderböcker med fokus på 

framställningen av genus. Hon har därigenom upptäckt könsstereotypa karaktärsdrag 

som många gånger beskriver pojkar och flickor. Det är till exempel mer troligt att 

pojkar framställs som starka och rationella medan flickor beskrivs som vackra och 
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intuitiva (ibid.). Nikolajevas kodschema utgör en central funktion i följande studie 

eftersom hennes punkter fungerar som riktlinjer för vilka karaktärsdrag och mönster 

som kan betraktas som könsstereotypa eller könsöverskridande. 

5.2 Urval  
Ur utbildningsmaterialet gjordes två urval; det första utgjordes av valet åldersspann 

och det andra av litteraturvalet. Urvalen var nödvändiga då en fullständig analys av 

materialet i Före Bornholmsmodellen hade blivit för omfattande. Barnlitteraturen som 

riktades till de äldre barnen var mer omfattande än böckerna för barn mellan 2,5–4 år. 

Därför föll valet på det lägre åldersintervallet. Studien utgår från de 9 barnböcker1 

som rekommenderas i Före Bornholmsmodellens språksamlingar för barn inom det 

valda åldersspannet. Den barnlitteraturen som föreslås i boken (Före 

Bornholmsmodellen) är utav särskilda författare, illustratörer och upplagor. De 

böckerna som användes för studien var inte de exakta upplagor som rekommenderas 

utan de som var mest förekommande på biblioteken i närområdet.    

 

Både texter och bilder har granskats i studien, vilket var ett grundat val utifrån 

motiveringen att bilder hjälper barn att förstå texter och texter hjälper i sin tur barnen 

att tolka bilder. Sterner och Lundberg (2010) beskriver att yngre barn kan ha svårt att 

skapa sig en inre bild utifrån text och menar därför att högläsning borde består av en 

genomgång av både text och bilder. Med detta i åtanke ansågs det nödvändigt att 

inkludera ovan nämnda innehåll för att få en så välgrundad studie som möjligt. 

Urvalet som gjorts bidrar till det kvalitativa innehållet i studien som ska ge svar på 

frågeställningen kring genusskildringarna i valt undersvisningsmaterial. 

5.3 Genomförande   
Det fanns tidigt ett intresse att studera ett område utifrån genusperspektivet eftersom 

det är en ständigt aktuell fråga. Att kritiskt granska representationer av kön och genus 

ligger i tiden och är ett viktigt steg i kampen mot ett mer jämställt samhälle. 

Utbildningsväsendet måste analysera potentiella influenser som kan leda utveckling i 

“fel” riktning. Förskollärare bör ha som mål att minska klyftorna mellan män och 

kvinnor - inte förankra könsroller och stereotyper som genererar särskiljningar. Med 

detta som utgångspunkt gjordes ett urval av material som sedan analyserades och 

granskades.  

 

Uppsatsens författare läste igenom den utvalda litteraturen, var för sig, och 

analyserade sedan texter och bilder utifrån ett genusperspektiv med hjälp av 

kodschemat. I kombination med Nikolajevas kodschema, utformades protokoll2 som 

fokuserade på att göra det enklare att besvara studiens frågeställningar. När en manlig 

eller kvinnlig karaktär porträtterades könsstereotypt eller könsöverskridande 

antecknades företeelsen i detalj. Med hjälp av protokollet kunde datainsamlingen 

organiseras på ett smidigt sätt, vilket förenklade analysen och gjorde studien mer 

lättöverskådlig. Könsöverskridande mönster observerades och antecknades vid 

tillfällen då kvinnliga karaktärer agerade utifrån ett typiskt manligt könsmönster och 

vice versa. För varje bok användes ett individuellt protokoll för att göra 

                                                      
1 Se källförteckning under barnlitteratur 
2 Se bilaga 10 
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porträtteringarna i varje bok mer överskådliga. När varje protokoll hade fyllts i och 

gåtts igenom sammanställdes observationerna till nio slutgiltiga protokoll3 baserat på 

uppsatsförfattarnas gemensamma resultat. De individuella observationerna hade en 

stor överensstämmelse vilket gjorde att all den insamlade datan kunde användas till 

sammanställningen. Utifrån sammanställningen kunde sedan olika kategorier 

urskiljas som speglade hur könsstereotypa och könsöverskridande mönster 

porträtterades i berättelserna. Resultat- och analyskapitlet avslutades sedan med en 

sammanfattning där studiens sammanlagda resultat belystes. Kapitlet delades in i två 

delar, en för textanalys och en för bildanalys. Nikolajeva (2017) beskriver böcker som 

en multimodal språkkälla med kraft att förmedla handling via både text och bild. Det 

var därför relevant att ugtå ifrån båda delarna i resultat- och analyskapitlet.  

 

I uppsatsens sista del diskuteras studieresultatet och jämförs med resultat i tidigare 

genomförda litteraturstudier. Avsnittet belyser likheter och skillnader mellan 

resultaten och dessa analyseras utifrån genusperspektivet. Förslag ges också på vidare 

forskning kring Före Bornholmsmodellen, vilket motiveras utifrån tidigare 

poängterade relevans. 

5.4 Reliabilitet och validitet 
Två metodbegrepp som ofta används vid genomförandet av en forskningsstudie är 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser forskningens tillförlitlighet, det vill säga 

att studiens mätningar är noggrant genomförda. Om en studie är reliabel förblir 

resultatet detsamma oberoende av vem som utför studien eller om mätningarna görs 

vid upprepande tillfällen (Bergström och Boréus 2018). Följande studie nådde en 

högre reliabilitet eftersom böckerna lästes utav två personer, i form av studiens 

författare. För studier som genomförs av en enskild forskare ökar risken för ett resultat 

som speglas av personliga värderingar (ibid.). Vidare lästes och analyserades 

böckerna separat, vilket bidrog till att fler genustolkningar både granskades och 

diskuterades sinsemellan studiens författare. Där efter gjordes en sammanställning av 

studiens alla gemensamma resultat, vilket också bidrog till att öka studiens reliabilitet.  

 

En studie har hög validitet om det undersökta materialet och instrumenten bidrar till 

svar på forskningsfrågorna i studien (Bergström och Boréus 2018). Det som mäts ska 

därmed överensstämma med det som studien avser att mäta. Validitet blir således 

lägre om de använda instrumenten har olika tolkningsmöjligheter. I den följande 

studien användes ett specifikt protokoll, utformat för att besvara studiens 

frågeställningar om könstereotyper och könsöverskridande mönster. Protokollets 

innehåll och utformning minskade därmed tolkningsmöjligheterna och ökade istället 

studiens validitet. I den föreliggande studien användes även Nikolajevas (2017) 

kodningsschema för att uttyda könstereotyper och könsöverskridande mönster i den 

rekommenderade barnlitteraturen till Före Bornholmsmodellen. Innan böckerna 

lästes och analyserades förankrades kodningschemat hos studiens båda författare för 

att säkerhetsställa en samsyn gällande de könstereottypa begreppen. Om 

kodningsschemat som använts i studien hade kunnat tolkats på olika sätt hade 

validiteten sjunkit. I den aktuella studien undveks detta genom utgångspunkten i 

genusperspektivet som såg till att materialet analyserades likvärdigt. Det undersökta 

                                                      
3 Se bilaga 1-9 
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textmaterialet hjälpte dessutom till att svara på forskningsfrågorna och stärkte därmed 

studiens validitet.   

5.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska principer som ska följas 

vid en vetenskaplig studie. Dessa är: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Alla dessa krav går under 

samlingsnamnet Individskyddskravet och syftar till att skydda enskild individ som 

deltar i samhällsvetenskapliga och humanistiska studier. Inga känsliga uppgifter får 

användas i annat än vetenskapligt syfte och deltagaren ska informeras om vad studien 

innebär samt vad det insamlade materialet kommer att användas till. Studien kring 

Före Bornholmsmodellen baseras på tidigare litteratur och enskilda individer har 

därmed inte involverats. Individskyddskravet har därför inte behövt tas i beaktning.  

 

Björkdahl Ordell (2014) menar att etik är ett mångfacetterat fält som inte enbart är 

avgränsat till forskningens etiska principer. Etik behöver bland annat beaktas innan 

ett studieresultat offentliggörs så att det inte orsakar skada för studiens bidragsgivare 

(Denscombe 2018). Även om den aktuella studien inte ha behövt ta hänsyn till 

individskyddskravet så har respekt riktats mot författarna till det granskade 

materialet. Studien har undersökt ett flertal böcker utifrån vald frågeställning och 

syfte - det har därmed varit ytterst viktigt att erhålla ett neutralt synsätt som inte 

värderar materialet. Med respekt för författare, illustratörer och förlag har 

sammanställningen av denna studie granskats på ett sätt som inte riktar kritik mot dess 

bidragsgivare utan betonar vikten av ett kritiskt förhållningssätt till material som 

används i förskolan.  

 

Det fanns ett önskemål om att ha med litteraturens illustrationer i undersökningen 

men vid sammanställningen av uppsatsen togs beslutet att exkludera illustrationerna 

med hänsyn till upphovsrättslagen. Äganderätten till illustrationer är en viktig fråga, 

särskilt om de ska reproduceras eller göras offentligt tillgängliga i en forskningsansats 

(Denscombe 2018). Därför är det viktigt med ett formellt godkännande från 

illustrationens ägare innan ett upphovsrättsskyddat material används. Tanken fanns 

om att använda de undersökta böckernas illustrationer för att tydliggöra studiens fynd 

men eftersom vi hade svårt att söka tillstånd från bokförlagen valdes illustrationerna 

bort.    
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6 Resultat och analys 

Följande avsnitt avser att besvara studiens frågeställningar, som lyder; Vilka 

könsstereotypa föreställningar framkommer i barnlitteraturen till Före 

Bornholmsmodellen? och Vilka könsöverskridande karaktärsdrag framkommer i 

barnlitteraturen till Före Bornholmsmodellen. 

6.1 Textanalys 
I samband med genomförandet av textanalysen utmärkte sig två olika kategorier. Den 

första kategorin var adjektiv, det vill säga hur någon eller något blev framställt vid 

utseende eller beteende. Den andra kategorin utgjordes av verb och fokuserade på 

karaktärernas handlingar. Båda kategorierna är redovisade var för sig och uppvisar 

hur könsstereotypa respektive könsöverskridande mönster förmedlas genom 

böckernas texter. 

6.1.1 Stora karlar & små gummor 

Vid inläsningen av den rekommenderade barnlitteraturen till Före 

Bornholmsmodellen framkom ett flertal könsstereotypa karaktärsdrag. Ett av de mer 

utmärkande dragen utgjordes av karaktärernas storlek. I två utav studiens totalt nio 

barnböcker beskrivs huvudkaraktären vid sin storlek redan i boktiteln. Sagan om den 

lilla, lilla gumman handlar precis som titeln antyder om en liten, liten gumma. 

Handlingen bygger på upprepningar av ordet ‘liten’ och allt som tillhör den lilla 

gumman är litet precis som hon. Boken Lilla kotten får besök handlar även den om 

en kvinnlig huvudkaraktär som beskrivs som liten. Textanalysen visar att det är 

betydligt vanligare att kvinnliga karaktärer porträtteras som små i jämförelse med de 

manliga karaktärerna. Sagan om vanten är ytterligare ett gott exempel då alla de små 

djuren såsom syrsan, musen och grodan framställs som en ‘hon’. De övriga djuren i 

sagan är antingen könsneutrala (räven, vargen & vildsvinet) eller manliga (ugglan, 

haren & björnen). I endast två av studiens nio barnböcker beskrivs de manliga 

karaktärerna som små. Den ena karaktären är den lilla björnen Albin i sagan om 

Guldlock och de tre björnarna och den andra karaktären är den lilla bocken Bruse i 

De tre bockarna Bruse. Båda böckerna innehåller ett flertal karaktärer i varierande 

storlekar - men likt studiens övriga barnböcker företräds de största karaktärerna, 

såsom pappa björn och stora bocken Bruse, av det manliga könet.  

 

Textanalysen visar att de manliga karaktärerna allt oftare blir beskrivna som stora 

eller starka. Det framgår bland annat i Petter och hans 4 getter där geten blå är 

“starkare än två” och i berättelsen om De tre bockarna Bruse där stora bocken Bruse 

beskrivs vid både sin styrka och storlek. I ett flertal av studiens barnböcker beskrivs 

också manliga ägodelar som stora eller kraftfulla. I boken Axel kör fast har alla de 

äldre männen varsitt större industrifordon och i boken Guldlock och de tre björnarna 

beskrivs pappa björns tillhörigheter antingen som stora eller hårda. Det här är en 

märkbar skillnad mot de kvinnliga karaktärerna och deras ägodelar som inte i någon 

av studiens alla böcker framställs som stora eller starka.       

  

Många av studiens barnböcker bygger på karaktärer som uppvisar mod eller 

sårbarhet. I Petter och hans fyra getter räddar hankatterna Murre Svart och Sixten de 

fyra getterna från det elaka trollet och i Godnatt alla djuren lugnar pojken Bubblan 
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ner flickan Pärlan som är rädd för alla djur utanför tältet. Fyra av studiens samtliga 

böcker framställer de manliga karaktärerna som modiga och beskyddande av sina 

medkaraktärer. Mod förekommer som ett mer maskulint drag då det i litteraturen 

saknas representation av modiga flickor och kvinnor. Det är mer vanligt att kvinnliga 

karaktärer beskrivs som rädda eller tillbakadragna när ett problem uppstår, samtidigt 

som de manliga karaktärerna visar upp handlingskraft. Dock är det inte enbart de 

kvinnliga karaktärerna som framställs som sårbara. I litteraturen framkommer ett 

flertal exempel där manliga karaktärer beskrivs som ledsna, rädda eller i behov av 

hjälp. Petter gråter när han förlorar sina fyra getter, bockarna Bruse är rädda för trollet 

och i boken Axel kör fast har de manliga karaktärerna lika mycket problem med att 

få loss Axels trehjuling som de kvinnliga karaktärerna. 

6.1.2 Kvinnliga karaktärer sköter om hemmet 

Likt adjektiv framställs en rad olika könsstereotypa mönster vid verb i den undersökta 

litteraturens texter. Aktiviteter som är förlagda i hemmet, såsom att laga mat eller att 

servera, tenderar att utföras av tjejer eller kvinnor. Det framgår bland annat i böckerna 

Guldlock och de tre björnarna, Lilla kotten får besök, Vanten och Här är det lilla huset. 

Den manliga representationen i hemmet lyser med sin frånvaro men återfinns vid 

fysiska sysslor utanför hemmets väggar. I Axel kör fast har alla männen ett fysiskt 

arbete som erfordra stora industrifordon och i Petter och hans fyra getter framställs 

Petter som en flitig gårdsägare då han vallar sina getter. Även om representationen är 

förhållandevis låg, framträder några enstaka tillfällen då även kvinnor beskrivs utföra 

fysiskt arbete. I Sagan om den lilla, lilla gumman tar den lilla gumman hand om gården 

på egen hand och i Axel kör fast försöker mamman och systern Minna, likt de manliga 

karaktärerna, slita loss Axels trehjuling från gyttjepölen.  

 

En annan skillnad mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna speglas i deras 

utförande av våldsamma och försiktiga handlingar. Manliga karaktärer uppträder i 

större grad mer aggressivt än vad kvinnliga karaktärer gör. I både Petter och hans 4 

getter samt i sagan om De tre bockarna Bruse tar de manliga karaktärerna till drastiska 

lösningar för att bli kvitt trollet - och i sagan om Guldlock och de tre björnarna kan 

pappa björn uppfattas som aggressiv då han missnöjt “brummar” till med jämna 

mellanrum. Utav studiens nio barnböcker, utför endast en kvinnlig karaktär en 

våldsam handling och det är den lilla, lilla gumman som ilsket “schasar” iväg katten 

till skogs. Kvinnliga karaktärer framställs i större utsträckning som oroliga eller mer 

betänksamma i sina ageranden. Ett exempel är musen i sagan om Vanten, som är 

orolig för att vanten ska brista men som ändå bjuder in fler djur in i värmen. Mamma 

björn i Sagan om Guldlock och de tre björnarna uppträder även hon mer försiktigt i 

samband med att hon och de andra björnarna upptäcker Guldlock i den lilla björnens 

säng. Istället för att konfrontera Guldlock som har gjort intrång i hemmet, utbrister 

mamma björn “Nej, men titta vilken söt liten flicka - jag undrar vad hon heter?”. Hon 

är mer förundrad över Guldlocks närvaro än vad hon är arg och visar inga tendenser 

till att ta till våld. 

 

Sammanfattningsvis så visar innehållsanalysen utav texten att barnlitteraturen i Före 

Bornholmsmodellen bidrar till att reproducera könsstereotypa mönster. Detta görs 

genom att porträttera manliga karaktärer som stora och starka och kvinnliga 

karaktärer som små och svaga. Även könsstereotypa mönster som att kvinnor beskrivs 
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som sårbara och män som modiga reproduceras. Det finns dock undantag då 

karaktärer agerar enligt ett könsöverskridande mönster. Petter agerar exempelvis 

utifrån ett feminint karaktärsdrag då han beskrivs i texten som ledsen och sårbar.  

6.2 Bildanalys 
Vid genomgången av böckernas bilder utkristalliserade sig tre tydliga kategorier. 

Dessa var utseende, känslouttryck och aktiviteter som karaktärerna utförde. Därför 

är det dessa rubriker som kommer att användas nedan när resultatet av vilka 

könstereotyper och könsöverskridande mönster som illustrationerna förmedlade 

presenteras 

6.2.1 Rätt klädd för rätt arbete 

När alla böckerna hade lästs igenom kunde det utrönas att bilderna främst 

porträtterade karaktärernas utseende. Det kunde också observeras att de utseenden 

som visades var könsstereotypa både för manliga och kvinnliga karaktärer. I boken 

Lilla Kotten får besök porträtterades Kotten i en rosa klänning och rosa ballerinaskor, 

i Guldlock och de tre björnarna så hade mamma Björn och Guldlock klänningar och 

kvinnliga huvudbonader på sig och i Axel kör fast så hade Axels mamma även hon 

en rosa klänning på sig. Ett annat tydligt mönster över alla böcker var att manliga 

karaktärer porträtterades med kläder som var anpassade efter den aktivitet som de 

skulle genomföra eller genomför. Oftast handlar det om kläder lämpade för arbete, 

såsom i Axel kör fast där alla de manliga karaktärerna var klädda i kläder som kan 

kopplas ihop med fysiskt arbete i skog och mark och körande av stora och tunga 

maskiner. Lennart t.ex. hade på sig en skyddshjälm, hörselskydd och stryktåliga 

kläder då han arbetade i skogen. Under genomgången av materialet så återfanns få 

porträtteringar som visade på könsöverskridande utseende. Ett exempel är dock 

Trollet i De tre bockarna Bruse där trollet hade kvinnliga markörer såsom längre hår 

och smycken på sig.  

6.2.2 Sårbar som en flicka eller hård och argsint som en man 

En andra kategori som kunde utrönas av bilderna i böckerna var vilka känslor 

karaktärerna uttrycker. I Lilla Kotten får besök så är Kotten till en början mycket 

emotionell då hon sitter ledsen i sitt kök och väntar på att några kompisar ska komma 

och hälsa på henne. I samma bok ses också Lilla Lotta som ledsen och får sitta i lilla 

Kottens knä. Pärlan i Godnatt alla djur visar upp en rädsla när hon och Bubblan ligger 

i tältet och försöker somna. Stereotypiskt manliga känslouttryck hittades i t.ex. Petter 

och hans 4 getter där Petter ses som argsint och aggressiv när geten Vit äter upp all 

Petters mark, men också i Godnatt alla djur där Bubblan agerade mer känslomässigt 

hård då det inte finns något i berättelsen som skrämmer honom.  

 

Under denna kategori hittades fler könsöverskridande känslouttryck där manliga 

karaktärer uttryckte känslor på ett stereotypiskt kvinnligt vis. Ett exempel är där 

Petter i Petter och hans 4 getter satt och grät när hans fyra getter har blivit uppätna 

av trollet Ludenben. Ett annat exempel är med just Ludenben då han uttrycker kraftig 

rädsla när katterna kommer efter honom och han trillar ner för berget. I Guldlock 

och de tre björnarna porträtterades lilla Björn som mycket rädd när han såg hur 

Guldlock låg i hans säng och sov. Lilla gumman i Sagan om den lilla lilla gumman 
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visade på stor ilska när hon fick se att katten hade druckit upp all mjölk och hon ses 

då som både aggressiv och våldsam då hon “shasar” bort katten.  

6.2.3 Aktiva män & passiva kvinnor 

Bilderna i böckerna visade oftast på könsstereotypa aktiviteter hos karaktärerna. 

Oftast genom att manliga karaktärer porträtterades som aktiva och oftast utförde 

någonting och de kvinnliga karaktärerna ofta var passiva och tittade på när något 

utfördes. I Godnatt alla djur var det Bubblan som var den som var aktiv och släppte 

in alla djur i tältet. När de kvinnliga karaktärerna utförde någonting så var det kopplat 

till omsorg och omtanke. Som i Här är det lilla huset där gumman kom ut på trappan 

med en bricka och skulle servera mat och i Lilla kotten får besök där Kotten genast 

började att tillaga fika när hon fick gäster och det var också hon som tog hand om 

lilla Lotta när hon var ledsen. I Axel kör fast står Minna och tittar på och håller sin 

pappa i handen medan de manliga karaktärerna arbetar med att få loss alla fordon. 

Ett annat exempel på ett stereotypiskt agerande var när lilla Björn försökte att lista 

ut vem och vad det är som hade tagit sig in i deras hus för att äta upp deras gröt, sätta 

sig i deras stolar och lägga sig i deras sängar. Han agerade då analyserande.  

 

I Sagan om den lilla lilla gumman sågs gumman agera könsöverskridande då det var 

hon som skötte om gården på egen hand och det var hela tiden hon som sågs som 

den som var aktiv. En annan bok där en kvinnlig karaktär agerade könsöverskridande 

var i Guldlock och de tre björnarna där Guldlock var aktiv och orädd när hon sprang 

längre och längre in i skogen för att till sist komma till björnarnas hus. När hon väl 

var där illustreras det hur hon gick in i huset och även där inne så agerade hon 

äventyrslystet när hon åt upp björnarnas gröt och provade deras möbler såsom stolar 

och sängar. Mamman och Minna i Axel kör fast agerade även de könsöverskridande 

i boken när de var aktiva och försökte att hjälpa till att få loss fordonen ur leran. 

Männen i boken var alla under någon tidpunkt i boken sårbara och passiva när de 

själva behövde hjälp.  

6.3 Sammanfattning 
Nedan följer en presentation av hur syftet har följts och hur forskningsfrågorna har 

besvarats.  

6.3.1 Könsstereotyper som framställdes i text och bild 

När allt material var analyserat så kunde det konstateras att barnlitteraturen i Före 

Bornholmsmodellen bidrog med att porträttera könsstereotyper. Det som kunde ses 

var att de stereotypiskt kvinnliga föreställningarna som förekom mest i både bild och 

text var att kvinnor och kvinnliga karaktärer framställdes som passiva, omsorgsfulla 

och sårbara medan män och manliga karaktärer framställdes som aktiva, starka och 

beskyddande. I de flesta fall så kunde kvinnor ses som passiva i både text och bild 

genom att de tittade på medan den manliga karaktären gjorde någonting. Det 

omsorgsfulla porträtterades ofta genom att det var de kvinnliga karaktärerna som 

lagade mat och att de tog hand om de mindre och yngre karaktärerna.  Det sårbara 

karaktärsdraget hos kvinnliga karaktärer framställs mest genom känslouttryck där 

karaktärerna visade sig ledsna eller rädda.  
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Männen framställdes i bild och text som de mest aktiva då det allt som oftast var de 

som gjorde någonting och försökte att komma på lösningar på problem. Det starka 

och beskyddande porträtterades genom att männen visades som och beskrevs som 

stora och starka och att de var de som är aktiva när kvinnorna visar sig som sårbara.  

6.3.2 Könsöverskridande mönster som framställdes i text och bild 

De få könsöverskridande delar som kunde utrönas handlade i stora drag om karaktärer 

som utförde en viss handling vid ett speciellt tillfälle och inte att en karaktär var 

könsöverskridande genom hela sagan. Det könsöverskridande mönster som har 

observerats vid flest tillfällen i text och bild syftar till känslouttryck. Då är det nästan 

uteslutande den traditionella maskulina könsstereotypen som utmanas då män 

uttrycker känslor på ett typiskt feminint vis. Ett exempel på detta är när Petter gråter 

när hans getter är uppätna av trollet eller när lilla Björn i Guldlock och de tre björnarna 

blir jätterädd när han ser hur Guldlock ligger och sover i hans säng. Könsstereotyper 

som inte utmanas är exempelvis hur män och kvinnor klär sig. Kvinnor ses allt som 

oftast i könsstereotypa kläder så som klänningar och kjolar medan män ses i 

exempelvis kläder som lämpas för arbete. 
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7 Diskussion 

I kommande text följer en diskussion kring den utförda studien där resultatet ställs 

mot tidigare litteraturstudier inom genusforskningens område. Vi kommer också att 

sätta resultatet i relation till vad som står i förskolans läroplan och emot det uppdraget 

som förskollärare har. Avslutningsvis en diskussion kring studiens valda metod att 

föras och sist nämns förslag på vidare forskning 

7.1 Resultat ställt emot tidigare litteraturstudier 
I resultatet framkommer att de könsstereotypa dragen som framgår i litteraturen är 

kvinnliga karaktärer som framställs passiva och manliga karaktärer som framställs 

aktiva. De gånger som kvinnliga karaktärer framställs som aktiva är det för att 

genomföra aktiviteter kopplat till hushållsarbete; så som matlagning eller 

omsorgstagande av yngre karaktärer. De manliga karaktärerna skildras som 

handfasta problemlösare och fysiskt starka individer, vilket går i linje med Filipovics 

(2018) och McCabes m.fl. (2011) studier kring ämnet. Deras forskning visar att 

könsstereotypa mönster kopplas många gånger till fysiskt varande, beteenden och 

känslouttryck, vilket bekräftas av föreliggande studie av litteraturen som 

rekommenderas i Före Bornholmsmodellen. I litteraturen tillskrivs män mer aktiva 

roller som gör dem mer synliga i handlingen. Kvinnorna tar inte lika stor plats, vilket 

reflekterar deras generella ställning i samhället. Crisp och Hiller (2011) har också 

uppmärksammat stereotypiska drag inom barnlitteraturen och här spelar 

illustrationer en stor roll i porträtteringen av manligt och kvinnligt. Resultatet av 

studien kring Före Bornholmsmodellen visar att män oftast klär sig i neutrala och 

praktiska plagg medan kvinnor ofta har klänning och finkläder i uppseendeväckande 

färger. Andra markörer som noterats i den aktuella studien, men även i tidigare 

forskning, är att flickor och kvinnor ofta har uppsatt hår och fina, färgglada skor. Det 

visuella intrycket gör att de stereotypiska karaktärsdragen stärks - att män är mer 

handlingskraftiga och mer fysiskt pålitliga än de passiva flickorna som på något sätt 

får agera utsmyckning.  

 

Utifrån de texter och bilder som analyserats i studien, framkommer en större 

variation av maskuliniteter än femininiteter. Män tillåts i större utsträckning att 

avvika från könsstereotyper än vad kvinnor gör. I litteraturen återfinns män som 

framställs sårbara och omtänksamma, vilket inte är typiskt manliga karaktärsdrag. 

Det är dock inte vanligt att kvinnor bryter mot könsnormer genom att tilldelas 

manliga karaktärsdrag. I litteraturen som undersöks återfanns endast den lilla, lilla 

gumman som aggressiv i sitt agerande. Noterbart är att karaktären är en äldre dam 

som inte förväntas porträtteras som vacker eller bildligt tilltalande. Resultatet stärker 

Connells (2008) genusstudier som visar att det finns olika maskuliniteter men inte 

fullt så många femininiteter.  

7.2 Materialets användning i förskolan 
Barns upplevelser av litteraturen kan göra det svårt för dem att bilda sig en egen 

uppfattning om kön och genus. De influeras i stor utsträckning av de som de hör och 

ser på daglig basis. Den svenska förskolans läroplan (2016) uttrycker att förskolan 

ska motverka reproduceringen av könsstereotypa mönster i verksamheten. Därför är 

det viktigt att kontinuerligt granska förskolans undervisningsmaterial och metoder. 
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Studiens granskning av Före Bornholmsmodellens barnlitteratur visar att det 

förekommer ett flertal könsstereotypa mönster. Genom att kontinuerligt läsa böcker 

som bekräftar könsstereotyper så riskerar förskolan att gå emot läroplanen och 

istället manifestera de mönster som förskollärare ska verka emot. Förskolan bör 

reflektera kring den rekommenderade litteraturen och ifrågasätta materialet i 

undervisningssyfte. Före Bornholmsmodellen är framtagen för att hjälpa 

förskolebarn i sin språkutveckling och att utöka deras fonetiska medvetenhet. Det 

ska därför poängteras att studien inte på något sätt undersöker om Före 

Bornholmsmodellens barnlitteratur fyller sin egentliga funktion. Studien har istället 

undersökt vilka könsstereotypa och könsöverskridande mönster som litteraturen 

förmedlar. Innehållet skulle kunna ses över och anpassas utifrån rådande riktlinjer 

kring könsstereotypa föreställningar. Genom att ta fram böcker som utvärderats och 

granskats utifrån genusperspektivet skulle undervisningsmaterialet bättre leva upp 

till de mål som finns i läroplanen. Ett annat alternativ vore att byta rollerna i sagorna 

så att manliga könsstereotyper får kvinnliga namn och vise versa. Karaktärerna kan 

också omvänt benämnas som “han” och “hon” för att bryta givna könsroller. 

Förskollärare kan över lag bli bättre på att utmana föreställningarna om maskulint 

och feminint, alltså inte acceptera normerna som porträtteras i omtyckta berättelser 

utan våga tilldela karaktärerna nya könsroller. I de fall där djur porträtteras behöver 

karaktärerna inte benämnas vid kön utan det är bättre att bara säga “hunden” eller 

“katten”. För att kunna göra detta så krävs tidig reflektion kring användandet av 

materialet av både den enskilda pedagogen men också av hela arbetslaget. Denna 

reflektion krävs för att säkerhetsställa att materialet i så fall ändras på samma vis. 

Istället för att ändra på karaktärernas benämning som hon eller han kan 

förskolläraren också diskutera de könsstereotyper och könöverskridande mönster 

som framgår tillsammans med barnen. Genom att göra detta så ifrågasätter de, de 

könsstereotyper som är rådande och kan starta nya tankegångar hos barnen kring 

ämnet.  

 

Arbetet med att motverka könsstereotypa föreställningar kan innebära en konflikt 

med andra aspekter av verksamhetens riktlinjer. Barn ska ha rätten att bestämma och 

ha inflytande i verksamheten och att selektera litteratur utifrån ett gynnsamt 

genusperspektiv kan begränsa barnens urval. Emilsson, Folkesson och Moqvist- 

Lindberg (2016) uppmärksammar det här dilemmat i sin studie och konstaterar att 

barnens egna val kan komma att sorteras bort då de sänder “fel” signaler kring 

könsstereotyper. Här måste fördelarna vägas mot nackdelarna - det kanske bör finnas 

en viss transparens för litteratur som tilltalar barn men som befäster oönskade 

karaktärsdrag utifrån ett genusperspektiv. Det går återigen att kringgå problematiken 

genom att utmana stereotyperna enligt förslagen ovan.  

 

Det bör understrykas att sättet som pedagogerna i förskolorna läser på är viktigt vid 

språksamlingar och sagostunder. Om de anpassar rösterna efter manliga respektive 

kvinnliga karaktärer kan barnen ta upp signaler som stärker klassiska karaktärsdrag 

hos könen. Skulle det tillexempel vara så att pedagogen porträtterar en man genom 

att sänka rösten och prata dovt så finns risken att barnen tror att draget är 

könsstereotypt manligt. Därför är det viktigt att pedagoger reflekterar över sina 

berättarmetoder och tänker på vilka signaler som de sänder ut. Detta är något som 

Bayne (2009) benämner som vitalt i det pedagogiska arbetet som bedrivs på svenska 

förskolor. I sin studie uppmärksammar Bayne att barn registrerar de genussignaler 
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som pedagoger sänder ut. Detta kan uppfattas som önskvärda beteenden hos barnen 

och på så sätt befäster man kvinnliga och manliga könsnormer på ett sätt som inte är 

gynnsamt ur ett genusperspektiv. 

 

7.3 Metoddiskussion 
Valet att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av bild och text utifrån 

genusperspektivet bidrog till svar på studiens forskningsfrågor och ger därmed en hög 

validitet. Något som i sin tur kan påverka studiens validitet är att undersökningen inte 

använde sig utav de upplagor som rekommenderas i Före Bornholmsmodellens 

undervisningsmaterial. Istället användes de upplagor som fanns tillgängliga på 

biblioteket i närområdet. Forskning visar att könsstereotypa porträtteringar i text och 

bild har blivit färre och mindre stereotypa över tid (McCabe m.fl. 2011). Med 

hänseende till tidigare forskning kan valet av äldre upplagorn bidragit till att fler 

könsstereotypa porträtteringar förekom i resultatet av den föreliggande studien.   

  

Studien använde sig av ett förskrivet kodningsschema tillverkat utifrån tidigare 

litteraturstudier gjorda av Maria Nikolajeva (2017). Hade inte det använts så finns det 

chans att andra karaktärsdrag eller könsstereotypa och könsöverskridande mönster 

hade kunnat observerats i text och bild och resultatet och slutsatsen av studien hade 

då kunnat bli annorlunda. Genom att studien var en litteraturstudie och inte en studie 

som grundas på intervjusvar så har risken att svar på frågor som anpassas efter de 

svaren som informanten tror att man som forskare ville uppnå eliminerats. I och med 

att studien är gjord enbart på ett antal barnböcker så kan inte resultatet direkt 

generaliseras. Hade den gjorts på alla böckerna i den rekommenderade 

barnlitteraturen för barn i alla förskoleåldrar så hade en eventuell generalisering av 

hela materialet kunnat göras.   
 

7.4 Vidare forskning 
Resultatet i den genomförda studien skulle kunna inspirera till vidare forskning i 

aktionsform. Förskollärare skulle då kunna prova att byta ut en manlig karaktär mot 

en kvinnlig (och tvärtom) i de fall då berättelserna ger uttryck för någonting 

könsstereotypt. Murre Svart i Petter och hans 4 getter skulle tillexempel kunna 

benämnas som “hon” istället för “han”. Aktionsforskning skulle även kunna innebära 

att pedagoger låter bli att ändra röstlägen med hänsyn till karaktärens 

könstillhörighet.  En man behöver inte porträtteras med en mörkare röst likt väl som 

en kvinna inte behöver porträtteras med en ljus. På så sätt kan man utmana 

könsstereotyperna som förekommer i populär barnlitteratur och vidga vyerna i 

förbättringssyfte. För en fullständig aktionsforskning bör pedagogerna utvärdera 

effekten av en ändrad infallsvinkel och reflektera över barnens reaktioner vid 

läsningen. Om barnen har synpunkter kring pedagogernas sätt att utmana 

könsstereotyper är det viktigt att diskutera detta med barnen utifrå, med 

genusperspektivet i beaktning.  

 

Vidare forskning kring Före Bornholmsmodellen skulle kunna undersöka 

barnlitteraturen som riktas till barn i åldern 4–6 år. Det vore gynnsamt att skapa en 

övergripande bild av materialet som utgör modellens kärna. Könsstereotypa och 
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könsöverskridnade mönster behöver granskas då materialet till stor del härstammar 

från en tid då genusperspektivet inte fanns att tillgå. Trots att innehållet inte har 

granskats är Före Bornholmsmodellen mycket populär och används frekvent i 

svenska förskolor. Det gör den högst aktuell för granskning i syfte att förbättra 

utbildningsmaterialet som i så stor utsträckning influerar verksamhetens sätt att 

arbeta. 
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Bilaga 1: Observationsprotokoll för Axel kör fast 

 

  

 

Boktitel 

 

Axel kör fast 

Av Martin Vårdstedt och Göran Uggla (1997) 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- Mamma och Minna i boken agerar omsorgsfullt genom att försöka att 

hjälpa Axel 

Bild 

- Mamma klädd i helt och hållet rosa kläder och Minna agerar ”beroende” 

genom att stå tätt intill pappa och hålla i honom.  

 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Pappa och Lennart är de som agerar självständigt och är de som fixar 

med det mest fysiska arbetet och kör de största maskinerna 

Bild 

- Det är männen som kör de stora maskinerna och är aktivt klädda, alltså i 

arbetskläder som anpassar sig efter det som de ska utföra. 

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- Syster och mamma är aktiva och hjälper Axel med att försöka ta loss 

hans trehjuling ur lerpölen. 

Bild 

- 

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Axel är beroende och sårbar tillsammans med de andra männen i texten 

som är beroende av någon samtidigt som de är  

Bild 

- Även en del av männen blir ”beroende” och hjälplösa under en del i 

texten klarar sig inte hela tiden själva. 

 

 

 

Kommentarer 

Text 

- Det är den boken som är den mest intressanta då både män och kvinnor 

genom texten framstår som både aktiva och ”omvårdande”.  

Bild 

- Bokens bilder är till största delen väldigt könsstereotypa och  
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Bilaga 2: Observationsprotokoll för De tre bockarna 

bruse 

 

 

Boktitel 

 

De tre bockarna bruse 

Av Catarina Kruusval (2017) 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- Finns inga kvinnliga karaktärer i boken som benämns som detta.  

Bild 

- 

 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Stora bocken bruse framställs som stor och stark 

Bild 

- Stora bocken har ett självsäkert ansiktsuttryck och ”hög 

svansföring”. 

 

 

 

Könsöverskridande  

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- 

Bild 

- Trollet kan tolkas vara kvinnligt då hen har lite längre hår och 

smycken vilket alltså är kvinnliga markörer 

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Lilla och Mellanbocken beskrivs som små i förhållande till trollet. 

De beskrivs också som rädda för trollet. Lilla bocken beskrivs också 

trippa över bron 

Bild 

- Mellanbocken ser orolig ut när han kliver över bron vilket kan tolkas 

som sårbart.  

 

 

 

Kommentarer 

Text 

- 

Bild 

- I versionen som vi läst så framstår trollet som mer feminint vilket vi 

tror inte är fallet för alla versioner då trollet ofta t.o.m. benämns som 

han.  



 

 

 

3(10) 

 

 

Bilaga 3: Observationsprotokoll för God natt all 

djuren 

  

 

Boktitel 

 

God natt alla djuren 

Av Lena Arro och Catarina Kruusval (2001) 

 
 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- Pärlan framstår som den som är sårbar och passiv.  

Bild 

- Pärlan ser typiskt flickig ut med rosa klänning och tofsar i håret och 

balettskor, Hon framställs som sårbar genom att agera rädd och krypa ner i 

sovsäcken när hon frågar vad det är som låter så hemskt. Pärlan är den som 

”tar hand om” alla djuren efter att de kommit in i tältet 

 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Bubblan är den som beskrivs göra nästan allting och är alltså nästan den 

enda som är aktiv utav de två. Katten i boken benämns som en han utan att 

ha några tydligare markörer att det skulle vara en han.  

Bild 

- Bubblan är den som agerar självständigt och beskyddande, Han har 

funktionella kläder så som shorts och keps och porträtteras som stark då han 

på ett enkelt vis bär på kudde och sovsäck.  

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

-  

Bild 

- 

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- 

Bild 

- 

 

 

 

Kommentarer 

Text 

- Detta är en utav de mer könsstereotypiska böckerna där det enligt oss inte 

går att hitta något könsöverskridande beteende hos någon karaktär alls.  

Bild 

- 
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Bilaga 4: Observationsprotokoll för Guldlock och de 

tre björnarna 
 

  

 

Boktitel 

 

Guldlock och de tre björnarna 

Av Tor Morisse (1986) 

 
 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- Mamma omsorgsfull och kokar gröt, Guldlock beskrivs ropa med sin 

”lenaste” röst. Mamma björn säger ”milt” vilken söt liten flicka. Guldlock 

framstår som sårbar när hon springer djupare in i skogen.  Guldlock 

plockar blommor till sin mamma. 

Bild 

- Mamma björn och Guldlock är båda klädda i klänning 

 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Lilla björn är självständig och aktiv när han springer före, han är också 

analyserande när han tänker på vem det är som kommit in i deras hus. 

Pappa björn brummar 

Bild 

- Pappa björn och lilla björn är de som hela tiden gör någonting och är alltså 

aktiva. Pappa björn ser stor och stark ut, kan tolkas som beskyddande.  

 

 

 

Könsöverskridande  

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- Guldlock är mycket aktiv, hon är inte så eftertänksam och är mycket 

äventyrslysten.  

Bild 

- Vi hittade inga sådana 

 

 

 

Könsöverskridande  

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Lilla björn blir rädd när han ser att det ligger någon i sängen  

Bild 

- Lilla björn ser förskräckt ut när han ser Guldlock ligga i sängen 

 

 

 

Kommentarer 

Text 

- 

Bild 

- 



 

 

 

5(10) 

 

 

Bilaga 5: Observationsprotokoll för Här är det lilla 

huset 

 

  

 

Boktitel 

 

Här är det lilla huset 

Av Barbro Lindgren och Eva Eriksson (1994) 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- 

Bild 

- Gumman är den som har lagat mat och står bakom mannen i 

en röd och vitprickig klänning med ett vitt förkläde. Har även 

en bricka med mat i handen och är den som agerar 

omhändertagande.  

 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- 

Bild 

- Mannen använder en spade vilket kan kopplas till arbete och 

är den som är aktiv. Han har även arbetskläder på sig och ser 

ut att vara redo att gå till kontoret då han har kostym på sig.  

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- 

Bild 

- 

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- 

Bild 

- 

 

Kommentarer 

Text 

- För boken det lilla huset så framstår inga stereotyper alls 

genom texten. Heller inget könsöverskridande 

Bild 

- Väldigt stereotypa bilder i boken. Djuren framstår däremot 

som neutrala.  
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Bilaga 6: Observationsprotokoll för Lilla Kotten får 

besök 
 

Boktitel 

 

Lilla kotten får besök  

Lena Andersson (2010) 

 

 
Stereotypiska karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 
- Kotten beskrivs som en flicka och beskrivs som emotionell då hon till en 

början är ledsen för att hon inte har några kompisar som kommer och hälsar 

på. Kotten är väldigt omhändertagande mot alla som kommer dit och gör 

fika till dom. Lilla Lotta är ledsen och sårbar och får sitta i Kottens knä. Hon 

benämns också som ”lilla Lotta” och inte bara Lotta vilket kan tyda på att 

man är beroende av någon annan för att klara sig.  

Bild 

- Kotten framstår som väldigt kvinnlig då hon är klädd i rosa klänning, röda 

ballerinaskor och har en handväska. Hon visas också som väldigt emotionell 

och ledsen på bilderna till en början. Nallen kommer in och gråter och Lilla 

Lotta får direkt sitta i knät då hon framstår som beroende av andra.  

 

 

 
Stereotypiska karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Kaninen beskrivs som Knutte och han benämns även som farbror. Apan 

beskrivs som aktiv då han precis har varit iväg på en lång resa.  

Bild 

- Farbror Knutte framstår som stor och stark på bilderna och har varit aktiv då 

han har en ryggsäck på ryggen. Grisen framstår som manlig då han har blå 

skjorta och kläder på sig och är väldigt aktiv. Apan har stråhatt på sig och 

man kan se att han har varit ute på äventyr och rest.  

 

 

 
Könsöverskridande 

karaktärsdrag flickor/kvinnor 

 

Text 

- Inga könsöverskridande karaktärsdrag framgår genom texten.  

Bild 

-  

 

 

 
Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- 

Bild 

- Knutte framstår som omsorgsfull vilket är ett kvinnligt karaktärsdrag när 

han sträcker sig efter Lilla Lotta för att klappa henne på huvudet.  

 

 

 

Kommentarer 

Text 

- 

Bild 

- 
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Bilaga 7: Observationsprotokoll för Petter och hans 4 

getter 

 

 

Boktitel 

 

Petter och hans 4 getter 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

-  

Bild 

- 

 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Petter framstår som aggressiv när han beskrivs som ”arg” i 

texten. Katten Murre svart benämns som han. Även trollet 

Ludenben beskrivs som han. Katterna framstår som aktiva då 

det är de som räddar getterna från trollet.  

Bild 

- 

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- 

Bild 

- 

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Petter beskrivs i texten som väldigt ledsen och gråter när getterna 

har blivit uppätna av trollet. Ludenben blir livrädd och gråter han 

också. 

Bild 

- I bilderna så ser man hur rädd Ludenben blir och man ser hur Petter 

sitter och gråter och blir beroende av Murre Svart för att få tillbaka 

getterna.  

 

 

 

Kommentarer 

Text 

- 

Bild 

-  Det mest framstående är att det inte är någon kvinnlig 

karaktär över huvud taget.  
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Bilaga 8: Observationsprotokoll för Vanten, Lilla 

barnkammarboken: Sju små sagor 

 

Boktitel 

 

Vanten, ur Lilla Barnkammarboken : Sju små sagor 

 

 

Stereotypiska karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

-   ”Mormor satt hemma och stickade på ett par vantar”,  

                  Musen är omtänksam och uppoffrande som släpper in de andra djuren i vanten.  

                  De minsta djuren i berättelsen framställs som kvinnliga (syrsan, musen, grodan) 

vilket framställer dem som mer sårbara. 

-  

Bild 

- Små djur, syrsan har sjal på huvudet 

 

 

 

Stereotypiska karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- De större djuren framgår antingen som könsneutrala (räven, vargen, vildsvinet) eller 

som manliga (haren, ugglan, björnen). Större och starkare djur blir alltså beskrivna 

som män, Björnen ignorerar musen och de andra djuren när han kliver i vanten, fast att 

han blev avrådd att göra så (Rationell).   

 

Bild 

- De djur som beskrivs som stora är de manliga djuren 

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- Musen får en aktiv roll då det är hon som bestämmer vem som får komma in i vanten 

 

 

Bild 

-  

 

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

- Pojken i sagan är både självuppoffrande och omtänksam som beger sig ut i den kalla 

nordanvinden för att leta efter brasved. 

Bild 

- Pojken är framställd i en större jacka, nästan likt en klänning samtidigt som han bär 

mössa och vantar med röda hjärtan på (vacker). 

 

 

Kommentarer 

Text 

- Boken handlar om flera djur och det är intressant hur författaren både framskriver 

dessa som både kvinnliga och manliga. Det är en relativt jämn fördelning mellan 

kvinnliga (3), manliga(4) och könsneutrala(3) karaktärer. 

Bild  

-  
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Bilaga 9: Observationsprotokoll för Sagan om den 

lilla lilla gumman 

 

 

 

Boktitel 

 

Sagan om den lilla lilla gumman 

 
 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- Gumman beskrivs som liten liten 

Bild 

- Gumman är iklädd, sjalett klänning och förkläde. Hennes 

kläder kan härledas till historien för en gammal tid. 

 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

-  

Bild 

-  

 

 

 

Könsöverskridande  

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

- Gumman är självständig och sköter gården på egen hand. 

Gumman är också aggressiv när hon schasar bort katten. 

Beskrivs i texten att katten aldrig kommer hem igen vilket kan 

få gumman att framstå som känslokall.  

 

Bild 

- Gumman är den som hela tiden porträtteras som aktiv 

 

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

-  

Bild 

-  

 

 

Kommentarer 

Text 

- Den enda boken som vi har läst om inte har några som helst 

manliga karaktärer. Även den som på något sätt är både 

könsverskridande och stereotyp. 

Bild  

-  
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Bilaga 10 

 

 

Boktitel 

 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

-  

Bild 

-  

 

 

 

Stereotypiska 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

-  

Bild 

-  

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

flickor/kvinnor 

 

Text 

-  

Bild 

-  

 

 

 

Könsöverskridande 

karaktärsdrag 

pojkar/män 

 

Text 

-  

Bild 

-  

 

 

 

Kommentarer 

Text 

-   

Bild 

-  


