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SAMMANFATTNING 
___________________________________________________________________ 
 
Åsa Grönevik & Frida Johansson 
 
Genus i barnlitteratur 
En studie med fokus på flickors och pojkars utrymme och egenskaper i barnboken 
 
Gender in children´s literature 
A study with focus on girls´ and boys´ space and the characteristics of the children´s 
book 

Antal sidor: 41 
___________________________________________________________________ 
 
 
Syftet med examensarbetet är främst att undersöka hur genus framställs i 
barnlitteratur samt fokusera på bibliotekariens roll i samband med utlåning av 
barnböcker till förskolan och vårdnadshavare. Som förskollärare ser vi boken som ett 
pedagogiskt redskap och som ett stöd i ett genusarbete. Vi har erfarenheter av att 
boken har ett stort användningsområde och de flesta böcker lånas via biblioteket. 
Därför ser vi att bibliotekarien har en viktig roll för förskolan i deras bokutbud. LpFö98 
tar upp genusarbetet som en del av verksamheten, vi anser att det är vår skyldighet 
att ha kunskap om genus och dess betydelse för kommande generationer. Vi har valt 
att analysera barnböcker utifrån ett genusperspektiv för att få en inblick i hur 
könsrollerna framställs. I studien finns en fördjupad del där bibliotekarierna beskriver 
sin roll för förskolan och deras syn på genus. 
 
Slutsatsen i arbetet är att de stereotypa könsrollerna framhävs till viss del i våra valda 
barnböcker. Studien tydliggör bibliotekariernas nära samarbete och betydelse för 
förskolan och vårdnadshavare. Slutligen framkommer bokens betydelse som ett 
pedagogiskt redskap för barnens identitetsutveckling. 
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ABSTRACT 
___________________________________________________________________ 
 
Åsa Grönevik & Frida Johansson 
 
Genus i barnlitteratur 
En studie med fokus på flickors och pojkars utrymme och egenskaper i barnboken 
 
Gender in children´s literature 
A study with focus on girls´ and boys´ space and the characteristics of the children´s 
book 
 

Antal sidor: 41 
___________________________________________________________________ 
 
The purpose of this study is mainly to investigate how gender manufactured in 
children's literature and focus on the librarian's role in the lending of books to 
preschool children and guardians. As a preschool teacher, we see the book as an 
educational tool and as an aid in gender work. We have experience that the book has 
a wide area and that the most books are borrowed from the library. Hence we see 
that the librarian has an important role in pre-school in their book selection. LpFö98 
addressing gender that as part of the business, we believe it is our duty to have 
knowledge about gender and its importance for future generations. We have chosen 
to analyze children's books from a gender perspective to gain insight into how gender 
roles emerge. The study is a deeper part where librarians describe their role in pre-
school and their views on gender. 
 
The conclusion of this work is that the stereotypical gender roles is emphasized to 
some degree in our chosen children's books. The study highlights the librarians close 
work with preschool and guardians. Finally, the book's importance as an educational 
tool for children's identity development. 
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1 Inledning 
 
       Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan [LpFö98] 

och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar 
liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 
uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster 
och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2006:7). 

 
Enligt citatet från Skolverket (2006) ska barn utvecklas till egna individer och 
förskolepersonalen ska inte behandla barnen olika på grund av könen. Som Wahlström (2004) 
beskriver tillåts flickor och pojkar att leka med samma material och de får göra samma 
övningar och aktiviteter, det blir då rättvist och det följer läroplanen, LpFö98 (2006). Vi 
anser, i enlighet med Skolverket (2006), att barnen ska ha möjligheter att skapa sig nya 
erfarenheter och intressen. Barnets kön ska inte vara ett hinder i att upptäcka och utveckla nya 
förmågor. Det är förskolans ansvar att arbete med ett genusperspektiv som främjar barnens 
identitetsutveckling. 
 

Det är i barndomen myter, fördomar och beteende grundläggs. Därför är det nödvändigt att 
barnen får möta olika miljöer och olika sätt att leva i litteraturen. Det viktiga är friheten att 
leva som man själva vill så länge man inte skadar någon annan. (Barbro Westerholm, 
Lundborg & Tollerup-Grkovic, 1999:baksida) 
 

Av tidigare erfarenheter har vi noterat att i vissa böcker och sagor syns tydligt könsrollerna 
och vilka könsmönster som dominerar. Detta gäller först och främst i gamla klassiska böcker 
så som Rödluvan och Törnrosa. Dessa böcker anser vi vara bra material för diskussion ur ett 
genusperspektiv (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006). Enligt Nikolajeva (2000) kan 
man se bilderboken som ett kommunikationsmedel där denna även utmanar lyssnaren 
intellektuellt. Bilderboken utgår ifrån två olika kommunikationsnivåer, den verbala samt den 
visuella. Då kan vi tolka att bilderboken fungerar på samma sätt som film och teater där 
mottagaren själv sätter ihop betydelsen av de två olika nivåerna. Vi anser att för oss som 
kommande förskollärare är genus ett aktuellt ämne och läsningen har en betydande roll i 
verksamhetens vardag. Genom att koppla dessa ämnen samman kan vi se detta som ett 
betydelsefullt redskap. Detta samtycker även Edwards (2008) om och beskriver att boken som 
ett pedagogiskt redskap kan förmedla och utveckla upplevelser, men även lämna plats för 
barnens egna reflektioner och tankar. Vi anser att det är vår skyldighet som pedagoger att ha 
kunskap kring böckernas betydelse för barnen och hur de kan påverka dem. 
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2 Varför genus i barnlitteratur? 
Vi studerar till förskollärare och är därför intresserade av åldrarna 0-5 år och där med den 
barnlitteratur som riktar sig mot dessa åldrar. Under våra vfu-perioder (2008-2012) har vi sett 
att barnboken har en stor del i förskolans vardag, något som även Edwards (2008) beskriver 
och förklarar bokens olika användningsområden i verksamheten. Barnboken kan användas för 
att utmana och utveckla barnens tankar och fantasier. Dock har vi kunnat erfara att vissa 
förskolor inte har arbetat med ett specifikt genusarbete i deras verksamhet, då vi har tolkat att 
de inte har haft några djupare samtal i arbetslaget kring genus. Vad vi har upplevt är att dessa 
förskolors genusarbete har grundat sig i att behandla alla lika och ha ett varierat bokutbud, 
och det är vad de anser följer förskolans läroplan, LpFö98 (Skolverket, 2006). Vi vill till viss 
del ifrågasätta det omedvetna handlandet, som för oss i detta fall innebär att pedagogen tror 
att denne är genusmedveten i sitt handlande men saknar någon djupare reflektion kring 
handlandet för att öka sin genusmedvetenhet. Vi hävdar att det är viktigt att ifrågasätta 
barnens tankar och funderingar kring de rådande könsstereotyperna. Därför kan vi se 
barnboken som ett pedagogiskt hjälpmedel i ett arbete kring genus. Vi anser att det är 
intressant att se i litteraturen hur könsrollerna framställs och hur de kan tolkas av mottagaren. 
Vi vill påpeka att genus, för oss, inte handlar om att flickor ska leka med bilar och att pojkar 
ska leka med dockor utan genus handlar om att alla ska få vara sin egen individ och vara fri i 
leken oberoende kön.  

2.1 Syfte 
I vårt examensarbete vill vi främst undersöka hur genus skildras i barnlitteratur. För oss som 
pedagoger är genus ett angeläget ämne i förskolan, som även LpFö98 (Skolverket, 2006) 
belyser, och läsningen har ett stort utrymme i verksamhetens vardag. Vi anser att det är vår 
skyldighet som förskollärare att ha kunskap kring böckernas innebörd för barnen och deras 
fortsatta utveckling och socialisation, då det är vi pedagoger som har det yttersta ansvaret för 
vilka böcker som finns på förskolan. Här ser vi även till bibliotekariens betydande del och har 
därför, till viss del, valt att inrikta arbetet mot deras roll i rekommendationer av barnböcker 
till vårdnadshavare och förskolor. Förskolans läroplan (2006) belyser att ”Förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar /…/ förståelse för att alla människor har lika värde 
oberoende av kön” (Skolverket, 2006:11). Detta anser vi är viktigt för vår kommande 
yrkesroll då alla barn ska ha samma förutsättningar och möjligheter för sin 
identitetsutveckling. Som vi nämnt ovan har boken en stor betydelse i förskolans verksamhet 
för att bland annat utveckla och styrka barns självkänsla (Edwards, 2008). Genom att 
analysera och kritiskt granska barnböcker vill vi se hur könsstereotyperna framställs. 

2.1.1 Frågeställningar  
Hur framställs genus i våra valda barnböcker?  
Hur kan barnboken användas som ett pedagogiskt redskap i arbetet med genus på förskolan? 
Hur ser bibliotekariens roll ut i samband med utlåning av böcker till förskolans och 
vårdnadshavarna?  
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3 Metod 
Vi har valt att intervjua tre bibliotekarier från olika kommuner (lillkommunen, 
mellankommunen och storkommunen) kring frågor om deras arbete och tankar kring genus i 
barnlitteratur. Detta för att få en uppfattning av deras tankar och erfarenheter av könsrollernas 
framställning i barnlitteratur. Bibliotekarierna tog vi kontakt med via mail och telefon, då vi 
bokade in våra intervjuer. Intervjuerna ägde rum på diverse bibliotek och tog ca 45-70 min 
vardera. I intervjun intresserade vi oss för frågor kring deras roll i samband med utlåning av 
böcker till förskolor och vårdnadshavare, och om de möjligen särskiljer på dessa vid 
rekommendationer av barnböcker. Vi har medvetet valt att inte ge genusinriktade frågor för 
stort utrymme, då vi ville undvika att intervjupersonerna kände sig manade att ge oss de rätta 
svaren. I vårt arbete har vi även använt oss av tidigare observationer och diskussioner från 
vfu-perioder (2008-2012), för att få en sammankoppling mellan förskolans verksamhet och 
biblioteken. Med stöd av bibliotekarierna har vi tillsammans valt ut fyra barnböcker som vi 
sedan ska granska och analysera ur ett genusperspektiv. Genom att analysera dessa böcker vill 
vi få en uppfattning kring hur genus synliggörs i de aktuella barnböckerna. Vår valda metod 
kring genomförandet av bokanalyserna beskriver vi mer i delen som benämns bokanalys.  

3.1 Intervjuer 
I våra intervjuer med bibliotekarierna har vi valt att utgå ifrån en grund med specifika frågor 
som var gemensamma under samtliga intervjuer (Bilaga 1). Dessa frågor baserades kring stoff 
som vi ansåg vara relevanta för vårt arbete och som vi sedan kunde utveckla under intervjuns 
gång, för att få en djupare diskussion. Vi inleder intervjun med frågor kring deras utbildning 
och intresse för böcker. Hur de ser på sin roll som barnbibliotekarie. Vi intresserar oss även 
för deras tankar och erfarenheter kring rekommendationer och utlåning av böcker. Även i 
förhållande till ett genusperspektiv och hur de ser på barnbokens syfte, förr och idag. I slutet 
av intervjun ber vi bibliotekarien rekommendera en bok till vår bokanalys som bibliotekarien 
brukar rekommendera.  
 
Dessa frågor analyserar vi sedan och kopplar till litteratur och egna erfarenheter. Syftet med 
denna del är att vi ska få mer inblick i bibliotekariens roll och erfarenheter kring utlåning av 
böcker. Genom deras svar försöker vi sedan koppla samman med vårt arbete. 

3.1.1 Etiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) gällande etiska principer, för att forskningen ska bedrivas 
krävs det ett krav på samhällets medborgare, utan forskning kan inte samhället eller individen 
utvecklas. Samtidigt som medborgaren behöver vara delaktig i forskning finns ändå kravet om 
medborgarens anonymitet, för detta finns individskyddskravet. Inom det grundläggande 
individskyddskravet förekommer det fyra väsentliga krav att efterfölja (a.a.).   
 
Informationskravet innebär för oss att vi informerar bibliotekarierna om att vi vill intervjua 
dem och vad syftet är med intervjun. Vi visar även syften och frågeställningar med vårt arbete 
via mejl och telefon. Samtyckeskravet innefattar personernas deltagande. Vi är tydliga med att 
deltagandet är frivilligt. Samtycket sker muntligt via telefon och vid mötet. Vi är öppna med 
intervjupersonernas önskemål om tid och plats. När det gäller konfidentialitetskravet väljer vi 
att låta intervjupersoner vara anonyma och benämna dem med alias. De ska inte på något sätt 
kunna spåras eller känna sig uthängda, som individskyddskravet anser ska individen utsättas 
för diskriminering eller kränkning. Vi byter även namn på kommunerna för 
intervjupersonernas säkerhet. För att följa nyttjandekravet vill vi vara noga med att inte dela 
med oss av informationen som kan nyttjas på annat sätt än det som informationen är till för 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
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3.2 Presentation av bibliotekarierna 
Storkommunens barnbibliotekarie är en kvinna mellan 35-50 år och intervjun ägde rum den 5 
Maj 2011. Bibliotekarien berättade att hon först var tvungen att läsa två år inom något annat 
ämne innan hon kunde söka till bibliotekarieutbildningen. Hon berättade att man kunde läsa 
exempelvis matte, engelska, det ämne som man själv ville. Innan utbildningen arbetade hon 
på ett bibliotek och började intressera sig för böcker. När bibliotekarien valde vart hon skulle 
börja utbilda sig kunde hon välja mellan tre stycken utbildningar i Sverige. Hon läste till 
bibliotekarie i Storköping mellan åren 1988-1990. Efter ett år på utbildningen fick hon välja 
om hon ville läsa mot folkbibliotek eller forskningsbibliotek, hon valde folkbibliotek. 
Bibliotekarien har ingen specifik barnboksinriktad kurs eller genusutbildning, bara erfarenhet.  
 
Barnbibliotekarien i mellankommunen är en kvinna mellan 35-50 år och intervjun ägde rum 
den 26 April 2011. Även hon läste i Storköping på bibliotekshögskolan. Under sin tid som 
verksam bibliotekarie har hon läst pedagogik och varit på föreläsningar om genus. Hon 
försöker få in genus i sitt arbete och hemma. Privat är hon mån om att hennes barn ska bli 
sedda för den de är och inte hindras i leken av sitt kön. I sitt arbete är det svårare att få in 
genusperspektivet, då det finns så många olika kategorier som efterfrågas, till exempelvis 
etnisk tillhörighet, olika familjekonstellationer och religion. 
 
Intervjun med Barnbibliotekarien i lillkommunen ägde rum den 18 april 2011. Bibliotekarien 
är också en kvinna mellan 35-50 år. På bibliotek i lillkommunen finns det två 
barnbibliotekarier, en som är inriktad för de yngre barnen och en för de äldre. Men de 
samarbetar även i sitt arbete. Barnbibliotekarien som vi valde att intervjua arbetar med 
inriktning på barnen med åldrarna upp till 6 år. Hon har även ansvaret för arbetet med 
barnkultur, områdena kring film och teater. Bibliotekarien har en barnskötar- och 
förskollärareutbildning och har arbetat i många år på förskola. Hon började arbeta på 
biblioteket innan hon var klar med sin bibliotekarieutbildning. Hon fick jobbet som 
barnbibliotekarie trots att hennes utbildning inte var klar, men hennes erfarenhet som 
förskollärare var betydelsefulla. Hon ansågs ha goda erfarenheter kring barnlitteratur och dess 
användningsområde från förskolans verksamhet. Bibliotekarien har ingen specifik utbildning 
som är riktad mot barnlitteratur, inte heller emot genus och något inom det. 
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4 Genus 
För att kunna analysera och få svar på våra valda frågeställningar, anser vi det relevant att 
veta vad genus är och bakgrunden till det rådande synsättet kring manligt och kvinnligt. 
Utifrån detta baserar vi våra kommande analyser och vår slutliga diskussion. Vi vill även 
synliggöra genusperspektivet i förskolans verksamhet, och dess betydelse i styrdokumenten.   

4.1 Vad är genus? 
Ordet genus härstammar från engelskans gender, vilket betyder kön och könsroll (Hedlin, 
2006). Genus betydelse kan beskrivas som det kulturella och sociala kön som samhället 
formar oss till. Begreppet bygger på människans föreställningar och idéer kring vad som är 
manligt respektive kvinnligt. Genom genusforskning undersöks det hur människan skapar 
hinder och möjligheter för varandras kön genom föreställningar. Begreppet genus 
introducerades i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Tanken kring 
de två könen är gammalt västerländskt tänk. Det finns bara de två könen och antingen är 
människan av manligt eller kvinnligt kön (Davies, 2003). Enligt den västerländska filosofin är 
det en del av samhällsuppgiften som medborgare att bestämma sig för ett kön och leva efter 
dess förväntningar och förmågor.  
 
               För att bli igenkännbara och accepterade medlemmar av det samhälle som de ha fötts in i, 

måste barn lära sig att tänka och handla med hjälp av det etablerade språket. Det här är inte 
bara en kompetens som de behöver förvärva för att över huvud taget kunna kommunicera, 
det ger dem också verktyg för att konstituera sig själva i förhållande till andra i den sociala 
världen (Davies, 2003:12).  

 
Med detta citat menar Davies (2003) att när barnet lär sig språket lär sig barnet även att tyda 
de könskoder som finns i samhället. Språket blir både en tillgång och ett hinder för barnets 
personliga utveckling. Genus är ständigt i förändring och det diskuteras mycket kring 
skillnaden mellan man och kvinna beror på biologiskt arv eller social miljö (Henkel, 2006). 
Det man vet är att förväntningarna är olika beroende på kön. Undersökningar visar att 
människan behandlar spädbarn olika och har olika förväntningar på dem redan från början av 
livet. Oftast gör vi detta omedvetet och påverkas av våra förväntningar och erfarenheter (a.a.).  
 
Genus står för en förenad beteckning för en systematik som grundas i två motsatta kategorier 
av människor, manligt och kvinnligt, man respektive kvinna (Svaleryd, 2005). Vi har 
uppfattat att man kan skilja på kön och genus, för att synliggöra dess skillnader och att det 
finns möjlighet till förändring (Henkel, 2006). Kön symboliserar det biologiska könet och 
genus symboliserar det sociala könet. Genus påvisar de kännetecken och kvaliteter som 
omvärlden och människor runt en förväntar sig av individen beroende på dess biologiska kön. 
Alltså påvisar genus det som följer de könsstereotypa mönsterna för vad som är kvinnligt och 
manligt. Förväntningarna och de skapade genusrollerna är föränderliga, det är något som har 
skapats och byggts upp under längre tid. Det har talats om det biologiska arvets och den 
sociala miljöns påverkan när det gäller skillnaderna och framställningarna av manligt och 
kvinnligt. Dock anser Henkel (2006) att det inte spelar någon större roll vart eller hur det 
framkommit, huvudsaken är att det finns möjlighet till förändring och till vidgade könsroller. 
Jämställdhet ska bygga på att utveckla det sociala könet och vara öppen eller bortse från 
förväntningar på respektive kön (a.a.). I modernare genusforskning kan det diskuteras om att 
könet är konstruerat. Oberoende av dess framställning, likheter och skillnader som 
framkommer av respektive kön är det enbart resultat från våra egna förväntningar, 
föreställningar och tolkningar (Svaleryd, 2005).          
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4.2 Olika genustyper  
Även Yvonne Hirdman (2001) beskriver att mannen alltid har setts som överlägsen kvinnan, 
redan i antikens Grekland syntes detta. Det manliga är dominant, då det kvinnliga kan ses 
underlägset. Den kunniga mannen ansågs tänka med hjärnan och agera rationellt, medan 
kvinnan tänkte med livmodern och agera emotionellt. Hirdman (2001) framhåller att det har 
setts betydelsefullt att i särhålla och förstärka konstruktionen av respektive kön (som 
symboliseras i beteckningen A-B). Även i dagens samhälle kan det tolkas att mannen ses som 
en norm och det normala. Vi kan tolka att det är mer accepterat från kvinnans sida att ha 
manliga egenskaper, än vise versa exempelvis är det mer accepterat att vara pojkflicka än 
flickpojke. Hirdman (2001) påvisar att det förekommer olika slag av genus, inte enbart hon 
eller han. En indelning som hon framhåller i sin bok (2001) av de olika könen som A-icke A, 
A-a och A-B. I formeln A–icke A symboliseras A som man och icke A som icke man. Denna 
formel kan tolkas som grundformen, då man delar upp A och icke-A inget annat finns. 
Antingen är varelsen då man, A eller så är varelsen icke A, det vill säga en gud, ett djur eller 
en kvinna. I formeln A-a ses mannen som stora A och kvinnan som lilla a. Detta menas att 
kvinnan är en man, men inte fullt utvecklad. Medan mannen är hel och fulländad. Slutligen i 
formeln A-B skildras motsatserna. Här beskrivs mannen och kvinnan som motsatser, 
exempelvis han är ljus och hon är mörker (a.a.). Detta kan vi personligen även se i dagens 
samhälle då vi anser att de stereotypa könsrollerna även motsätter varandra, som vi kommer 
till längre ner i stycket. I enlighet med Hirdmans (2001) teori kan vi även tolka att den 
feminina rollen som a symboliserar och den som B står för, då a utgör den mindre värdiga och 
B då det annorlunda i kontring till det manliga.  Men det förekommer inte till det vanliga att 
dessa mallar är utifrån sin ensamma grund, utan förekommer blandade former exempelvis Ba 
eller aB kombinerat. Vi uppfattar då att genus kan innefatta många olika riktningar inom de 
olika könen, inte enbart av han eller hon. Vi tolkar att det förekommer en rad olika kategorier 
som påverkar oss till vilket socialt kön vi blir, några av dessa kan vara religion, miljö, sexuell 
läggning, klass och etnicitet. Våra förväntningar baseras på dessa kategorier och formar oss 
till ett socialt kön, inte ett biologiskt. Med detta menar vi att det biologiska könet behöver inte 
överensstämma med det sociala könet, exempelvis en kvinna behöver inte ha mer gemensamt 
med en annan kvinna mer än just det biologiska könet (Hirdman, 2001). Dessa olika 
genustyper ger oss en vidare bild de olika könsrollerna och att de inte är definitiva.        
 
I vårt arbete har vi mestadels utgått från två genus typer, de stereotypa könsmönsterna. 
Nikolajeva (1998) tar upp att de kvinnliga och manliga egenskaperna bygger på motsatser och 
kan därför skildras i schema där de stereotypa könsmönsterna synliggörs. Detta schema har vi 
även valt att till viss del utgå ifrån i våra bokanalyser.   
 
Man/ pojkar  Kvinnor/ flickor 
Starka   Vackra 
Våldsamma  Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva  Lydiga 
Tävlande  Självuppoffrande  
Rovgiriga   Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande    Sårbara 
Självständiga  Beroende  
Aktiva  Passiva 
Analyserande Syntetiserande  
Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt  
Rationella   Intuitiva, och så vidare. (Nikolajeva 1998:129) 
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4.3 Könsroller 
Rollerna som är kopplade till människors sociala kön benämns könsroll. Det sociala könet 
bygger på förväntningar kring de respektive könen, förväntningar om hur människan som 
kvinna och man ska vara och bete sig. Dock hänger inte könsroller ihop med det biologiska 
könet, då det handlar om könsceller och könsorgan. Som vi tidigare nämnt i texten är inte 
könsrollerna medfödda, utan konstruerade av samhället (Nationalencyklopedin, 2011b). ”Det 
finns inga säkra bevis för att ett maskulint beteende skulle vara en följd av att ha manliga 
könsorgan, hormoner eller gener, eller att ett feminint beteende följer av att ha kvinnliga 
könsorgan, hormoner eller gener” (Roger i Davies, 2003:23). Rogers (i Davies, 2003) anser 
och påvisar att det finns svaga belägg för hjärnans funktion och hur det sociala beteendet 
påverkas av de maskulina respektive feminina hormonerna. Författaren anser att det är 
miljöfaktorerna som påverkar vårt manliga och feminina beteende men att den tidigare 
forskningen inte är att förkasta, då det inte finns tillräckligt med belägg för författarens teori, 
ändå är den vanligaste frågan till nyblivna föräldrar, Vad blev det, en pojke eller flicka? 
Könets betydelse gör sig tydligt redan där och kommer att påverka barnets uppväxtvillkor och 
kommande levnad, även förväntningar och möjligheter kommer att baseras på barnets kön, 
omedvetet eller medvetet (Svaleryd, 2005). 
 
Pavlov (2007) ifrågasätter, generellt, om det möjligen kan förekomma luckor mellan våra 
lagar, styrdokument och bestämmelser med perspektiv på genusfrågan. Förväntningarna och 
föreställningarna kring de dåvarande könsrollerna är grundligt invanda i vårt samhälle 
omkring oss. Detta påverkar vårt medvetna och även omedvetna handlandet, så pass att män 
och kvinnor i dagens samhälle behandlas, förväntas och möjliggörs respektive olika. Pavlov 
(2007) menar att detta påverkar oss människor redan i tidiga år. Därför är det betydelsefullt att 
redan med yngre barn skildra och förmedla ett jämställt perspektiv på könen.  Detta anser vi 
vara mycket betydelsefullt för vårt examensarbetets utgångspunkt och vi samtycker med det 
författaren lyfter fram och belyser vikten av genusarbete redan i förskolans verksamhet. 
Måwe (2011) framhåller bland annat att det framkommer att yngre barn uppfattas oftare 
ifrågasätta och vidga på gränserna inom de märkbara könsmönsterna. De utmanar i högre 
utsträckning än äldre barn, som är mer insocialiserade i sina könsroller. Att ha uppfattningar 
kring normer och värderingar kan kopplas ihop med att vara stor, och utgör därför en form av 
makt hos barnen (a.a.).     

4.4 Genus i förskolan 
Det finns flera områden och sätt att arbeta med genus i förskolans verksamhet. Genusarbetet 
skall integreras i verksamheten och bli en naturlig del av den. Med ett fungerande arbete och 
med stöd av erfarna pedagoger behöver arbetet inte ta tid ifrån den resterande verksamheten 
på förskolan. Genusarbetet kan grundas i att man arbetar medvetet med att synliggöra flickor 
och pojkar i samma utsträckning och bemöta dem lika. Arbetet bygger även avgörande på 
medvetna pedagoger som har en stor betydelse och de fungerar även som förebilder inför 
barngruppen, genusskildringen måste genomsyra hela verksamheten även inom arbetslaget. 
Genus är något som man måste arbeta kontinuerligt med, under en länge period. Det är 
betydelsefullt att man som pedagog är medveten om det och planerar arbetet under en länge 
tid (Pavlov, 2007). Vi väljer att i denna uppsats lyfta fram ett arbete med genus i fokus på 
barnlitteraturen. Vi anser, personligen, att böcker är ett perfekt pedagogiskt redskap i denna 
fråga. Som vi och även Pavlov (2007) anser kan böcker få barn att sätta sig in i andras 
perspektiv, fantisera, utveckla erfarenheter och väcka tankar, som möjligen kan bli grunder 
för diskussioner. Framställningen av manligt respektive kvinnligt har en betydande roll i 
barnlitteraturen. Det kan ha en väsentlig del för människans syn på genus påverkas. 
Pedagoger i verksamheten kan då uppmärksamma att viss barnlitteratur kan förstärka de 
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traditionella könsrollerna. Därför kan även de vara förberedda och kritiska i sitt val av 
litteratur i verksamheten (a.a.).              
 
Skolverket (2009) beskriver likabehandling som alla elevers och barns lika rättigheter oavsett 
kön, etnicitet, sexuell läggning, religion eller funktionshinder.  Barnen ska utvecklas till att bli 
demokratiska och delaktiga samhällsmedborgare. Genom att skapa en trygg och 
ansvarstagande miljö, i förskolan, skapas goda relationer och demokrati. 2006 trädde en ny 
lag in och den handlar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn. Syftet med lagen är verksamheten ska förbygga och förhindra trakasserier och ett mål är 
att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan. Det som ligger till grund för 
likabehandlingsplanen är att förskolan ska vara fri från diskriminering, trakassering och 
kränkande behandling (Skolverket, 2009). I förskolans verksamhet ska alla barn ha samma 
möjlighet till lek och aktiviteter. Med detta menas att barnen inte ska hindras på grund av 
bakgrund, tillhörighet, funktionshinder eller kön. Det står i läroplanen (Skolverket, 2006) att 
det är vårt ansvar som pedagoger att se till att barnen inte blir kränkta eller diskriminerade. 
För verksamheten kan det innebära kompetensutveckling för personalen, beskriva 
verksamhetens behov och planera åtgärder utifrån dessa behov, uppmärksamma 
vårdnadshavarna på likabehandlingsplanens förankring i verksamheten och utvärdera och 
följa upp likabehandlingsplanen (Skolverket, 2009). För oss som arbetar i förskolan kan 
likabehandling innebära att verksamheten ska vara demokratisk, respektfull och 
ansvarstagande (a.a.). Att upprätta en likabehandlingsplan kan kännas krävande men är viktigt 
för att förskolepersonalen ska få upp ögonen för kränkande och diskriminerande handlingar. 
För förskolepersonalen kan likabehandling innebära att vissa traditionella helger bör tas med 
försiktighet för att ingen ska känna sig kränkt eller utanför. Ett exempel på detta kan vara 
genus utifrån barnlitteraturen. Vi anser att vi ska prata om hur pojkar och flickor framställs i 
litteraturen och diskutera i barngruppen kring hur barnen uppfattar könsmönterna. Vi anser att 
fokusen inte behöver ligga i han eller hon, då det är individen vi vill uppmärksamma. Vi 
vuxna behöver vara fördomsfria för att ingen ska bli kränkt eller diskriminerad och då krävs 
det av oss vuxna att vi är engagerade och kunniga inom hur vi förebygger kränkningar och 
diskrimineringar (Skolverket, 2009). 
 
I förskolan skall jämställdhet genomsyra hela verksamheten och ha en grundläggande 
betydelse, som även LpFö98 (Skolverket, 2006) belyser. Läroplanen för förskolan beskriver 
de förväntningar och föreställningar om vad som grundas i de olika könsrollerna, det som man 
inom forskningen benämner med begreppet genus. Förskolans och pedagogernas uppdrag är 
att motverka de hinder och begränsningar som är knutna till kön, och istället låt barnen 
utveckla sig som egna individer (Hedlin, 2006). Ändå påvisar ny forskning vid Göteborgs 
universitet ”att förskolorna sitter fortfarande fast i stereotypa könsroller. De gånger de 
överskrids sker det på barnens och inte på förskollärarnas initiativ” (Eliasson, 2010:21). 
Forskning synliggör även att flickor får mindre uppmärksamhet än pojkar på förskolan. 
Pojkarna får respons genom att höras och synas, då flickorna backar och tystas ner. Flickor 
och pojkar bemöts olika och uppmuntras till olika aktiviteter. Detta grundas i att pedagogerna 
har byggt upp föreställningar om vad som intresserar de olika könen. Däremot påvisar studien 
att barn på egen hand vidgar könsrollerna och utvecklar sitt köns möjligheter. De 
omformulerar och omtolkar de traditionella könsrollerna (Eliasson, 2010). Pavlov (2007) 
belyser att det förekommer vissa misstrodda föreställningar och förväntningar kring 
genusperspektivet i samhället och även i förskolans verksamhet. Föreställningar som bygger 
på att ett neutralt genusperspektivet bygger på att alla ska bli lika och alla ska tycka lika, eller 
även en motsatt förväntan om att vi skall särskilja könen i olika kategorier som motsätter de 
tidigare könsrollerna exempelvis att flickor skall ha blåa kläder och pojkar rosa. Men 
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Författaren vill istället mena att ”det handlar inte om att ta bort utan att lägga till” (Pavlov, 
2007:18). I förskolans verksamhet kan ett arbete med genus förmedla självkänsla och 
självförtroende till barnen, det handlar även om en identitetsutveckling. Med stöd av 
motiverande pedagoger kan det styrka barnen i tron på dem själva och tryggheten i gruppen. 
Genom att barnen får öva på och till slut våga testa nya saker och utveckla sina positioner och 
personligheter. Det är viktigt, som pedagog i förskolan, att belysa för individen  att  alla duger 
som de är och är betydelsefulla oberoende kön. Det finns många olika vis att vara tjej och 
kille på, inget är fel (Pavlov, 2007). Detta styrker även styrdokumenten och belyser att 
”Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 
kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika 
språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet” (Skolverket, 
2006:6).  
 
För advokaten, tidigare jämställdhetsombudsmannen, Claes Borgström står jämställdhet för 
något betydelsefullt, ”Att alla ska ha samma makt att vara med och forma samhället och sina 
egna liv och att var och en ska ha samma rätt att utvecklas som den individ som man faktiskt 
är, utan att begränsas av könet” (Nöjd, 2010:19). Alla individer ska ha möjlighet till lika 
rättigheter. Borgström anser att det är viktigt att förskolor ser betydelsen i att arbeta med 
jämlikhet mellan könen. Jämställdhet och allas lika värde är grunden för de demokratiska 
värderingarna förskolans läroplan vilar på. Genus är något som förskolor måste jobba med 
kontinuerligt. Det är något vi alla bär med oss, en uppfattning byggt på erfarenheter om hur 
pojkar respektive flickor ska vara. Det är inget som ändras under en kort period. 
Genusperspektivet handlar inte om att vi vuxna ska ändra på barnets personlighet eller ska 
skapa något tredje kön. Utan att barn ska få vara sig själva och våga stå för det (Nöjd, 2010).  
Ifrån vårdnadshavarens sida kan det förekomma viss kritik och motstånd för arbete med 
jämlikhet i förskolan, som grundas i rädsla (Eliasson, 2010). En rädsla som handlar om att 
man ska ändra på barnet som individ, homofobi och okunskap om vad jämlikhet är för något. 
Ett annat hinder som kan förekomma kring jämlikhetsfrågan är att det förkommer 
missuppfattningar om att vi i Sverige redan har kommit så långt i denna debatt fråga och 
redan är tillräckligt jämställda.  Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder, 
dock brister det i bland annat leksaker. Där Sverige är ett av de länder med mest 
könsstereotypa leksaker (Henkel & Tomicic, 2009). När författarna har pratat med 
butikinnehavarna av några leksaksaffärer i Sverige fick de kommentarer så som att Batman 
inte är en docka och ska då inte heller stå vid dockorna och att om de ändrar strukturen i 
affären blir föräldrarna arga (a.a.). Vi anser att leksaksaffärer har stor påverkan på vilka 
leksaker barnen väljer och genom att strukturera om affären kan barnen bli mer fria i sina val 
och hitta nya intressen.  
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5 Barnlitteratur 
För att kunna analyserar våra valda barnböcker anser vi det relevant att veta barnbokens 
historia och utveckling. Även bokens betydelse och påverkan på barnen, då vi anser att boken 
har en betydande roll i förskolans verksamhet. 

5.1 Vad är barnlitteratur? 
 
Den vanligaste definitionen av barnlitteratur är texter som skrivits, bearbetats eller utgivits 
för barn. Det är en pragmatisk definition som tar fasta på svårigheterna i att finna specifika 
form- eller innehållsmässiga kriterier, som förenar alla typer av barnlitterära berättelser 
(Andersson, Druker (red.), 2008:7). 
 

Variationen av barnlitteratur och vad den symboliserar gör sig mestadels tydlig i ett historiskt 
perspektiv, då den genomgått förändringar. Böckerna har formats under olika perioder och 
epoker under åren, detta påverkats av synen på barn, barndomen och även åsikter om 
litteraturens roll för samhällets och för barnen. Det vanligaste fenomenet är att det är litteratur 
för barn, men även berättelser om barn. Barnlitteratur handlar om barn, men speglar på olika 
sätt vuxnas bild av barndomen och dess innebörd. Bokens texter kan sägas utgöra en arena där 
begrepp som barn och barndom definieras, omförhandlas och ifrågasätts (Andersson, Druker 
(red), 2008). Nationalencyklopedins (2011c) definition av barnlitteratur är böcker till barn 
som inte är bunden till ett läromedel. Författarna har språkligt och visuellt anpassat böckerna 
efter barnens ålder. Böckerna är skrivna till barnen för att stödja deras utveckling och ge dem 
nya erfarenheter, oberoende av de vuxnas intentioner. I Nikolajevas (2000) bok definieras 
barnböcker med bilder i fyra olika kategorier pekbok, bildberättelse, bilderbok och illustrerad 
små barnbok. Dessa kategorier baseras på hur mycket text och bild det är i boken. Detta 
beskriver vi grundligare kring senare i textens innehåll. 

5.2 Barnbokens syfte förr och nu 
För att en sammankomst mellan barn och bok ska finnas till är tre faktorer betydelsefulla: 
barnet måste kunna läsa, barnet måste träffa på en bok och barnet måste ha något att läsa i. 
Går man ett visst antal år tillbaka i tiden var inga av dessa faktorer självklara, de var relativt 
ovanliga. Samhällets första läsning kretsade kring gudsord, kyrklig läsningsplikt genom 
katekesen och psalmboken. Denna kunskap kontrollerades kontinuerligt med så kallade 
husförhör för både barn och vuxna. Sverige fick sin första bok som var en så kallad barnbok 
redan år 1591, som var en tysk översättning av prästen Conrad Por tas religiösa 
uppfostringsskrift för flickor. Boken bestod av ett budskap av fostranskrav och förväntningar. 
Den var inget av vad som idag förväntas av en barnbok. Men innan 1800-talet skrevs det och 
släpptes det ca 200 böcker som var skapade för barn och ungdomar. Dock innehöll de en 
mycket trång syn på barndomen och ville förmedla moral och ett dygdigt beteende. Böckerna 
kunde innefatta bibliska berättelser, böner eller ordböcker. Syftet med dessa böcker var att 
förmedla och tillväga leda i en moralisk anda. Under 1700-talet skrevs de första barnböckerna 
som hade ett syfte med sig att roa barnet. Böckerna var gjorda för upplysningspedagogikens 
nya syn på barnen och deras förberedelse för vuxenlivet. Användningsområdet för böckerna 
var fortfarande för att finna kunskap och försök en förmedling av moraliskt beteende. Under 
70-talet uppkom även den svenska realistiska ungdomsromanen att bli populär, detta kom att 
smitta av sig även i barnlitteraturen. Dessa böcker var kända för sin öppenhet och sitt fria 
språk. Författarna (Barnbokens väg, 1987) beskriver att barnlitteraturen i början av 1800-talet 
påverkades inte enbart av synen på barnen och barndomen, utan även av samtida skrivna 
vuxenlitteratur. Barnböckerna baserades på de vuxnas böcker, men i mer lättfull vinkel. 
Mycket av denna tidens barnlitteratur kan hämtas ifrån anonyma folkdiktningens sagor, 
sägner, rim och ramsor som var ihopsamlat av pionjärer från folklivsforskningen. I Sverige 
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utkom exempel tre band Swenska fornsånger 1834-42 med bland annat Svenska barnrim och 
en rad Svenska folksagor och äventyr 1844-49. Under 1830 talet ökade barnlitteraturs 
utgivning i Sverige och vissa av de böckerna före kommer än idag så som Robinsson Crusoe 
och Gullivers resor (Barnbokens väg, 1987).   
 
Skildringen av frispråkig öppenhet kring bland annat familjekonflikter eller missbruk syns 
inte till på liknande vis i dagens barnlitteratur. Nutidens barnböcker är inte i mening skapade 
för att förmedla och delge sociala eller politiska budskap. Dock kan man ändå syna den 
realistiska andan i nutidens barnböcker, men nu i utvecklade former, uttryck och 
användningsområden. Nu intresserar sig kritiker, förlag och författare för böcker som syftar 
till att få barn och ungdomar att tro på framtiden och inte fly verkligheten. Dagens 
barnlitterära realism stöds av humor och fantasi (Barnbokens väg, 1987). Kåreland (2009) 
menar att i moderna barnböcker har det kompetenta barnet fått större plats och föräldrarna 
skildras inte som felfria. Hierarkier och gamla sanningar ifrågasattes. Barnet framställdes som 
självständig och jämlik sina föräldrar. Barnet ifrågasätter och tar mer ansvar för sina 
handlingar (Kåreland, 2009). I det Svenska barnboksinstitutet beskriver de den årliga 
bokprovningen och ger en översikt i trender från den aktuella barnlitteraturen. Det 
framkommer att i många svenska barnböcker har det noterats intressanta och tydliga 
återblickar från 1950-talets svenska bilderboksestetik. Det tolkas som en sann nostalgitripp, 
för de vuxna. Då de i bilderböckerna påverkats och inspireras av 1950-talets design och 
estetik, går författarna betydligt längre bakåt i tiden för inspiration till yngre ungdomsböcker. 
Även beskrivs det att under 2009 utgavs flera bilderböcker med skildringar av moral och olika 
familjekonstellationer (Svenska barnboksinstitutet, 2011). Detta är något vi personligen även 
kunnat se i dagens bilderböcker, då de kan ha ett syfte att förmedla moral och goda 
värderingar. En förmedlan som kan grundas i alla människors lika värde och man ska vara 
snälla mot varandra.  
 
I intervjun med bibliotekarien i lillkommunen berättade hon om att hennes uppfattning är att 
barnboken idag fyller en allt större funktion för språkutvecklingen. Människan fylls alltmer av 
information och människan behöver hjälp med att sovra den. Berättelsegrammatiken som 
finns i en bok kan hjälpa oss där. En saga brukar ofta börja med Det var en gång.. sedan 
händer det saker och orsak och verkan följs åt. Boken kan alltså få barn att förstå sambandet 
mellan orsak och verkan. Man blir nyfiken; hur började det, vad kommer hända, hur slutar 
det. I en bok får man orden i dess rätta sammanhang. Barnen får chans att fråga, eller hjälper 
bilderna till att förklara var de hör hemma. Själva ordmängden ökar och litteraturen kan hjälpa 
till där. Språket är viktigt i dagens samhälle. Man behöver förstå reklamens språk, 
myndighetsspråk, skolspråk och så vidare, det är en demokratisk fråga. De som inte har 
svenska som modersmål har god hjälp av litteraturen. Bibliotekarien tror även att barnbokens 
syfte har varit olika genom tiderna. Ibland har det varit mest uppfostrande syfte, pedagogiskt 
kunskapssyfte. Idag är det alltmer lustfyllt. Lustfyllt lärande, men också rent nöje.  

5.3 Barnlitteraturens ursprung, olika former och typer  
I slutet av 1800-talet uppstod en ökad efterfråga på barnlitteratur som kunde motivera 
förläggarna att satsa mer på dessa böcker. Även den förbättrade trycktekniken och billigare 
papper utgjorde en förbättring och bidrog till det stora genomslaget för bilderboken under 
1890-talet. Dock var böcker mycket dyra under 1800-talet och det var inte många barn som 
hade tillfälle att sitta ner i lugn och ro för att läsa. Det barnet fick tillfälle att läsa var ABC 
böcker och skolböcker. Boken Läsebok för folkskolan (1868) fick en stor betydelse för dessa 
lässugna barn. Efter en tid började tidskrifter förekommande vanligt och mycket populärt 
bland barn. Ett exempel är Barnbiblioteket SAGA som började sin utgivning år 1899, detta 
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var ett billigt alternativ av läsning, den kostade endast 10 öre. Även folkskolans barntidning 
kom att bli omtyckt, som bytte namn till kampratposten år 1950. Gulli Linder var drivande 
inom detta ämne och startade de så kallade läsestugorna, som fick mycket positiv bemötelse 
och kom att bidra till att Stockholm år 1911 öppnade det första speciella barn biblioteket 
(Barnbokens väg, 1987).    
 
Under 1900-talet början föddes två av tidernas mest populära barnberättelser, Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf och Barnen från 
Frostmofjället av Laura Fitinghoffs. Även barnboksförfattarna Adelborg och Beskow var 
aktiva med barnböcker under denna tid. Dessa böcker var grunden till den kommande 
utvecklingen av vad vi kallar bilderboken. Författarna beskriver också att 40-talet kom att stå 
för självständighet och en friare syn på barnuppfostran, som även smittade av sig i 
barnlitteraturen. Böckerna kom att innehålla fantasi och kreativitet som lockade både vuxna 
och barn till läsningen. Några exempel på utgivare år 1945 var Lennart Hellsing, Tove 
Jansson och Astrid Lindgren. Under denna tid var det så kallat välstånd i vårt land så 
samhället växte och även antal barn ökade. Vilket ledde till ökade möjligheter för familjer och 
skolor att införskaffa mer barnlitteratur. Utgivningen kom att fördubblas under dessa år, och 
detta utgjorde en märkbar utveckling för barnlitteraturens tillväxt i Sverige. Det bidrog till att 
Sveriges ungdomsförfattareförening bildades 1948. 40-talet kom med många kommande 
författar legender som exempel Maria Gripe, Britt G. Hallqvist, Inger och Lasse Sandberg 
(Barnbokens väg, 1987).  
 
Under 50-talet fick radion och barnteatern sitt stora genomslag, där uppläsning och 
dramatisering gjordes verkliga bland annat i programmet Små barns kvarten år 1957. Även 
filminspelningar av barnlitteraturen blev mycket användbart och populärt för barnen. 1948 
föddes Kalle Anka och publicerades i serieform, som då blev en start för seriens utveckling. 
Klassikern Fem-böckerna av Enid Blyton släpptes 1954, och kom att bli några mycket 
populära barn- och ungdomsböcker. 60-talet kom att kallas ett socialrealismens förlovade 
decennium inom barnlitteraturen menar författarna (1987). Böckerna under denna epok kom 
vara varierande mellan fantasi och realistisk i sin berättar konst. Bonniers förlag ger bland 
annat ut Barndomslandet som innehöll sånger, sagor och sägner. 60-talet och kommande 70-
talet kom att vara en tid av starka realistiska strömningar i både vuxen litteratur och så som 
barnlitteratur. Under 1960 – 70 talet uppstod intresset för kön och genus, då började detta 
uppmärksammas i barnlitteraturen. Tidigare var det vanligt med stereotypa könsroller i 
barnböckerna exempelvis kulla Gulla och Emil i Lönneberga. Litterärt utmärks 70-talet stark 
och tydlig frispråkighet och social problemorientering. Under 1970- och 60 –talet utgavs ca 
500 barnböcker per år. Under 1970-talet senare tid utgavs det i genomsnitt 800 böcker om 
året. En betydelsefull statlig markering var anslaget på nästan en miljon kronor för 
distribution av årets barnbokskatalog till alla familjer, år 1985 (Barnbokens väg, 1987).  
 
En modern bilderbok kan definieras på olika sätt, en allmän beskrivning är att det är en 
skönlitterär berättelse, där inte fakta- eller ramsböcker räknas in. Det är istället böcker som 
framställs och är uppbyggda på en kombination av text och bild. Bilder är ett av våra första 
språk, även utan läskunskap kan ett barn första bokens handling. Bilder utgör stort intryck och 
inspirerar oss till valet av böcker redan vid omslaget. Barn i dagens samhälle har ett stort och 
utvecklat utbud av media och en modern bildvärld. Därför har utbudet av bilderböcker för 
barn utvecklat och datortekniken har gjort det lättare att skapa inspirerande böcker för alla 
sinnen. En bilderbok måste även ha en fungerande text, som är anpassad ihop med dess bilder. 
Den formulerade texten ska fungera i många sammanhang, situationer och för omläsning 
(Edwards, 2008). En barnbok ska vara lättläst och lättförstådd, inga svårbegripliga ord för 
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läsaren och medlyssnaren. Det har en betydande del i hur boken ska tolkas och läsas. I vissa 
böcker finns mer innehåll i texten än i dess bilder, detta är beroende på bokens syfte. Ska 
boken användas som ett pedagogiskt redskap, exempel för barn som inte kan läs, behöver det 
bara finnas några få betydelsefulla ord eller meningar med syfte att stödja förståelsen för 
bokens handling. Bilderna ska då symbolisera sinnena och känslorna. Barnen ska kunna 
relatera till sina egna erfarenheter och upplevda situationer. Barnet måste kunna leva sig in i 
bilden och bokens handling (Edwards, 2008). 
 
Vanligast förekommande är att barns första möte med barnböcker är i form av pekböcker och 
bilderböcker (Nikolajeva 2000). Bilderboken är uppdelad på två kommunikations områden, 
det verbala och den visuella. Bilderboken skildrar en berättelse som är beroende av en 
kombination av både ord och bild. Ser man enbart till vardera får man inte en korrekt 
uppfattning om berättelsens innebörd. Bilderboken förmedlar alltså sitt budskap genom 
kommunikation med mottagaren. I kommunikationen är det mottagaren som tolkar betydelsen 
i informationen av de olika kommunikationselementen, utifrån barnets utvecklingsnivå och 
upplevda erfarenheter. Nikolajeva (2000) tar i boken Bilderbokens pusselbitar upp en form av 
kategorisering av barnböcker med bilder som har grundats av Torben Gregersen, år 1975. Här 
delas barnlitteraturen upp i fyra delar pekbok, bilderberättelse, bilderbok och illustrerad 
småbarnsbok. Pekboken symboliserar alltså en barnbok som saknar berättelse. 
Bildberättelseboken är skapad med ytters få ord eller inga alls. Bilderboken däremot är 
utvecklad så att bild och ord har liknande betydelse och är beroende av varandra, här är 
förhållandet mellan texten och bilden som är avgörandet. Och slutligen illustrerad 
småbarnsbok är uppbyggd så att texten ska fungera utan bokens bilder, och kan förstås utan 
dem. Dock samtycker inte Nikolajeva (2000) med Gregersen kring hans indelning, hon anser 
att dessa kategoriseringar inte är helt korrekta.  
 
Nikolajeva (2000) presenterar även en personlig indelning för att gruppera barnböcker med 
bilder, en av dem är ytterligheten text utan bilder eller med några få bilder. Dessa böcker kan 
läsas oberoende möjliga bilder, hela innehållet finns i texten. Barnbokstexter kan förekomma i 
två uppdelade ordningar, för det första berättande (narrativa) som exempelvis en saga eller en 
berättelse, dessa böcker kan förväxlas med bilderböcker, då de kan innehålla en eller några 
bilder. Dessa böcker kan ingå i kategorin illustrerad bok och här är då inte texten i boken 
beroende av dess bilder exempelvis passar många av Astrid Lindgrens böcker in här, då texten 
är mycket utförligt skriven och dess bilder är då underordnade. Däremot är den andra 
uppdelningen icke berättande (icke narrativa) texter och kan vara bland annat dikter eller 
faktatexter. Till dessa texter kan det förekomma bilder, men de är inte heller här beroende av 
varandra. Den andra indelningen är bild utan ord eller med några få ord, dessa böcker 
innehåller oftast mycket lite text med mycket enkla och tydliga bilder. Innehållet kan då 
vanligen förstås utan text. Dessa böcker skulle möjligen också fungera som så kallade 
pekböcker, då dessa böcker innefattar en bild på var sida med eller utan tillhörande text 
exempelvis boken Majas alfabet eller Maxböckerna. I Maxböckerna, av Lindgren och 
Eriksson, illustreras igenkännande hemmiljöer och böckerna innehåller ingenting utöver det 
som skildras på bilderna. I de vanligaste fallen är pekboken en icke narrativa bok, men det 
finns undantag. Pekboken är oftast enkel i sin text och bild utformning och förhållandet 
mellan dem. Däremot bildberättelser som även Nikolajeva benämner som ordlösa 
bilderböcker, kan vara mer svåra att hänga med i och förstå sig på, eftersom att dessa 
förväntas att mottagaren verbaliserar bokens innehåll. Som vi tidigare nämnt motskrider 
Nikolajeva (2000) den kategorisering av barnböcker av Gregersen, som vi tidigare tog upp i 
texten, på grund av att den innefattar bildberättelser i en enskild kategori. Då istället 
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författaren (2000) menar att dessa böcker kan innehålla en enorm variation och en 
tolkningsfråga.   
Återstående böckerna som innefattar ord och bilder i samverkan och som befinner sig 
någonstans i mellan dessa ytterligheter delar väljer Nikolajeva (2000) att dela upp kring fem 
olika kategorier, som illustrerar kategorier som tidigare forskare använt sig av; 
 
Symmetrisk bilderbok: två parallella berättelser, en verbal och en visuell, som i princip 
säger samma sak och därmed skapar en redundans (överflödig information), exempelvis i 
böckerna om Max av Lindgren och Eriksson. I dessa böckers innehåll förekommer nästan 
inga tomma utrymmen utöver det som framkommer ur bilderna.  
Kompletterande bilderbok: ord och bilder kompletterar varandra, fyller varandras luckor, 
kompenserar varandras otillräckligheter. De flesta bilderböcker passar in i dessa två 
kategorier, symmetriska - eller kompletterande bilderböcker.  
”Expanderande” eller ”förstärkande” bilderbok: bilderna förstärker och stödjer orden; den 
verbala berättelsen är starkt beroende av bilderna och går inte att förstå utan dem. Eventuellt 
kan förhållandet vara det omvända, att det är orden som förstärker bilderna. I dessa böcker 
återstår ibland inte mycket av mottagarens egen fantasier, då texten och bilderna kompletterar 
och fyller i varandras luckor. Expanderande ord betecknar att texten påpekar en situation eller 
en händelse som inte beskrivs, men finns med i bokens bilder. Utan böckernas bilder blir då 
innehållet helt poänglöst och bokens berättelseidé faller, exempel på böcker från denna 
kategori kan vara Nicke Nyfiken. I dessa böcker får läsaren i många fall själv tolka utifrån 
bilderna vad som händer.   
”Kontrapunktisk” bilderbok: ord och bilder står i kontrapunktiskt förhållande till varandra, 
de ifrågasätter varandra på ett spännande och kreativt sätt; varken ord eller bilder är förståliga 
utan varandra. Författaren Pat Hutchins bok Klaras promenad är ett exempel på böcker som 
passar in i denna kategori, då orden och bilderna i bokens innehåll berättar två olika historier. 
Även tolkat bygger boken på två olika synvinklar utifrån det verbala och det visuella. Även 
här faller boken utan dess bilder, då innehållet blir helt poänglöst. 
Motstridig eller ambivalent bilderbok: kontrapunkten övergår till konflikt, ord och bilder 
stämmer inte med varandra, det skapar förvirring och osäkerhet. Bilder som ikoniska tecken 
är förenade till det betecknade genom likhet. Mottagaren tar till sig bilderna utifrån egna 
tolkningar och erfarenheter, men stämmer inte bilden med läsarens tidigare erfarenheter blir 
det en krock. Boken tar upp ett exempel med en röd hund. Mottagarens förväntningar och 
tidigare erfarenheter av hundar är inte röda, men ändå kan man förstå bildens illustration och 
förstå att detta är en röd hund. Text som består av konventionella tecken, betecknade genom 
en konvention, överenskommelse. Här uppmärksammas klyftan mellan ordens bokstavliga och 
överförda betydelse, då språket kan medföra olika betydelse exempelvis en röd hund och 
sjukdomen röda hund, i dessa fall har ordet hund inte samma ursprungsbetydelse. Ett annat 
exempel på detta finns med i den hända sagan om Tjuren Ferdinand, där han sitter under en 
korkek och luktar på blommorna. I detta träd hänger massor av korkar, då bilden förmedlar en 
symbolisk humor av feltolkning av beckningen för trädet korkek. Bilder kan då förstärka och 
utveckla det verbala språket i böcker. Här är betydelsen av samverkan mellan ord och bilder 
mycket stort för att producera en ikonotext (Nikolajeva, 2000).    

5.4 Barnlitteraturens betydelse för barnens utveckling  
Böcker är viktiga, de används över hela världen för att främja människans rättigheter och 
möjligheter. Barnlitteratur kan förhindra och minska analfabetismen och väcka läslust hos 
barn och människor. Bilder är ett starkt uttrycksmedel, som man brukar säga, en bild säger 
mer än tusen ord (Edwards, 2008). Den skönlitterära boken är viktig för barnets kulturella och 
kommunikativa kompetens (Kåreland, 2009). Vi lever i en föränderlig och mångkulturell 
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värld där det krävs att vi har dessa kompetenser. Då man läser och fantiserar hamnar man i en 
värld som ibland är väldigt olik den vi lever i och ger oss en längtan efter att fysiskt närvara i 
denna fantasivärld.  Detta ger oss en strävan av att utvecklas och skapa. Även Nikolajeva 
(2000) menar att läsning och fantasi har en stor betydelse för vuxna, men framförallt för barn. 
Fantasin utvecklas av våra erfarenheter, då fantasin är beroende av erfarenheter. Barn har en 
förmåga att kunna identifiera sig och känna tillhörighet med karaktärer i barnlitteratur. Det 
underlättar för barn att förstå känslor och upplevelser genom regelbundet lästa barnböcker. 
Det betydelsefulla i högläsningen är att barnen får sätta sig in i berättelsen med sina egen 
fantasier. Detta sägs utveckla och stimulera barn till att vidga sin fantasi och utvecklar deras 
tankar. Barnlitteratur kan utveckla och stärka barns förståelse för andras känslor och situation. 
Genom barnlitteraturen får barn utveckla en förståelse för andra individer och även sig själva 
och får då inblick i att alla människor är olika (a.a.). 
 
Genom högläsning får barnen en grundläggande uppfattning om bokens uppbyggnad. Alla 
böcker innehåller en inledning, en början, händelse och avslutning. Då barnen lär sig detta 
ökar deras förmåga att berätta och återberätta händelser eller historier (Edwards, 2008). 
Litteraturen kan ge flera syner på verkligheten, så även kunskap och insikt (Kåreland, 2009). 
Detta ger läsaren en vidare bild av samhället och mer kunskap om olika livsstilar. Barnboken 
kan var ett stöd för vuxna att förklara samhället för barnen. Kursplanen i svenska för 
gymnasiet (2000) beskriver att ”Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig 
själv och världen och bidra till den att forma identiteten” (Kåreland, 2009:162). Vi instämmer 
med detta citat då vi anser att liksom litteratur, media och estetiska medel kan utveckla 
erfarenheter och utveckla insikter för oss människor, som kan bidra till identitets insikt och 
utveckling. Här ser vi även en tydlig koppling till förskolan och de yngre barnen där böcker 
och film kan ge stort intryck.  
 
Med koppling kring ovanstående text kan vi i våra intervjuer med barnbibliotekarier från 
mellankommunen och lillkommunen se till deras erfarenhet kring barnboken, att den berikar 
barnens fantasi och låta dem möta nya världar. Med ett pedagogiskt syfte kan boken användas 
för att väcka tankar och användas som ett diskussionsunderlag. De ansåg även att barnboken 
utvecklar talspråket, skriftspråket och förstärker läslusten. Dock anser bibliotekarien i 
storkommunen att sambandet mellan text och bild är extra viktigt för barn under tre år. Detta 
för att de inte ska tappa koncentrationen. På biblioteket finns även en sektion med taktila 
böcker för barn med funktionshinder. Bibliotekarie anser att boken är viktig för ordförrådet 
och närheten som blir mellan läsaren och medläsaren, oavsett om läsningen sker hemma eller 
på förskolan. Den lugna stunden är viktig för barnen, då människan lever i ett stressigt 
samhälle. Enligt bibliotekarien kan barnboken även ses som en motpol till playstation och 
DVD, ett komplement anser vi. 

5.5 Barnlitteratur i läroplanen 
Läroplanen för förskolan, LpFö98, är relativt ny (2006) och nu har en reviderad upplaga 
(2010) framställts. I de äldre faktaböcker skriver författarna utifrån den äldre uppagan av 
LpFö98  (Skolverket, 2006) eftersom den reviderade LpFö98 rev. 2010 inte har tagits i bruk 
ännu. Vi har valt att använda oss utav båda läroplanerna i arbetet, för att den reviderade tas i 
bruk under vår utbildning. Kåreland (2005) belyser att läroplanen för förskolan är väldigt 
tolkningsbar och kan tolkas på många olika sätt. I läroplanets del om språkets betydelse anser 
Kåreland (2005) att kopplingen till litteraturen bör vara självklar, dock är den inte det. Då det 
inte står tydligt i Lpfö 98 om litteraturens roll i förskolan. Kåreland anser att pedagogerna i 
detta fall får se till strävansmålen för en eventuell koppling till litteraturen och läsningen, om 
de vill få in läsningen i verksamheten. Kåreland (2005) tydliggör att bokläsningen har en stor 
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del i förskolan olika delar i dess verksamhet. Hon framhåller att en av anledningarna till 
avsaknaden av litteratur i LpFö98 (Skolverket, 2006) kan vara att förskolebarn inte läser på 
egenhand, utan deras litterära kultur innefattar muntlig och lyssnande berättelser i den 
kollektiva gruppen. 
 
Läroplanen, LpFö98 (Skolverket, 2006) tar upp genusperspektivet som ett av pedagogernas 
uppdrag och då kan litteraturen och böckerna vara ett underlag till ett genusarbete (Kåreland, 
2005). Kåreland (2009) beskriver att många pedagoger talar om läsningen som magisk och 
lustfull och att barnen njuter av böckerna och dess innehåll. Vi anser att barnbokens och 
genus betydelse i förskolan är stor och borde ha större betydelse i läroplanen. 

5.6 Bokens användning på förskolan 
Vi bygger dessa teorier utifrån våra upplevda erfarenheter från VFU-perioder under 
lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö (2008-2012). Vi är medvetna om att dessa 
uppfattningar och tolkningar endast är specifika och inte generella för samtliga förskolor. 
Boken har många användningsområden i förskolans verksamhet och fyller en betydelsefull 
funktion. Böcker kan förkomma på många vis och användas i olika situationer på förskolan, 
huvudsaken är dock att det finns en medveten tanke bakom och en pedagogik strategi till 
grund i handlingen av boken. Något att tänka på är att rutinerna kring läsningen påverkar hur 
barnen tar till sig boken och dess budskap (Edwards, 2008). Vi tolkar betydelsen av att 
förmedla värdet i böcker och dess innehåll till barnen, låta även de förstå bokens betydelse.   

5.6.1 Pedagogiskt redskap 
Vi anser att barnboken kan användas som pedagogiskt redskap i verksamheten. Pedagogen 
väljer ut specifika böcker som är anpassade efter det som pedagogen vill förmedla till barnen. 
Vi har erfarenhet av att detta kan utspelas genom att pedagogen läser boken tillsammans med 
barnen och sedan utvecklas en diskussion utifrån barnens reaktion, tolkning och intresse. Som 
det beskrivs i styrdokumenten ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 
att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar och försöker förstå andras 
perspektiv” (Skolverket, 2010:10). Här spelar pedagogen en stor aktiv roll då denne väljer 
böckerna och ansvara för att det blir en diskussion efter bokläsningen. I detta läge blir bokens 
innehåll i fokus och ligger till grund i barnens reflektion. Som även Edwards (2008) menar 
ökar bokdiskussioner förståelsen för barnen. Att tala om lästa böcker vidgar och utvecklar 
även tolkningen av böckerna, vilket har en betydande roll för barnen när de reflekterar till sina 
egna upplevda upplevelser. Det bästa med dessa diskussioner är att det inte förekommer några 
rätta eller felaktiga svar, allt är en tolkningsfråga.  

5.6.2 Tematiskt arbetssätt 
Under våra VFU-perioder har vi upplevt olika temaarbeten där boken har varit 
utgångspunkten. Tematiskt arbetssätt är en metod för att få barnens lärande att bli 
kontinuerligt och varierande (Skolverket, 2010). Här kan barnlitteratur få en betydande och 
lärande innebörd. Vidare innebär det att man utgår ifrån barnen och deras upplevelser. Här 
väljer pedagogerna ut böcker som de anser passar med det planerade temat. Ånman (2010) 
framhäver vinsterna med berättandet som att det stärker självkänslan, fantasi och kreativiteten 
samt kan även ha en läkande kraft. Vi samtycker och anser att bilderboken utmanar barnens 
tankeprocess och på så sätt kan bidra till en utvecklad förståelse. Bilderböckerna kan i dessa 
situationer användas som ett läromedel för att nå ut till barnens egna upplevelser på ett 
naturligt sätt, utan att peka ut något enskilt barn.  
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5.6.3 Boken som lugnande redskap  
Böcker kan ses som ett lugnande redskap i verksamheten, då det kan behövas en vila och 
stillhet mellan två aktiviteter exempel när man väntar på måltid eller efter en måltid (Edwards, 
2008). Vi tolkar att syftet med detta är att lugna ner barnen för att vänta in måltid eller smälta 
maten. Även för avslappning eller sagostunden kan böcker vara ett bra redskap exempel efter 
maten när barnen behöver en tyst stund, då kan pedagogen välja att läsa en bok för att varva 
ner innan nästa aktivitet. I denna situation kan vi tolka att bokens innehåll inte spelar någon 
större roll, det är läsningen i sig själv som står i fokus. Dock kanske pedagogen avstår från att 
välja en diskussionsbok, eftersom aktiviteten räknas som vilostund där det ska vara lugn och 
ro, detta anser även Edwards (2008). 

5.6.4 Barnens egna läsning  
Ett av områdena i den fria leken då barnen på egen hand kan nyttja böckerna genom att läsa i 
dem eller dylikt. I detta område väcker böckerna mest intresse utifrån dess bilder, då vi ser till 
barn som inte kan läsa än. Möjligen är det fantasin inspirerat från bilderna barnen använder 
sig av vid ”låtsasläsning” då de läser själva eller för varandra. Som även Edwards (2008) 
beskriver kan barnen prata om bilderna, stanna upp, backa tillbaka och upprepa, låta sina 
tolkningar utvecklas för varje sida. Boken förmedlar utvecklande upplevelser, men lämnar 
även plats för egna reflektioner och tankar.   
 
Vi har även fått uppfattningen av att det inte räcker att enbart införskaffa böcker, exempelvis 
till förskolan. Böcker innehåller ingen betydelse i sig själva, utan de måste användas och 
läsas. Vi anser att det är pedagogens ansvar att använda böckerna i verksamheten på ett 
utvecklande och lärande sätt inför barnen. Barnen ska även på egen hand ha tillgång till 
böckerna i den fria leken, de ska inte behöva be om att få läsa.  
 
I intervjun med lillkommun beskrev hon, kring hennes erfarenheter av förskollärarnas och 
vårdnadshavarnas intresse om böcker, och anser att det är mycket individuellt. Några 
vårdnadshavare är mycket intresserade och insatta kring böcker medan andra inte alls är det. 
Många kommer till oss och vill lära sig mer och få information om böcker. Likadant med 
förskolor och förskollärare, en del är väldigt medvetna och insatta i böckernas 
användningsområden och använder dem som pedagogiska redskap, medan andra enbart har 
böckerna som prydnad i bokhyllan.  Av egna erfarenheter har vi sett att böckerna står som 
prydnad och inte används på det sätt som de skulle, trotts att de givits och valts ut av 
bibliotekarie eller liknande. Detta anser vi vara mycket synd och ett slöseri med betydelsefullt 
material. Det tyder även på att det är pedagogens ansvar att se till att boken och materialen 
kommer till rätt användning.          
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6 Genus i barnlitteratur 
För att kunna tydliggöra barnboken som ett användbart redskap kring genusfrågan väljer vi att 
i denna del sammankoppla genusperspektivet med dess roll i barnlitteraturen, även anser vi 
detta vara relevant för bokanalyserna och för våra valda frågeställningar.     
 
Granskning kring genusperspektivet i barnböcker har fått en betydande del för barnlitteraturs 
forskning, inte minst i bilderboken. Redan år 1985 analyserade Ying Toijer, Nilsson 
barnlitterära böcker ur ett genusbestämt perspektiv på kvinnans roll, bland annat i Elsa 
Beskows böcker (Barnbokens väg, 1987).  

 
Inom barnlitteraturen har det utvecklats olika mönster för hur exempelvis pojk- och 
flickbarndomen gestaltas och vissa typer av berättelse har ansetts mer eller mindre passande 
för kön. I ett historiskt perspektiv har pojkens och flickans uppväxt beskrivits i olika genrer 
och skildrat olika typer av utvecklingshistorier (Andersson, Druker (red.), 2008:7).  
 

Vi tolkar citatet som att barnlitteraturen har en betydande roll för barnens identitetsutveckling 
och därmed genusperspektivet. Vi har sett en generell utveckling, under examensarbetets 
framväxt, kring genuspåverkan på barnboken och dess innehåll.  

6.1 Genusframställning i litteraturen  
Vårt språk, svenska språket, har enbart två stycken pronomen, ett manligt och ett kvinnligt 
som betecknas hon och han. Detta grundar i att författarna i många fall tvingas välja kön på 
karaktärerna tidigt i bokens skapelse för att kunna benämna karaktärerna utan namn. Detta 
utan att bokens innehåll kräver bestämda kön (Pavlov, 2007). Ändå menar Nikolajeva (2000) 
att i många fall av barnlitteraturen inte är könet på huvudpersonen som är det viktigaste. Det 
är relativt oberoende i bokens innehåll om det är tjejer eller killar som är inblandade. 
Bilderbokens huvudperson kan ofta tolkas som genusobestämd, för att dessa böcker är 
riktande för läsare där genus skillnader inte är så betydelsefulla. Ett genustest Nikolajeva 
(2000) beskriver är att man kan byta ut könet på personerna i boken. Detta kan vara en hjälp 
för att se om boken är könsneutral eller ej. Då kan man tydligare tolka om personen i boken 
följer det föreställda genusperspektivet. Det enskilda könet kan sakna funktion i böckerna, de 
är då till synes genusneutrala. Men eftersom ett specifikt kön, pojke eller flicka, skapar 
medvetna/omedvetna förväntningar och föreställningar som utvecklar konventioner. Hon 
beskriver även att oftast framhävs den könsstereotypiska bilden genom att färger och 
accessoarer synliggörs genom smycken, kläder och leksaker som framkommer i böckerna. 
Det är även vanligt att det förekommer huvudpersoner som gestaltas av djur, eftersom med 
djur frånses eller undantas flera förväntningar och frågor så som ålder och kön. Även 
familjekonstellationer och levnadssätt bortses ifrån, då man inte ventilerar i dessa frågor när 
det är djur i huvudrollen exempelvis som i Björnes Magasin, där en björn delar hushåll med 
sina husdjur Snigeln och hunden Hugo. Detta kan vi personligen också tolka i Abrakadabra 
som handlar om Doris som är ko och Gösta som är grävling. De bor grannar, Gösta bor i sitt 
gryt och Doris i ett litet hus i bredvid. Här kan man tydligt se en förvriden bild av 
verkligheten som man egentligen inte reflekterar över. I detta fall har författaren valt att 
synliggöra djurens kön, Doris framställs kvinnlig genom rosetter, kjol och i sin roll som 
hemmafru. Hon har en personlighet som är naiv och nyfiken. Gösta däremot kan tolkas som 
äldre och klokare. Han saknar kläder och andra tillhörigheter, men han kan ses som manlig i 
sitt handlande och agerande exempelvis älskar han att gräva och snickra. Nikolajeva (2000) 
anser själv även att det är relativt ointressant i vilket kön personerna har i böckerna, däremot 
anser hon att det är mer fängslande ifråga vilket sätt flickor respektive pojkar beter sig. Agerar 
han/hon efter det stereotypiska könsmönstret? Dock anser författaren att det finns 
jämförelsevis god balans mellan flickor och pojkar i barnlitteratur. I boken Ge barn 100 
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möjligheter Istället för 2, av Henkel & Tomicic (2009) redogörs könsfördelningen över 
huvudpersonerna. De påvisar att år 2003 utgjordes huvudpersonerna i barnböckerna av flickor 
32 % och pojkar 59%, resterande 9% var ett par. År 2007 såg statistiken ut på följande vis, 
flickor 37% och pojkar 56%, par 7%. Detta visar på att pojkar fortfarande har större utrymme 
i barnböcker, men vi ser även en förändring. Då de kvinnliga huvudrollerna har ökat. Vi har 
sett barnböcker som innehar samma innehåll och budskap, men riktar sig till könen genom att 
illustreras i två böcker. En pojkig för pojkar och en flickig för flickor. Detta synliggör vi i ett 
exempel på framsidan (Bie, 2009) av vårt arbete. Boken som riktar sig mot pojkar är i detta 
fall blå medan boken som riktar sig till flickor är rosa. 
 
I nutidens samhälle har det vidgade arbetet med genus bidragit till att bokförlag har genus 
som sin specifika inriktning. Dessa böcker ska förmedla ett positivt genusmönster, men 
däremot inte förvirra barnen i sitt identitetssökande. Därför granskas dessa böcker noga och 
ifrågasätts innan utgivning. Bilderboken ur ett genusperspektiv är intressant och väldigt 
aktuellt. Genom bilderboken kan barnen få nya perspektiv på manligt och kvinnligt. 
Bilderböcker med upptäcksresande, äventyrliga och tuffa flickor har på senare år slagit stort, 
detta gäller även bilderböcker med känsligare pojkar, dock inte i samma utsträckning. Detta 
för att ge barnen positiva och olika förebilder som kan utveckla barnens lek (Kåreland, 2009). 
Utifrån intervjuerna kan vi tolka att de traditionella könsmönsterna finns till viss del kvar i de 
moderna barnböckerna, men det har minskat. En av bibliotekarierna påpekade att hon hade 
tolkat att böckerna gärna skildrar starka och tuffa tjejer, medan mjuka och ömsinta pojkar inte 
syns lika ofta i barnböckerna. Detta kan vi personligen återkoppla till Hirdmans (2001) teori, 
som vi beskriver om i delen olika genus.    

6.2 Genusperspektivet i läsarens ögon  
”Böcker med pojkar i huvudrollen säljer bättre eftersom både flickor och pojkar kan läsa 
dem” (Henkel & Tomicic, 2009:39). Kåreland (2005) tar upprepade gånger upp att flickor 
läser mer än pojkar, detta trots att manliga huvudpersoner och manliga författare syns mest i 
litteraturen. Detta har börjat jämnas ut mer och mer.  
 
Nikolajeva (1998) beskriver att det kan förekomma olika perspektiv att se till karaktärerna i 
barnlitteratur, personerna kan betraktas som öppna eller slutna konstruktioner. Om karaktären 
i boken kan betraktas som sluten innebär det att mottagaren kan få en uppfattning av 
karaktärens individualitet enbart från texten. Öppna karaktärer däremot låter läsaren gå 
utanför texten och konstruera karaktären utifrån läsarens egna erfarenheter och normer. Dock 
kan de öppna karaktärerna medföra att läsaren tillskriver och tolkar karaktären misstyckande 
gentemot författarens önskan, och tillskriver egenskaper och normer till karaktärernas 
egenskaper, exempel att flickor respektive pojkar är på ett specifikt vis beroende på vad som 
förväntas av könet. Perspektivet på personer som tolkas slutna blir då att vi kan acceptera att 
karaktären inte har något så kallat liv utanför bokens innehåll, då det även gäller saker som 
hänt tidigare än det som beskrivs i boken. En rimlig attityd förekommer någonstans i mitten 
av dessa två konstruktioner. Karaktärerna i barnlitteratur kan även delas in i två kategorier och 
benämns då som platta eller runda personer. De så kallade runda karaktärerna har flera 
personliga egenskaper, de kan både ses som positiva och negativa. Vi bekantar oss med dem 
under berättelsens läsning, men vi kan inte förutse deras handlingar. Däremot de platta 
karaktärerna (endimensionella) i boken är inte helt utvecklade i texten, de har vanligen enbart 
en synlig egenskap. En platt person med ett visst drag som företräder en specifik samling 
människor kan benämnas stereotyp. Då kan man se till genusstereotyper som symboliserar hur 
män och kvinnor skildras i respektive könsroller som förväntas av den enligt normer och 
värderingar (Nikolajeva, 1998).                                          
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7 Bokens väg från bibliotek till förskolan 
Denna del baseras på våra intervjuer med barnbibliotekarierna i stor-, mellan- och 
lillkommunen, då vi anser att de har erfarenhet av utlåning och rekommendationer kring 
barnlitteratur till bland annat förskolan. 
 
Bibliotekarien i lillkommunen beskrev att hon skickar ut inbjudan till förskolorna att komma 
till biblioteket på bokprat eller på sagostund. Även erbjuder hon sig att komma ut till 
förskolorna för bokprat, högläsning eller sagostund. ”Detta är något vi arbetar mycket med, 
som har blivit mycket populärt.” Bibliotekarien beskriver att hon tror att pedagogerna vill att 
någon annan, utifrån ska komma in i verksamheten och berätta sagor eller läsa böcker. När 
bibliotekarien ska ha sagostund eller högläsning väljer hon själv berättelse som hon anser 
passar den aktuella barngruppen. Här påverkar det om barnen behöver mycket bilder som 
fångar upp dem, om barnen är vana att lyssna på saga, barnens ålder med mera.  
 
Bibliotekarien beskriver att de har en bokbuss som åker runt till förskolorna med böcker. Då 
får barnen och pedagogerna på egen hand låna böcker fritt i bussen. Bibliotekarien är då med 
på bussen och tipsar om böcker och hjälper barnen finna de böcker de söker. Hon är även med 
och hjälper pedagogerna att finna de böcker som de söker efter, eller ge tips om bra och 
användbara böcker. Förskolor som finns i bibliotekets närområde kommer till biblioteket och 
lånar böcker, det går till på liknande vis. Hon berättar att ”Vi vill helst att förskolorna kommer 
hit och lånar sina böcker, om det finns möjlighet. Vi vill att barnen ska vänja sig att gå till 
biblioteket och få en uppfattning om att det är ett öppet hus. Hit kan barnen komma när de vill 
och måla, pyssla eller kolla i böcker.” Det förekommer även att pedagogerna ringer hit innan 
och ber mig plocka ihop böcker som de vill ha i sin verksamhet. Det kan vara böcker i något 
speciellt ämne eller tema som de vill använda sig av exempel vänskap eller spindlar. Detta 
tycker jag är bra och skoj, vi vill hjälpa förskolorna och påverka dem att hitta bra böcker som 
de sedan kan använda. Hon berättar att de även gör speciella språkpåsar som innehåller 
likadana böcker, men på olika språk. Som ska vara ett stöd till barn och vårdnadshavare som 
har ett annat modersmål än svenska. I språkpåsen finns de en bok på svenska och en bok på 
familjens modersmål. Genom förskolan kan familjer låna hem dessa påsar och tillsammans 
läsa böckerna. Hon berättar också att de har ett samarbete med språkcentrum där de kan få 
stöd att bland annat hitta lättlästa böcker, som kan vara ett stöd för barn med någon form av 
funktionsnedsättning. Hon har även boksamtal med exempel specialpedagog för att möjligen 
kunna ge stöd och hjälp till barn som kan vara i behov av någon speciell bok. Genom dessa 
samtal kan hon även nå ut till vårdnadshavare och då visa att de kan vara till stöd även i dessa 
situationer.   
 
Bibliotekarien i storkommunen har mest arbetat med fritidsläsning, alltså de som kommer med 
sina barn på fritiden. Då rekommenderar hon böcker som hon själv tycker om och gärna läser, 
då det är många som anser att det är svårt att finna de böcker som de söker. Hon upplever att 
många förskollärare plockar själva och oftast är inte hela barngruppen med, då förskolans 
resurser har försämrats de senaste åren, men hon brukar berätta om böckerna de valt om de 
handlar om känsliga ämnen så som alkoholmissbruk. Hon vänder sig oftast till förmedlarna 
exempelvis mot förskollärarna och vårdnadshavarna. Detta även genom föräldramöten, där 
förskolan bjuder in henne. Hon brukar tipsa förskollärarna om nya böcker via olika möten och 
samtal och uppmärksammar särskilt böcker för flerspråkiga barn. För det sistnämnda finns så 
kallade tvåspråkspaket att låna på biblioteket, dessa innehåller en bok på svenska och samma 
bok på ett annat språk. Bibliotekarien har känslan av att förskollärare uppskattar hennes hjälp 
när de ska låna böcker. Många förskollärare har läst barnlitteratur i utbildningen och har stor 
kunskap om bokens betydelse för barnens språkliga utveckling. Vårdnadshavarnas respons 
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mot biblioteket är olika. Detta då vissa läser mycket för barnen och lånar regelbundet böcker 
på biblioteket medan andra inte gör det.  

7.1 Bibliotekariens roll 
Även i denna del kommer vi främst att se till intervjuerna med de tre bibliotekarierna, då vi 
anser att de har störst erfarenhet kring bibliotekets och bibliotekariernas roll i samarbetet 
kring utlåning, kontakt och förmedling till förskolor och vårdnadshavare.   
 
För förskolan är biblioteket ett bra ställe där pedagogerna kan få tips och idéer kring nya och 
gamla barnböcker (Edwards, 2008). På biblioteket finns omkring tusen olika barnböcker som 
kan nyttjas av förskolan och det finns möjlighet för förskolan att variera sitt bokutbud 
regelbundet. Genom att samarbeta med barnbibliotekarien kan de hjälpa förskolepersonalen 
att sätta ihop olika temapaket (Edwards, 2008). Av egna erfarenheter utgår många teman från 
en bok. Denna bok kan förskolan själv ha valt eller också har barnbibliotekarien varit med och 
påverkat valet. Detta har även bibliotekarien i mellankommunen erfarenhet av, då hon påpekar 
att förskolor och pedagoger gärna och ofta ringer och önskar att få böcker till ett tema, som 
bibliotekarien sättersamman bokpaket för att passa temats ämne.   
 
Bibliotekarien i lillkommun beskriver att i hennes roll som barnbibliotekarie ser hon det som 
en arbetsuppgift att visa vad biblioteket har att erbjuda, inom litteratur och annan media som 
kan passa för olika syften, att föra fram det goda med högläsning för språkutvecklingen, att 
plocka fram guldkornen, lära ut bibliotekskunskap; hur man kan hitta det man söker och 
framför allt att ge känslan av att biblioteket är allas och att vi ska använda det. Hon berättar 
även att biblioteket skickar ut inbjudan till förstagångsföräldrar, genom ett samarbete med 
bvc, där föräldrarna blir inbjudna till bokprat. Detta är mycket för att visa dem att biblioteket 
finns och försöka locka dem till deras verksamhet. De försöker även välkomna 
vårdnadshavare genom förskolan exempelvis via föräldramöten, teater- eller 
filmföreställningar som biblioteket styltar med i verksamheten. I storkommun berättade 
bibliotekarien att hon såg bland annat sin yrkesroll som ett serviceyrke och hon ser sig som en 
förmedlare. Betydelsen av att finns där och kunna hjälpa människor är viktigt. Hon berättade 
att biblioteken är viktigare än man tror. Exempelvis kan detta falla sig tydligt när kriser 
kommer nära, bland annat då lågkonjunktur har drabbat samhället har biblioteket haft en 
betydelsefullroll. Även för de fattiga barn som inte har råd med böcker, filmer eller cd skivor 
har biblioteket och dess personal en viktig roll, även som en förmedling av kulturlivet.     

Vi anser att bibliotekariens samarbete och tankar kring rekommendation av barnböcker har en 
betydande och intressant innebörd för hur deras roll som barnbibliotekarie tolkas och hur de 
resonerar gentemot förskollärare och vårdnadshavare, och även ur ett genusperspektiv. Därför 
valde vi att under intervjun fråga om de rekommenderar samma böcker till förskolepersonal 
och vårdnadshavare. Kring denna fråga fick vi delade svar och det tyckte vi var intressant. 

I lillkommun ansåg bibliotekarien att hon inte riktigt rekommenderade samma böcker till 
dessa parter. Hon berättade att hon rekommenderar nog medvetet inte helt samma böcker till 
privata familjer som hon gör till förskolan. Eftersom en del böcker behöver man ta till sig i 
lugn och skön hemmamiljö. Dessa böcker kan man behöva sitta ner och läsa två för att förstå 
dem och ta till sig dem. Möjligen om pedagogen läser med ett barn i taget eller om det ingår i 
någon form av temaarbete eller liknande, då man använder bokens som ett pedagogiskt 
redskap. Annars anser hon att sådana böcker kan vara svårt att använda på samma vis i 
förskolans stora barngrupp. Här kanske högläsningsböcker fungerar bättre då de är mer lätt 
tolkade och lätt förstådda. Här kan så kallade diskussionsböcker få fel inverkan och 
pedagogen har inte möjlighet att finna svar till alla frågor och funderingar. Även i 
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storkommunen ansåg bibliotekarien att hon tänker att till förskolor ska det vara böcker som 
går att läsa för större grupper, så kallade högläsningsböcker, men hon berättar att hon ändå 
inte skiljer jätte mycket i sina rekommendationer av böcker ändå. Hon ser mer betydelse i 
barnens ålder och frågar alltid vilken ålder det är i barngruppen och anpassar istället böckerna 
efter det. Om det är småbarn som ska lyssna berättar hon att hon tänker på att inte ha så 
mycket text och istället mer tilltalande bilder. Bibliotekarien framhåller även att hon tänker 
kring särskilda rekommendationer när hon pratar med föräldrar, då det handlar om böckers 
ämne/syfte eller liknande. Hon berättar att hon är noga med att förmedla om boken har ett 
specifikt syfte, då hon inte vill ge dem en bok om exempelvis alkoholism eller våld utan att 
föräldrarna har fått information om det. Däremot berättade mellankommunens bibliotekarie att 
hon inte har reflekterat över denna fråga tidigare, men att hon ibland rekommenderar samma 
böcker till vårdnadshavare och förskollärare. Men hon beskriver även att hon förväntar sig 
mer av förskollärarna, det är ändå i deras profession att arbeta med böcker. I hemmet kanske 
det enbart handlar om kvällsläsning och då kanske man vill ha en bok som börjar på första 
sidan och slutar på sista. Till en förskollärare kan hon rekommendera en bok med klurigare 
slut och ämne. Hon antyder att hon hoppas att förskollärare vet till vilka barn som vilka bok 
passar, till förskollärare kan hon ge mer kontroversiella böcker. 
 
Fortsättningsvis frågade vi även bibliotekarierna hur de påverkas av barnens kön när de 
rekommenderar böcker. Detta för att få en uppfattning av hur genusmedvetna, omedvetna 
eller anpassningsbara bibliotekarierna är och då få en bild kring deras bibliotekarieroll utifrån 
genusperspektivet.  
 
Bibliotekarien i lillkommun ansåg sig inte påverkas personligen när hon rekommenderar 
böcker. Hon förklarade att hon anpassar mer sina rekommendationer till barnets ålder och 
intresse. När hon högläser för barn väljer hon allmänna böcker som kan passa alla barnen. 
Även kan hon tolka att pojkar är mer intresserade av pojkböcker och frågar mer efter det 
exempel böcker om motorcyklar, bilar eller monster. Flickor frågar och är ute efter mer flick- 
inspirerade böcker som handlar exempel om hundar, djur eller prinsessor. När vi frågar henne 
varför hon tror det är så, berättar hon att hon kan tänka sig att det är samhället, att allt omkring 
oss som påverkar barnen att vara så könsinriktade. Media, film och tv tror hon har en stor 
inverkan. Hon tror även att vårdnadshavarnas omedvetna påverkan redan när barnen är små, 
de väljer omedvetet saker som är pojkiga till pojkar och liknandet till flickor. Alla är nog lite 
omedvetet påverkade genom sin uppväxt och av samhället runt oss. I mellankommunen 
beskrev bibliotekarien att hon påverkas av barnens kön vid rekommendationer. Hon berättar 
att hon vet att hon gör det, men önskar att hon inte gjorde det. Men bibliotekarien berättar att 
hon försöker att inte bara ge flickor kaninböcker och pojkar maskinböcker. Samtidigt som hon 
beskriver att hon påverkas så försöker hon ändå vara påläst kring genus. Bibliotekarien 
antyder att när genusperspektivet kom in i förskolan blev efterfrågan på genusböcker mer och 
hon måste uppdatera sig. Det kommer mycket böcker från olika småförlag med böcker som 
innehåller två mammor eller olika familjekonstellationer. Under intervjun beskrev hon att 
”Jag ser det som vår skyldighet att erbjuda böcker som visar olika familjesituationer. Det ska 
finnas representerat precis som barn från olika länder”. I storkommunen berättade 
bibliotekarien att hon gärna rekommenderade böcker med starka flickor i, till exempel Gittan 
och gråvargarna. Hon ville även lyfta upp böcker så som Kenta och Barbisarna, där pojkar 
vågar överskrida könsmönsterna. Vi tolkade hennes svar som att hon rekommenderar dessa 
böcker till båda könen.  
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8 Bokanalys 
I denna del av arbetet kommer vi att redovisa och presentera våra bokanalyser. Som vi nämnt 
tidigare har vi valt att inrikta vår barnlitterära analys för böcker som är tillägnade barn mellan 
0-5 år, detta för det känns relevant för vårt kommande yrke. Böckerna är delvis utvalda av 
oss, men även av de intervjuade bibliotekarierna. Vi har tillsammans valt ut en bok som vi 
anser är populär och uppskattad för barn i denna ålder. Detta är av erfarenhet från tidigare 
vfu-perioder. Resterande tre böcker har vardera bibliotekarie valt ut, de har rekommenderat 
oss böcker som de själva rekommenderar till förskollärare och vårdnadshavare. Av dessa 
böcker har vi valt Halvan, Här kommer polisbilen, då vi ofta har mött den i verksamheten. 
Resterande böcker har bibliotekarierna valt ut till oss. 

8.1 De valda barnböckerna: 
Grodan är rädd (1994) av Max Velthuijs 
Vresige Valter får en vän (2009) av Steve Smallman & Cee Biscoe 
Lill-Zlatan och brorbror raring (2006) av Pija Lindenbaum 
Halvan, Här kommer polisbilen (1995) av Arne Norlin & Jonas Burman 

8.2 Analysmetod 
Vi kommer att analysera våra böcker utifrån respektive boks bilder och text. Vi vill se boken 
utifrån ett helhetsperspektiv för att få en rättvis analys av boken. Detta i stöd av Nikolajeva 
(2000), då hon beskriver betydelsen av kombinationen av den verbala och den visuella i 
kommunikationens roll. Vi kan eventuellt, genom våra analyser, påvisa om det i dessa böcker 
förekommer stereotypa könsroller eller ej. Dock vill vi poängtera att vi inte kan fastställa 
exakt vad/vilka visuella element som uppfattas som kvinnligt respektive manligt. Detta är för 
oss en tolkningsfråga som baseras utifrån läst litteratur, erfarenheter och föreställningar. Vi 
har valt att inrikta oss på valda kriterier i våra analyser av de valda barnböckerna. Dessa 
kriterier anser vi följer läroplanen för förskolans (Skolverket, 2006) riktningar för ett 
medvetet genusarbete i barnboken. 

• Hur könsrollerna framställs, Vad speglar manliga respektive kvinnliga egenskaper? 
• Vilka egenskaper och yrken har de olika karaktärerna? 
• Vilka känslor uttrycker huvudpersonen? 
• Hur uttrycker sig huvudpersonen språkligt? 
• Hur ser huvudpersonens kläder ut? 
• Till vem är boken riktad mot, enligt oss? 

8.2.1 Bokanalys 1  
Titel: Grodan är rädd av Max Velthuijs 
Sammanfattning:  
Boken handlar om Grodan och hans vänner Ankan, Grisen och Haren och är en del i en 
bokserie. Bokserien bygger på känslor och de fyra vännerna. På natten när Grodan ska sova 
blir han rädd av konstiga ljud, Grodan går då först till Ankan för att söka skydd. Då de båda 
hör nya konstiga ljud, söker de skydd hos Grisen, där de alla somnar. Morgonen efter kommer 
Haren hem till Grodan men han är inte hemma! Haren går då till Ankan som inte heller är 
hemma! Till slut går Haren till Grisen där han ser alla tre ligga och sova. Alla tre vaknar av 
Haren och tror att han är ett spöke. När de tre har lugnat ner sig sätter de sig med Haren och 
pratar om sina olika rädslor. 
 
Syfte:  
Vi tolkar att syftet med boken är att förmedla en acceptans för rädsla och att alla har olika 
rädslor. Rädslor kan grundas i olika situationer och av olika fenomen. På bokens baksida står 
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det att ”Alla kan vi vara rädda ibland, och då är det skönt att vara vänner!”. Med detta kan vi 
även skåda att författaren vill framhäva att vänner och kamrater har stor påverkan och 
betydelse i dessa situationer. Boken uppmanar att tillsammans är man stark. Vi anser att 
boken kan användas som ett pedagogiskt redskap vid exempelvis tema om känslor, då den kan 
väcka tankar och diskussioner.  
 
Hur framställs könsrollerna?  
Grodan, Haren och Grisens kön benämns med han vid ett par tillfällen. Ankans kön 
framkommer ej. Ankan benämns som Ankan i boken och vi får inte veta dennes kön. Vi 
ställer oss frågan varför har författaren valt att inte nämna ankans kön? Är det medvetet ifrån 
författarens sida? Annars tolkar vi att det inte framkommer några större könsmönster i bokens 
innehåll. Vi anser att bokens bilder synliggör en positiv illustration av genus då det inte 
framgår tydligt vem som är man/kvinna. Vi kan även koppla tillbaka till det vi har tagit upp 
tidigare i texten om att djur delvis kan framstå som könsneutrala, som Nikolajeva (2007) 
beskriver. I detta fallet kan vi enbart spekulera om att författaren kan ha valt djur som 
karaktärer för att kunna vara så könsneutral som möjligt i sin berättelse. Av egna erfarenheter 
tänker vi generellt på djuren med olika kön, med fokus på groda, gris, anka och hare i sagor, 
berättelser, filmer etc. Grodan kopplar vi till sagor om prinsar som har förvandlats till grodor, 
därför kopplar vi grodan med det manliga könet. Grisen kopplar vi till båda könen, då vi har 
erfarenhet av att grisen framställs av manligt och kvinnligt kön. Ett exempel kan vara Herr 
Fumlig i Richard Scarrys äventyrs värld och Grisen Olivia. Detta kan vara en anledning till att 
vi ser Grisen i boken som man med kvinnliga egenskaper. Ankan däremot ser vi som en hon 
och mot det kvinnliga könet, våran föreställning baseras på att ankor kan tolkas vara ömtåliga, 
vita, mjuka och graciösa, vilket vi kopplar till det kvinnliga könet. Dock motsäger karaktären 
Kalle Anka vår tolkning, eftersom han är av manlig karaktär. Haren ser vi till det manliga 
könet då vi kan av erfarenhet tolka att harar är mer av manligt anlag och kaniner däremot är 
mer åt det kvinnliga hållet, då kaniner mer likt ankan ses som ömtåliga, små och söta. Dock 
ser vi det intressant att symbolen för det manliga magasinet Playboy är en kanin, med fluga.       
 
Vilka egenskaper och yrken har de olika karaktärerna? 
Några yrken stöter vi inte på i boken. Vi tolkar att Haren har en beskyddande egenskap då han 
förklarar och förmedlar att rädslor är något alla känner men de kan grunda sig i olika 
företeelser, vi tolkar honom som en form av modersgestalt och blir en ledare när alla vännerna 
är samlade. Grisen framställs som händig och omtänksam då Grisen bjuder på te. Att vara 
beskyddande och omtänksam i sin personlighet tolkar vi att man omedvetet tänker mot den 
kvinnliga könsrollen, något även Svaleryd (2002) beskriver som en uppfattning och anser att 
kvinnor/flickor förväntas att vara hjälpsamma. Vi anser att boken tar upp ett positiv 
perspektiv på genusrollerna då det i detta fallet är Grisen och Haren som har dessa 
egenskaper. Ankan kan vi tolka som vänlig och sympatisk, då Ankan bjuder in den rädda 
Grodan på te fast klockan är mycket och Ankan skulle gå och lägga sig. Ankan påverkas av 
Grodans rädsla och blir också skrämd. Grodan uppfattar vi som en ledare i boken då han 
påverkar de andra vännerna med sin rädsla och de verkar tro på honom och lyssna till honom. 
Han är en typisk manlig ledare som får respekt och de andra följer honom. 
 
Vilka känslor uttrycker huvudpersonen? 
Huvudpersonen känner rädsla i början av boken då karaktärerna blir skrämda av mörkret och 
av läskiga ljud som skapas av vinden. Haren kände oro när han inte hittade sina vänner men 
kände lättnad när han fann dem hos Grisen. I slutet av boken känner Grodan och hans vänner 
lättnad när Haren berättar om sina rädslor och att de kan övervinnas, då känner alla glädje och 
de skrattar ihop. Grodan blir även arg när Haren inte tror att Grodan hade ett spöke under 
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sängen, men lugnade sig när Haren frågade om Grodan hade sett spöket. Under detta 
kriterium anser vi det är positivt att författaren väljer att låta alla karaktärerna uttrycka samma 
känslor. Vi anser att känslor inte ska begränsas av könet, utan att det är bra att författaren 
påvisar att alla kan känna liknande känslor oavsett rollfigur och kön, killar har rätt till att vara 
känsliga och det är okej för tjejer att vara bråkiga.  
 
Hur uttrycker sig huvudpersonen språkligt? 
Språket i boken är lättförståelig och framstår inte som detaljerat. Meningarna är korta och 
koncisa. Texten ger läsaren utrymme till att själv utveckla meningarna och läsa mellan 
raderna. Bilderna förmedlar ett tydligt språk som läsaren kan tolka och identifiera sig med, en 
bild säger mer än tusen ord. Genom karaktärernas språk och hur de uttrycker sig kan vi inte 
urskilja kön, men i texten benämner författaren vissa av djuren med orden Han vilket gör det 
tydligt för läsaren vilket kön Grodan, Haren och Grisen är. Är detta medvetet från författarens 
sida? Vi anser personligen att det hade varit mer intressant om författaren inte hade 
könsbestämt något av djuren och benämnt dem efter deras art, som han väljer att göra med 
Ankan. Boken innehåller ett vänligt språk där karaktärerna använder ord som snälla och 
liknande. Vi uppfattar dock Ankans språk som mer sansat då hon talar snällt till resterande 
vänner och syns inte verbalt i bokens sista sidor. Även påvisas det vid ett tillfälle att Ankan 
talar vänligt till Grodan och detta kan vi kopplan till att Ankans språk är åt de feminina 
dragen.     
 
Hur ser huvudpersonens kläder ut? 
Kläderna är väldigt könsneutrala och vi tolkar det som författaren medvetet har valt 
karaktärernas könsneutrala klädsel. Men varför har inte Ankan några kläder? De bär inga 
tydliga färger eller kläder efter det kön som framkommer i texten.  
 
Till vem är boken riktad mot? 
Vi anser att boken kan användas till åldrarna 2-10 beroende på användningsområde och 
metod. Med yngre barn kan pedagogen fokusera mer på bilderna och med de äldre kan 
pedagogen fokusera mer på innehållet och texten.  
 
Bibliotekariens tankar kring boken 
Bibliotekarien berättade att det finns en hel serie böcker och filmer kring Grodan och hans 
vänner. Böckerna brukar bibliotekarien rekommendera till förskollärare och vårdnadshavare 
då hon anser att böckerna är jättefina och lite filosofiska. Grodan-böckerna tar upp olika 
ämnen så som främlingsfientlighet. Bibliotekarien anser, ur ett genusperspektiv, att författaren 
inte skriver tydligt ur de olika könen utan detta syns genom deras intressen och handlingar. 
Böckerna anser hon passar åldrarna 3-5 år rent textmässigt. 

8.2.2 Bokanalys 2  
Titel: Vresiga Valter får en vän av Steve Smallman & Cee Biscoe 
Sammanfattning:  
Boken handlar om en björn som är sur och vresig. Han bor ensam i en grotta i skogen, där han 
har det väldigt tråkigt. En dag möter han en liten kanin, som behöver honom och ber björnen 
om hjälp. Kaninen behöver hjälp med sina stjärnor hon hittar och till Valters förvåning hjälper 
han Kanin till slut.   
 
Syfte: 
Vi kan tolka bokens syfte som en förmedlan av ett budskap, ett budskap som bygger på 
gemenskap och vänskap. Vi kan ana att författaren vill förmedla betydelsen av att man 
behöver varandra och tillsammans är man starkare än ensam. Vresige Valter var ledsen och 

25 
 



arg som ensam, men när han mötte kaninen blev han som en ny och lycklig björn. Vi anar 
även att författaren vill påvisa att alla har olika uppfattningar om varandra och tycker olika 
om varandra, men ändå kan man vara vänner.  
 
Hur framställs könsrollerna?  
Karaktärerna i boken är flickan Kanin och björnen Valter som är pojke. Könen framkommer 
tydligt i boken då de benämns med hon respektive han. Valter har även ett typiskt manligt 
namn. Vi frågar oss dock varför inte Kaninen har något namn? Förutan pronomen och namnet 
är Valter en stor och arg björn medan kaninen är liten och späd. En fråga vi ställer oss är, 
vilka kön vi hade tolkat de två karaktärerna som om det inte hade framkommit av texten? 
Eftersom det inte framkommer av bilderna. Som vi tidigare i bokanalys 1 beskriver ser vi 
djuret kanin som ett typiskt kvinnligt kön. Vi tror då att hade författaren velat att kaninen 
skulle vara av ett manligt kön hade han använt accessoarer som tydliggjorde detta i bilderna, 
exempel som en fluga eller hatt. Djuret björn kan vi av erfarenheter tolka som ett manligt kön, 
då namnet Björn syftar till ett manligt kön. Vi har även erfarenhet av kvinnliga björnar men 
dessa har biroller i de sagorna.   
 
Vilka egenskaper och yrken har de olika karaktärerna? 
I bokens innehåll framkommer inte något av karaktärernas yrken. Egenskaper som vi kan 
urskilja i björnens personlighet är att han är en ensam person som kan tolkas vara bitter på 
livet och tycker det mesta är tråkigt. Han tycker heller inte om sällskap av andra djur eller 
människor. Kaninen däremot har en varm, envis och social personlighet, dock kan hon tolkas 
lite känslig och lättskrämd. Är Valters och Kanins personliga egenskaper anpassade för deras 
kön eller är de oberoende varandra? Eftersom vi anser att det framkommer vilka kön de båda 
djuren är även om man bortser ifrån de bestämda pronomen. Vi utgår ifrån våra 
föreställningar av vad som är manliga respektive kvinnliga uttryck exempelvis deras 
ansiktsuttryck, storleken på dem och känslouttryck. Detta kan vi skildra i text och bild.     
 
Vilka känslor uttrycker huvudpersonen? 
Valter speglar starka känslor av ilska och vresighet som han även synliggör runt sig, mot 
andra i sin omgivning. Men i slutet av boken visar han även upp en sida av glädje i sin 
personlighet och en omsorg för andra individer. Kaninen yttrar känslor av ömhet och spädhet, 
hon behöver hjälp av någon större och starkare. Hon visar även känslor av glädje, som hon 
förmedlar och delar med sig till björnen. Dessa två djur symboliserar tillsammans en anda av 
vänskap, glädje och lycka. Vi upplever att karaktärernas känslor är väldigt könsstereotypa. 
Människors förväntningar och föreställningar om pojkar och flickor ser ofta ut på detta vis 
(Svaleryd, 2002).            
 
Hur uttrycker sig huvudpersonen språkligt? 
Kaninen och björnen kan tolkas ha lite olika språk, då björnen kan speglas ha en grov och 
ilsken röst som skrämmer sin omgivning. Medan den lilla kaninen kan tolkas som liten och 
späd i rösten. Detta kan vi tolka som att de följer de stereotypa könsmönsterna, är det från 
författarens sida meningen eller inte? I Pavlovs (2007) avhandling ifrågasätter hon om man 
beskriver pojkar och flickor med samma ord och om de olika könen använder samma begrepp 
i sin språkanvändning. Något vi också har funderingar kring och anser att man inte talar och 
beskriver könen på samma vis i. ”Ord vi använder till pojkar har ofta en högre status i vårt 
samhälle” (Henkel, Tomicic, 2009:92). Författarna tar upp exemplet att vid såkallade pyssel 
aktiviteter benämner pedagoger ofta att flickorna pysslar, medan pojkarna uppfinner. Detta 
anser vi symboliserar de omedvetna könsrollerna som finns i vårt samhälle.      
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Hur ser huvudpersonens kläder ut? 
Kaninen och Valter saknar kläder och det finns inga synliga ting eller föremål som skulle 
kunna tolkas ur ett genusperspektiv.    
 
Till vem är boken riktad mot? 
Vi anser att boken kan användas till åldrarna 2-10 beroende på användningsområde och 
metod. Med yngre barn kan pedagogen fokusera mer på bilderna och med de äldre kan 
pedagogen fokusera mer på innehållet och texten.  
 
Bibliotekariens tankar kring boken 
Bibliotekarien valde Vresiga Valter får en vän till oss bland annat för att boken är skriven av 
hennes favoritförfattare, som hon beundrar mycket. Boken var ny på biblioteket och hon hade 
väntat på att de skulle få hem den. Vresige Valter får en vän är en bok som hon vill 
rekommendera både till förskolor som en högläsningsbok, för den går att dramatisera. Men 
boken är även en mycket bra temabok om vänskap, men också en bra bok för hemlån. Det är 
en sådan bok som fångar barnens intresse och kan väcka diskussioner och tankar. Hon 
beskriver att bokens bilder är fantastiska och förmedlar känslor och starka ansiktsutryck. 
Bibliotekarien berättar också om att hon har erfarenheter av att boken förmedlar lycka och 
glädje, speciellt till pojkar. Hon tror det kan bero på att boken tar upp insikten om att även 
stora och starka också får vara små ibland. Tillsammans blir vi stora och klarar mer. En 
tolkning av att det handlar om en befrielse och att man inte alltid måste leva upp till 
förväntningarna, man duger som man är och det är då man får vänner.       

8.2.3 Bokanalys 3 
Titel: Lill-Zlatan och morbror Raring av Pija Lindenbaum 
Sammanfattning 
Boken handlar om Ella, kallad Lill-Zlatan. Hon är hos sin mormor medan föräldrarna är på 
Mallis. Hennes favoritmorbror heter Tommy, kallad morbror Raring. Morbror Raring och 
Lill-Zlatan hittar på många olika saker som att leka döden, fika, färga håret och gå på opera. 
En dag sitter det en främmande man i Morbror Rarings kök, detta är Steve. Steve och Morbror 
Raring spenderar mycket tid ihop och detta gillar inte Lill-Zlatan. Vi får följa Lill-Zlatan hyss 
för att skrämma iväg Steve, så att hon får mer ensamtid med sin Morbror Raring igen. 
 
Syfte 
Vi tolkar bokens syfte som att författaren vill visa att man kan acceptera alla människor och 
även nya familjemedlemmar, genom att lära känna människan kan man hitta gemensamma 
intressen och få nya vänner. I bokens slut kan vi tolka att Lill-Zlatan accepterar Steve då det 
visar sig att han är bra på fotboll, vilket blir deras gemensamma intresse. Ett annat syfte som 
vi tolkar utifrån boken är de olika familjekonstellationerna som synliggörs. Då vi ser det som 
att Morbror Raring och Steve har ett kärleksförhållande. Detta står inte tydligt i texten men vi 
uppfattar förhållandet då de säger att de nästan bor ihop och bilderna visar en närhet mellan 
dem båda som vi uppfattar som kärleksfull.  
 
Hur framställs könsrollerna? 
Lill-Zlatan är en flicka med många olika intressen. Hennes största intresse verkar vara fotboll, 
vilket vi kopplar till det manliga könet. Hennes andra intressen är att lyssna på musik, fika, 
bada med mera. Dessa intressen kopplar vi till båda könsrollerna. Morbror Raring framställs 
som man genom sitt namn, Tommy, och sina ansiktsdrag. Dock kan vi dra paralleller till det 
kvinnliga könet i hans intressen och egenskaper. Steve upplevs som typiskt manlig i sitt 
utseende och i hans namn. Det framkommer tydligt vem som är man respektive kvinna i 
texten och genom bilderna. Då karaktärernas namn och utseende framhävs tydligt. Dock ej 
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Lill-Zlatans, hennes utseende är relativt könsneutralt och genom bilderna kan det vara svårt 
att tyda hennes biologiska kön. Detta vi tolka som relativt ovanligt, att inte synliggöra 
karaktärernas kön i bilderna, och positivt då könen inte har någon funktion i bilden. 
 
Vilka egenskaper och yrken har de olika karaktärerna? 
Inga yrken framkommer i texten. Vi vet inte om Morbror Rarings resande hör till hans yrke, 
då han verkar vara borta ett tag och sedan är hemma/ledig. Morbror Raring är en man som 
delar intresse med Lill-Zlatan, förutom fotboll. Han är mån om hennes åsikter men vill att 
Lill-Zlatan ska acceptera och lära känna Steve. Han är omtänksam, positiv, intresserad, 
feminin och han försöker göra Lill-Zlatan tillfreds genom att följa hennes intressen och 
önskningar, även när Steve är med. Vi uppfattar hans drag som en aning kvinnliga. Vi frågar 
oss om hans sexuella läggning, uppfattas han som hetero- eller homosexuell? Vad är 
författarens tanke kring detta? Lill-Zlatan, som vi tidigare har nämnt, är pojkflickig i sina 
intressen och egenskaper. Hon är envis, trilsk, avundsjuk, påhittig, energisk men även 
omhändertagande och omtänksam. Steves karaktär framkommer inte lika tydligt i texten, men 
vi kan se att han är mån om Lill-Zlatans åsikter och försöker få kontakt med henne. Vilket vi 
tolkar att han gör för Morbror Rarings skull, då Lill-Zlatan betyder mycket för honom.   
 
Vilka känslor uttrycker huvudpersonerna? 
Vi kan tolka att bokens innehåll tydligt synliggör starka känslor. Vi kan skåda känslorna 
kärlek, avundssjuka, glädje, sorg, bitterhet och envishet. Lill-Zlatan utvecklar avundsjuka och 
sorg för att Steve ägnar mycket tid med hennes morbror, då hon känner sig utanför. Men 
relationen mellan Lill-Zlatan och Morbror Raring uttrycker en stark och tydlig 
vänskaprelation. Morbror Raring tar hand om Lill-Zlatan och beskyddar henne, liksom en 
modersgestalt. Vi upplever någon form av kärleks- eller djupare vänskapsrelation mellan 
Morbror Raring och Steve. I slutet av boken upplever vi en glädje mellan dessa tre 
karaktärerna, då den avslutande bilden förmedlar känslor av acceptans, familj och glädjen av 
att vara tillsammans.      
 
Hur uttrycker sig huvudpersonerna språkligt? 
Boken berättas ur Lill-Zlatans vinkel och tankar i de olika situationerna. Hon beskriver utifrån 
sina känslor hur hon uppfattar en situation och uttrycker sig tydligt i sina känslor. I sitt 
muntliga tal är hon vänlig, men i sina tankar kan hon uppfattas som bitter. Morbror Raring är 
vänlig i sitt språk men samtidigt tydlig med vad han vill. Även Steve är vänlig i sitt språk.  
 
Hur ser huvudpersonernas kläder ut? 
Lill-Zlatans kläder är relativt könsneutrala, då de skulle kunna bäras av både pojke och flicka. 
Även hennes hår, accessoarer eller leksaker är inte specifikt för något av könen. Hon bär 
samma kläder genom hela boken. Vi anser att det är betydelsefullt att synliggöra de 
överskridande genusskildringarna, då det kan förmedla ett bredare synsätt på könsrollerna. 
Hon går även runt med en fotboll genom hela boken och detta kan vi se som en symbol för 
hennes fotbolls intresse. Fotbollsintresset kan vi generellt koppla till det manliga könet, 
eftersom fotboll som sport är mer uppmärksammat för män. Morbror Raring uppfattar vi som 
väldigt modemedveten, då han byter kläder flera gånger genom boken. Hans kläder är väldigt 
färgglada, mönstrade och synliga. Han bär olika accessoarer så som solglasögon, sjal och 
öronhängen. Vi tolkar att han dras åt det kvinnliga hållet. Steve däremot bär kläder av mer 
manlig karaktär, byxor och kofta i bruna färger. Det kan tolkas lite dystert och även tråkigt, 
som Lill-Zlatan uttrycker Steves klädstil i boken. Även Steve bär samma kläder hela boken 
igenom. Har författaren valt att synliggöra Morbror Raring mer, än resterande karaktärer, 
genom hans skjortbyten och hans framhävande klädval? Och är det medvetet från författarens 
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sida att mottagaren ska uppleva morbrodern som feminin? Resterande karaktärer i boken har 
tydliga kläder utifrån sitt kön. Då de andra morbröderna har skjorta och slipps. Mormoderns 
kläder kan upplevas som lite tråkiga, då de är av mörkare färger. Även hennes förkläde med 
blommor är bruna. Våra tidigare upplevelser av mormorskaraktärer är att de brukar framhävas 
genom mjuka färger och klänningar eller kjol. Men hennes kvinnliga sida tydliggörs genom 
hennes förkläde och att hon står för matlagningen för resterande morbröder. Under tiden sitter 
morbröderna med armarna i kors och väntar på maten. Någon vi tolkar som ett manligt 
beteende och att de vill ha maten serverad, baserat på våra fördomar om att män inte hjälper 
till i hemmet.          
 
Till vem är boken riktad? 
Vi anser att boken kan användas till åldrarna 3-14 beroende på användningsområde och 
metod. Denna boken upplever vi som en väldigt användbar bok som diskussionsunderlag med 
både yngre och äldre barn. Boken kan få barnen att reflektera över olika 
familjekonstellationer, relationer och könsmönster.   
 
Bibliotekariens tankar kring boken 
Detta är en av böckerna som hon brukar rekommendera till föräldrar. Den handlar om nutida 
problem, avundsjuka hos barn, homosexualitet och är utifrån barnets synvinkel och författaren 
utgår från hur det var när hon var barn. Det är en av bibliotekariens favoritböcker. Författaren 
till denna bok ritar och skriver sina böcker själv. Hon visar i bilden och färgerna barnets 
känsla t.ex när Lill-Zlatan ligger avundsjuk i sin säng och aldrig mer ska gå upp, då är 
färgerna mörkare och mer dystra. 

8.2.4 Bokanalys 4  
Titel: Halvan, Här kommer polisbilen av Arne Norlin & Jonas Burman 
Sammanfattning:  
Boken handlar om en pojke som heter Halvan, han är i 6-årsåldern. Han älskar att leka med 
bilar och leva sig in i hur det är att köra dessa bilar. Han fantiserar även om hur det kunde 
vara att vara en del av yrket som respektive bil symboliserar. Halvan-böckerna är en bokserie, 
där Halvan testar olika yrken i respektive böcker bland annat brandbil och ambulans. I denna 
bok är det en polisbil som Halvan kör och får vara polisinspektör. Under en dag får läsaren 
följa honom och se hur det kan vara att vara polis.      
 
Syfte: 
Vi tolkar att bokens syfte är att visa läsaren hur olika yrken kan gå till och vara, i denna bok är 
det polisyrkets som synliggörs. Vi tror att författarna vill visa en rättvis bild av hur det är att 
vara polis i dagens samhälle. Eftersom media, tv-spel och liknande har en tendens att 
förvränga bilden av yrket.  
 
Hur framställs könsrollerna?  
Huvudkaraktärerna som vi får möta i boken är Halvan och hans polisassistent Ylva. Halvan 
synliggörs som en pojke genom hans namn, utseende och hans bilintresse. Halvan som namn 
däremot kan vi även tolka som relativt könsneutralt, då även vi anser att flickor kan heta det. 
Han utseende är typiskt pojkigt med kort rufsigt hår och liten och smal kropp. Om vi inte hade 
vetat Halvans namn och kön hade vi genom bilden kunnat se att han är pojke. Även bilden på 
hans rum symboliserar ett typiskt pojkrum då det är stökigt, mycket leksaker och glada färger. 
Leksakerna som är spridda på golvet är typiskt manliga leksaker så som bilar, vapen, nalle 
och en batong. Frågan vi ställer oss är om Halvan hade varit flicka, hur hade hans rum sett ut 
då? Kanske mer städat, mindre leksaker, docka istället för nalle och kanske rosa på väggarna 
istället för gult, med en affisch på väggen med prinsessor på istället för bilar. Ylva som är en 
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flicka i boken och som läsaren lär känna som Halvans arbetskamrat. Hon har ett kvinnligt 
utseende med långt blont hår och typiskt kvinnliga drag i ansikte och kropp. Dock anser vi att 
de kvinnliga dragen hamnar i skymundan bland annat då hon kör efter tjuven, då vi kopplar 
snabb bilkörning som manligt. Även får man i slutet av boken träffa Halvans chef, 
kommissarie Eivor. I texten framkommer inte Eivors kön mer än genom att hon benämns som 
hon och i bilden har hon ett kvinnligt utseende, med långt rött hår. Vi uppmärksammar att 
Halvans chef gestaltas som en kvinna och frågar oss om det är medvetet ifrån författarnas sida 
att lyfta kvinnans roll i arbetslivet, då det inte förekommer så många kvinnliga chefer i 
samhället. Tjuven som Halvan och Ylva tar fast för bankrånet är en man. Hans namn är okänt 
och framkommer ej. Däremot vet läsaren att tjuven är en man genom benämningen han i 
texten och hans manliga utseende. Författarna väljer att framställa tjuven som ovårdad, 
orakad, mörka kläder och smutsig. Dessa utseendedrag och egenskaper tolkar vi som manliga. 
Dock anser vi det är synd att författarna väljer att framställa rånaren som en typisk brottsling, 
varför kunde inte rånaren varit ren och snyggt klädd, eller tjej?   
 
Vilka egenskaper och yrken har de olika karaktärerna? 
Yrket som Halvan och Ylva har är Poliser, Halvan är polisinspektör och Ylva är 
polisassistent. Polisyrket kan vi koppla till ett typiskt manligt yrke och denna framställning är 
väldigt vanlig via media, tidningar, film och tv-spel. Därför anser vi det är positivt att boken 
lyfter kvinnor inom yrket och även som chef. Halvan och Ylva tolkas ha lika stort utrymme i 
sitt polisyrke och ingen av dem framställs mer inom det exempelvis kör både bilen. Halvans 
egenskaper tolkar vi som att han är modig, bilintresserad, vänlig mot sina medmänniskor, har 
livlig fantasi och är kreativ. Dessa egenskaper ser vi som relativt manliga, dock med vissa 
feminina drag. Även Ylva framställs en modig, tuff, trevlig och orädd. Hennes egenskaper är 
mer ovanliga på tjejer i vissa böcker och det är synd, det behövs mer starka, tuffa tjejer som 
förebilder. Polisyrket kan vi se förmedla ett maktinnehav och en egenskap kring ledarskap 
och samarbete. Makt egenskaper har alltid framställts som manligt, även i ett historiskt 
perspektiv, då män har mer makt än kvinnor i samhället och även i övriga världen.    
 
Vilka känslor uttrycker huvudpersonen? 
Ylva och Halvan kan tolkas uttrycka likande känslor i boken, modighet, vänskap, styrka, 
vänlighet och att de är orädda. Det framkommer inte i boken att de är rädda eller osäkra i 
några situationer under intagningen av rånaren. Något som vi kan tolka har med polisens 
yrkesroll att göra, men får inte en polis vara rädd, osäker, mesig, ledsen? Vi kan tolka att det 
kanske kunde vara bra att förmedla den bilden av polisen och dess yrke också, mycket för att 
det är ett så manligt framställande yrke och dessa känslor kopplas till ett feminint kön.  
 
Hur uttrycker sig huvudpersonen språkligt? 
Boken är skapad och skriven ifrån en tredjeperson, då det är någon utomstående som berättar 
vad som händer i bokens situationer. Vi anser att boken är relativt könsneutral i sitt 
språkuttryck och text. Dock ser vi att inte Ylva yttrar sig på egenhand någon gång genom 
boken. I och med detta får inte Ylva lika mycket utrymme i boken som Halvan. Trots att de 
arbetar som ett team, tar Halvan ledarrollen. Boken kretsar mycket kring Halvan i bokens text, 
då han har huvudrollen.   
 
Hur ser huvudpersonens kläder ut? 
I början av boken får du träffa Halvan som pojke (inte polis) i hans rum, då är han klädd i vit 
kortärmad tröja, gröna strumpor och grå byxor. Neutrala och icke könsbundna kläder och 
färger, dock anser vi att det kunde vara mer intressant om författarna hade valt att låta Halvan 
exempelvis haft lila stumpor istället. När Halvan sedan är polis bär han en polis uniform. Ylva 
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och Halvan bär vad vi kan se liknande uniformer och de verkar inte skilja i utseende beroende 
på kön. Rånarens kläder anser vi vara typiskt manliga, med mörk skjorta och jeans. Detta 
anser vi vara ett tråkigt klädval av författarens sida, då vi hade uppskattat om tjuven inte sett 
så kallat kriminell ut. Kanske behöver dagens barn få nya uppfattningar om hur brottslingar 
ser ut och att de inte har ett specifikt kön, de följer ingen norm eller mall.      
 
Till vem är boken riktad mot? 
Vi anser att boken är riktad mestadels till pojkar, men även flickor, i åldrarna mellan 3-8 år. 
Med yngre barn kan pedagogen fokusera mer på bilderna och med de äldre kan pedagogen 
fokusera mer på innehållet, föremålen och den väldigt detaljerade texten.  

8.3 Analysmetod för barnlitteratur 
Enligt Nikolajeva (1998) har de olika metoderna ur barnlitteraturforskning grundats i 
litteraturens fyra studieobjekt: text, verklighet, författare och läsare. I många fall av 
analysering använder man sig av dessa studieobjekt och utgår ifrån förhållandet mellan dem. 
Vi har valt att till viss del använda oss av dessa metoder av bokanalyser som Nikolajeva 
(1998) beskriver. Eftersom de kan sammankopplas till vårt mål och syfte, och för att de kan 
vara ett stöd inför våra analyser. 
 
Den teorin som granskar relationen mellan text och verklighet benämns med mimetiska. Då 
studeras litteraturen som en spegling av verkligheten. Litteratursociologin inspärrar sig för 
hur samhället framställs i litteraturen. Här kan vi sen se en koppling till vår bokanalys, 
eftersom vi kommer att se till hur våra valda barnböcker väljer att framställa 
genusperspektivet utifrån samhällets syn på könsroller och de förväntade normerna. Vi anser 
att våra böckers textinnehåll förmedlar en blandad syn kring framställningen av pojkar och 
flickor. Vi har bland annat uppmärksammat att mestadels av våra huvudpersoner i de fyra 
böckerna är män eller pojkar, Halvan, Grodan och Valter. Lill-Zlatan framställs som en tjej, 
dock med tydliga egenskaper åt de manliga dragen och med ett manligt smeknamn. Även kan 
vi tolka att alla våra huvudkaraktärer är någon form av ledare och innehar en maktposition. 
Dock har vi uppmärksammat att våra resterande feminina karaktärer, Ankan och Kanin inte 
har något namn utan tilltalas efter dess art. De saknar även kläder eller dylikt, vi kan 
personligen enbart spekulera i om detta är en slump. Vi anser att böckerna och deras texter är 
verklighetsrelaterade och läsarna kan relatera till de olika situationerna som uppstår och de 
olika karaktärernas egenskaper i böckerna. Även ser vi att samhällets förväntningar av pojkar 
och flickor till viss del framställs i böckerna.    
 
Författarorienterade eller expressiva modeller undersöker kring relationen mellan texten och 
dess författare och skapare. Denna modell undersöker hur upphovsmännen personliga drag 
finns synliga i texten och dess hur åsikter och tankar skildras i berättelsens innehåll. Vi kan 
se att författarna till våra böcker är mestadels män, dock inte till författaren bakom Lill-
Zlatan. Detta anser vi även vara intressant då Lill-Zlatan var den enda kvinnliga 
huvudkaraktären i våra böcker. Vi kan enbart tolka relationer mellan böckernas text och 
författarnas personliga åsikter utifrån våra uppfattningar av böckerna. Dock kan vi ana att Pija 
Lindenbaum som har skrivit om Lill-Zlatan är mer genusmedveten än resterande författare, 
som alla är män. Vi tolkar att deras syfte med böckernas är något annat, som vi nämner i 
bokanalyserna. När vi ser till de olika författarna kan vi tolka dess genusmedvetenhet i deras 
framställning av könen och karaktärernas egenskaper. I Grodan och vännerna framställs 
karaktärerna som relativt könsneutrala, då de är förmänskligande djur och namnen relateras 
till dess art alltså beror inte deras egenskaper på deras kön. Dock vet vi inte om det är 
medvetet eller omedvetet att fokusera på djuret och inte dess kön. I boken Vresiga Valter får 
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en vän anser vi att könsmönsterna är väl synliga, björnen är stor, arg, vresig och stark. Kanin 
är däremot liten, hjälplös, söt och envis. I slutet av boken dämpas könsmönsterna då Valter 
blir en snäll och vänlig björn. Detta tolkar vi som en klassisk saga och anser att författaren 
inte har tagit hänsyn till att bryta könsnormer. Vi kan förstå att författarens syfte inte är att 
förändra normer utan att synliggöra att även stora och starka kan vara snälla och trevliga med 
många vänner. Författarna till Halvan har utgått ifrån att skriva en bok om polisyrket från ett 
barns perspektiv och fantasi. Vi tolkar bokens syfte som att författarna inte har skrivit boken 
ur ett genusperspektiv, dock finns det kvinnor med i boken men vi frågar oss om det är ur ett 
genustänk eller ur ett samhällsperspektiv?   
 
Läsarorienterade eller subjektiva modellen undersöker förhållandet mellan texten och dess 
mottagare. I denna kategori av litteratur är det betydelsefullt att se till barnens (läsarnas) 
särskilda förutsättningar. I enlighet med läsarorienterade modeller existerar ingen litteratur 
om det inte förekommer någon tänkt mottagare (ett subjekt, subjektiva). Utifrån dessa 
bokanalyser tolkar vi att de har olika avsikter till mottagaren, dock frågar vi oss om dessa 
syften alltid når fram? I Max Velthuijs bok om Grodan och vännerna ser vi bokens syfte som 
relativt enkelt och lättolkat, många barn kan relatera till handlingen och bokens innehåll. Vi 
tolkar att barnen förstår författarens syfte med boken. Boken om Vresiga Valter anser vi är 
lättolkad och förmedlar tydligt sitt budskap. Under sin uppväxt får barn höra att man ska vara 
vän med alla och att ingen ska vara utanför, hos barnen blir då detta självklart och meningen 
är att förebygga utanförskap. Denna bok visar tydligt att alla är snälla innerst inne och alla 
behöver vänner, även om personen inte vill. I Lill-Zlatan och Morbror Raring ser vi att boken 
har många syften. Bland annat relationen mellan morbror Raring och Steve, relationen kan 
tolkas som djup vänskap eller en kärleksrelation. Detta anser vi tolkas beroende på 
erfarenheter kring olika förhållanden mellan människor. Ett annat syfte vi kan skåda i bokens 
innehåll är avundsjukan från Lill-Zlatan till Steve. Här förmodar vi att många barn känner 
igen sig och kan förstå hennes känslor. Detta kan vi även sammankoppla till att man skall se 
till alla människors sidor, det finns något att relatera till hos alla. I boken om Halvan 
framkommer syftet tydligt och barnen kan förstå vad boken vill förmedla. Dock tror vi att 
vissa barn kan ha svårt att hänga med i alla detaljer och får svårt att sålla informationen.      
 
Textcentrerade eller objektiva modeller bort ses allt, förutom själva texten (objektet, 
objektiva). Här studeras texten oberoende av författare, läsare eller veklighets skildring. Man 
studerar antingen textens inre struktur eller gemensamma relationer mellan texten. Detta är 
ett jämförelsevis nytt område kring litteraturvetenskap. Vi väljer att inrikta denna del med 
genusperspektiv som fokus. Som vi tidigare nämnt i texten anser vi böckernas texter inte 
tydliggöra karaktärernas kön gentemot dess roller. Vi anser inte heller att författarnas 
genusperspektiv framkommer ur textens framställning. I exempelvis boken om Grodan och 
hans vänner synliggörs ett könsneutralt språk, där könet är oberoende ifråga. Däremot i boken 
om Valter och Kanin grundar sig språket mycket på deras kön, då Valters språk är hetsigt, 
ilsket och starkt. Kanin är i sitt språk vänlig, mjuk och lågmäld. Även har författaren valt att 
skoja till det genom att beskriva Kanins röst som dyblöt, upp och ner vänd, vilket vi kan se 
som något humoristiskt. Frågan är hur barnen ser på detta? Förstår de poängen? Författaren 
har även med ordspråk som med andan i halsen.     
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9 Diskussion  
I denna del har vi valt att beskriva vårt resultat och de aspekter som vi har kommit fram till 
under arbetets gång. I vårt arbete har våra bokanalyser och intervjuer varit det vi har lagt 
mestadels tyngd på och som vi ser som arbetets betydelsefulla delar. Vårt resultat grundas i 
egna tolkningar baserat kring våra litteraturkopplingar, intervjuer och bokanalyser, som vi 
nedan kommer att knyta an till våra frågeställningar.  

9.1 Bokanalys 
Nu i efterhand anser vi att våra analyser av de valda böckerna har gått bra. Då böckerna var 
väldigt varierande innehållsmässigt, men även utifrån ett genusperspektiv. Dock har vi känt 
att vissa karaktärer har varit svårare att analysera, då det är en alltför tolkningsbar fråga. Även 
har vi ibland analyserat lite väl djupt och fått tänka om. I slutändan känner vi ändå att vi nått 
fram till det väsentliga i böckerna för vårt resultat i arbetet. Även känner vi att vi fått med oss 
nya och nyttiga erfarenheter som är betydelsefulla i vår kommande yrkesroll.   
 
I bokanalysen av boken Grodan är rädd anser vi att boken är relativt könsneutral, då vi anser 
att den har ett brett genusperspektiv. Detta knyter vi an till att vi genom varken bilder eller 
text kan se karaktärernas kön, bortsett ifrån benämningen han. Författaren har valt illustrera 
djur i sina karaktärer och benämnt dem med respektive djur som tilltalsnamn. Vi kan även 
koppla det till det Nikolajeva (2000) beskriver som öppna karaktärer, då djuren är 
tolkningsbara från läsarens sida exempelvis är det en öppen fråga om Ankans kön. Författaren 
har inte heller valt att smycka karaktärerna med attribut som synliggör ett kön. Detta ser vi 
som positivt då inte könet inte hamnar i fokus och blir då oberoende för bokens syfte. 
Karaktärernas egenskaper och sociala egenskaper är relativt könsneutrala i ett 
genusperspektiv, då vi kan se dess personlighet kring de feminina dragen även att de erhåller 
manligt och obestämt kön. Detta kan vi koppla till Hirdmans (2001) teori, som vi beskriver i 
delen olika genustyper, då vi kan se att karaktärernas könsroller flyter realiteten in i varandra, 
och tydliggör olika former på femininitet och maskulinitet. Dock anser vi att det är tråkigt att 
författaren väljer att ha med tre pojkar som kön i boken, då vi hade sett det mer könsneutralt 
om någon hade kunnat vara flicka. För att symbolisera båda könen genom boken och då fått 
den mer könsneutral.   
 
I bokanalysen av Vresiga Valter får en vän anser vi att boken är relativt stereotyp i sina 
könsmönster. Detta anser vi eftersom det framkommer tydligt i texten vilket kön respektive 
djur har, både genom deras personligheter och dess framställning i boken. Utifrån bilderna är 
det relativt könsneutrala då karaktärerna inte har attribut som synliggör deras kön. Även kan 
vi se det positivt att författaren väljer att synliggöra att även stora, arga Valter kan vara snäll 
och få vänner. Vi tolkar att det är kaninen som väcker liv i björnens lycka och feminina sida. 
Dock tycker vi att det är synd att författaren väljer att enbart namnge Valter vid namn och inte 
Kanin. På detta vis blir könet mer uppmärksammat än individen, då kaninen blir en hon och 
en art, utan namn och identitet.  
 
I bokanalysen av Lill-Zlatan och morbror Raring anser vi att boken är relativt könsneutral. 
Detta anser vi eftersom att boken framhåller ett vidgat genusperspektiv, med egenskaper, 
intressen och kläder oberoende kön. Dock kan vi undra varför Lill-Zlatan väljer att kalla sig 
just Lill-Zlatan, då hon egentligen heter Ella. Är det för att hon har mer manliga egenskaper 
exempelvis fotbollen och då passar Zlatan henne bättre? Vi kunde ha önskat att författaren 
kunde ha valt ett mer feminint namn till henne, och symboliserat att även flickor får vara bra 
på fotboll. Om man väljer att bortse ifrån situationen där Lill-Zlatan presenterar sitt riktiga 
namn och när hon byter om på badhuset kan vi tolka att hennes kön kan vara svår tolkat. Detta 
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kan vi se som något positivt då hennes identitet inte baseras på hennes kön. Även kan vi se det 
mycket positivt att författaren väljer att lyfta fram tydlig manlig vänskap i boken, av våra 
erfarenheter finns det inte så många böcker om manlig vänskap eller homosexuallitet. I Lill-
Zlatan och morbror Rarings karaktärer kan vi åter igen se kopplingar till olika genustyper som 
Hirdman (2001) framhåller. Detta anser vi tydliggöras då de båda gestalterna drags åt det 
motsatta könet, morbror åt det feminina och Lill-Zlatan åt det maskulina, genom bland annat 
deras kläder och egenskaper.   
 
I bokanalysen av Halvan, Här kommer polisbilen anser vi att boken är, omedvetet, relativt 
könsneutral. Då vi tolkar att det är en bok mestadels för pojkar, och av erfarenheter uppskattas 
mestadels av dem. I boken finns det kvinnliga karaktärer, med liknande utrymme och 
framställning som killarna i boken. Dock tolkar vi att författarna använder sig av kvinnliga 
karaktärer för att boken ska bli mer jämställd. Vi ser det som positivt att författaren har valt 
att ha en kvinnlig polischef. Vi kan dock fråga oss om författarna har påverkas av att det ofta 
förekommer kvinnliga polischefer i filmer och böcker exempelvis i kriminalfilmerna om 
Wallander och Beck.   
 
I resultatet av våra bokanalyser kan vi se att huvudrollsinnehavaren har ett manligt kön i tre 
av böckerna, även har den kvinnliga huvudrollsinnehavaren Lill-Zlatan många manliga 
egenskaper och intressen. Vi ser detta som något negativt ur ett genusperspektiv, av erfarenhet 
kan vi tyvärr se att huvudrollerna ofta är av manliga i barnböcker. Vi anser att det bör finnas 
mer och fler kvinnliga huvudroller som kan vara förebilder, till flickor och pojkar. Vi vill 
även se mer olika genustyper av det manliga könet exempelvis känsliga pojkar eller 
balettdansande pojkar. Som vi nämnt tidigare i texten framkommer det i statistik från Svenska 
barnboksinstitutet att pojkar har större utrymme i barnlitteratur än flickor (Henkel & Tomicic, 
2009). Vi vill att individen ska synliggöras, inte könet. Ser man barnet som en individ har vi 
vuxna inga föreställningar om barnet och barnet får utveckla sin identitet fritt från regler och 
normer. Ser man däremot barnet utifrån ett kön begränsas barnet i sin utveckling då det finns 
förväntningar och normer att leva efter (Henkel & Tomicic, 2009). Detta vill vi även se och 
uppmärksamma i barnböcker. Vi anser att det är viktigt att se barnen som individer, för deras 
självkänsla och självförtroende. Därför tycker vi det är självklart att detta även synliggörs i 
barnlitteraturen, eftersom böcker har en betydelsefull inverkan på barnens 
identitetsutveckling. När vi läste Pavlovs (2007) avhandling fick vi personligen uppfattningen 
kring att det svenska språket kan tolkas som ett hinder för genusperspektivets framställning i 
litteratur. Detta grundar vi på, som vi tidigare berört i texten, att svenska språket enbart har 
två pronomen, vilket bidrar till att många författare och dylikt bör välja kön på deras 
karaktärer. Dock ser vi detta som negativt med enbart två pronomen, då vi enligt Hirdman 
(2001) beskriver att det förekommer ett flertal olika genustyper. Detta är något Förskolan 
Egalia valt att kringgå genom att benämna han och hon som hen. De grundar sitt argument på 
följande vis, ”Vi vill inte ta bort det biologiska könet. Det är det sociala könet vi arbetar med, 
hon och han är inte bannlysta men varvas med det könsneutrala hen” (Utter, 2011). Detta 
instämmer vi med och tycker att samtliga förskolor bör uppmärksamma och diskutera citatet 
ovan i arbetslaget för att få ett vidare perspektiv kring genusfrågan i förskolan.   

9.2 Barnboken som ett pedagogiskt redskap 
Vi har utifrån läst litteratur och intervjuerna av de respektive bibliotekarierna fått kunskap om 
och insikt i hur barnboken kan användas som ett redskap kring det aktuella begreppet, genus. 
Vi anser att barnlitteratur kan få barn att fantisera och utveckla sitt kreativa tänkande. Detta 
menar även Kåreland (2009) och beskriver att fantasin utvecklar strävan av att utvecklas och 
skapa. Som vi nämnt tidigare i texten har barn en förmåga att kunna identifiera sig och känna 
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tillhörighet med karaktärer i böcker. Det underlättar för barn att förstå känslor och upplevelser 
genom regelbunden läsning. Detta tolkar vi att det symboliserar barnlitteraturens utveckling 
och stärker barns förståelse för andras känslor och situationer. Genom barnlitteraturen får då 
barnen en utvecklad förståelse för andra individer och även sig själva och får då inblick i att 
alla människor är olika (Nikolajeva, 2000). Kåreland (2009) påvisar även att litteraturen kan 
ge flera syner på verkligheten, så även kunskap och insikt. Detta ger läsaren en vidare bild av 
samhället och mer kunskap om olika livsstilar. Förskolans läroplan LpFö98 (Skolverket, 
2010) beskriver även detta och menar att förskolan skall i dess verksamhet möjliggöra för att 
varje barn får utrymme för att utveckla sin identitet och även stärka förståelse för andra 
individer i dess omgivning.  
 
I intervjuerna med barnbibliotekarierna framkom det att alla intervjupersonerna var eniga om 
att barnboken har ett brett användningsområde och att bilderboken är ett användbart 
pedagogiskt redskap, bland annat för att utveckla och fånga upp barnens funderingar och 
tankar. Även för att utveckla och fördjupa tidigare erfarenheter och händelser, som kan bidra 
till att ny kunskap utvecklas. Även kan vi se barnboken som ett positivt redskap då ingen eller 
inget blir personligt gentemot barnen, då bokens syfte blir i fokus. Som vi nämnt tidigare i 
texten förekommer det många sätt att arbete med genus, bland annat genom barnlitteratur. Av 
tidigare erfarenheter har vi vetskap om att förskolor kan använda sig av böcker i tematiska 
arbetssätt, för att fördjupa sig inom ett specifikt ämne. Här får boken en betydelsefull roll och 
bokens innehåll är avgörande för dess förmedlingssyfte. Vi har sen tidigare erfarenheter om 
och anser personligen att ett tematiskt arbete med genus med fördel kunde utgå ifrån 
barnböcker. Därför, som nämnt ovan, kan böcker förmedla en kunskap om andra människors 
liv och skapa förståelse för det. Temaarbetet skulle kunna utgå från några speciellt valda 
böcker inom ämnet, som man läser och diskuterar tillsammans med barnen. Då tankar, 
erfarenheter, förståelse och kunskap kan utvecklas och synliggöras. Som LpFö98s 
(Skolverket, 2010) uppdrag också belyser det och uttrycker att ”Barn söker och erövrar 
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 
samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande” (Skolverket, 2010:6). Därför kan vi se barnlitteratur som ett diskussions- 
och reflektions underlag för ett arbete inriktat på genus. Då kan barnen få möjlighet att 
diskutera kring olika genus typer, de kan utveckla sitt tänkande kring de olika könen och 
utveckla sin egna självbild, och på detta vis få förståelse för andra individer. Dock ser vi inte 
genusarbetet på förskolan som enbart något tematiskt arbetssätt, utan det kan möjligen vara en 
bra start till ett utvecklat kontinuerligt genustänk i verksamheten. Vi anser att genusarbetet 
inte håller på en viss tidpunkt utan blir ett ständigt pågående arbetet utan slut. Genus ska 
genomsyra vardagen på förskolan och vara en grund i förskolans pedagogik.   
      

9.3 Bibliotekariens roll  
Kontakten med bibliotekarierna har varit bra och intervjuerna blev klara i god tid. Svaren vi 
fick var varierande och likaså tiden på intervjuerna, men vi har kunnat använda oss av 
intervjuerna i arbetet och de har givit oss mer kunskap kring bibliotekariens roll för förskolor 
och vårdnadshavare. I vår andra frågeställning funderade vi kring bibliotekariens roll vid 
utlåning av böcker till förskolor och vårdnadshavare. Vi valde att ha med denna inriktning på 
vårt examensarbete för att vi anade att bibliotekarien har en viktig roll när förskolor och 
vårdnadshavare lånar och väljer böcker på biblioteket. Genom våra intervjuer har vi fått en 
inblick i bibliotekariernas arbete med barn och förskolor. Vi har även fått inblick i deras 
erfarenheter och tankar om barnböcker och även kring genusämnet i barnlitteraturen. Vi valde 
att intervjua bibliotekarier, som var så kallade barnbibliotekarie, eftersom det passade vårt 
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arbetes inriktning bäst och för vi anade att de hade mesta kunskap kring barnböcker och dess 
budskap.   
 
I intervjuerna fick vi kunskap om att biblioteken (samtliga intervjupersoner) skickar 
inbjudningar till förstagångsföräldrar. Detta anser vi vara ett tydligt tecken på att biblioteken 
vill locka familjer och barn till dem tidigt, de tolkas vara måna om att välkomna människor 
dit. Samtliga av de intervjuade bibliotekarierna berättar att de har ett samarbete med 
förskolorna i närområdet. I vissa fall kommer barnbibliotekarien ut till förskolorna på bland 
annat föräldramöten där de berättar om böcker och dess betydelse. Förskolorna kommer även 
till biblioteken och lånar böcker, ibland med och ibland utan barn. Till vissa förskolor som 
inte ligger i bibliotekets närområde kommer en så kallad bokbuss som har ett litet bibliotek 
med sig. Vid utlåning av böcker till förskolor är barnbibliotekarien med och tipsar om och 
berättar om böckerna för barn och personal. Det förekommer även att förskolor ringer och 
frågar om böcker som bibliotekarien sätter ihop ett bokpaket. En av bibliotekarierna berättade 
att hon har ett samarbete med kommunernas specialpedagoger och ett så kallat språkcenter för 
att kunna erbjuda böcker som är anpassade och kan anpassas för barn som är i behov av 
särskilda stöd. Detta anser vi tydliggöra bibliotekens samarbete med förskolor och dess mån 
om att finnas till hands för dem. 
 
Biblioteken får en betydande roll för förskolorna då de erbjuder dem böcker, detta utgör en 
ekonomisk fördel för förskolorna då de inte behöver köpa in några böcker till verksamheten 
och kan byta böcker efter några veckor. Vi tolkar biblioteken och bibliotekarierna väldigt 
medvetna och samarbetsvilliga då de även innefattar samarbete med specialpedagoger och 
liknande, detta anser vi var väldigt positivt och betydelsefullt för dessa barn med särskilda 
behov. Även speglar biblioteket en social roll för förskolan, då barnen får följa med till 
biblioteket och få erfarenheter kring sitt närområde. Då utvecklas sociala kunskaper kring 
mötet med andra människor och en förmedlan om hur det går till att låna böcker och vistas på 
ett bibliotek. Biblioteken förmedlar även kunskap om och inblick i bokens 
användningsområde för vårdnadshavare på bokprat och igenom förskolans verksamhet. Detta 
kan påverka hur vårdnadshavare ser till boken som ett positivt läromedel och dess lust till att 
läs med sina barn.  
 
Utifrån intervjuerna fick vi inblick i att samtliga bibliotek rekommenderade relativt mycket 
böcker till förskolor genom bokprat och liknande, men även till privata vårdnadshavare. Vi 
frågade bibliotekarierna hur de tänkte kring rekommendationer av böcker till förskolor och 
vårdnadshavare och om de hade erfarenhet av att låna ut samma böcker till dem. Deras svar 
varierade sig lite, men dock var de överens om att de inte rekommenderar samma böcker till 
förskolor som till vårdnadshavare. Då bibliotekarien i mellankommunen beskrev att hon 
rekommenderade diskussionsböcker till förskolan och mer lättlästa böcker till 
vårdnadshavare. Hon tolkade att i förskolan kunde pedagogerna skapa samtal och funderingar 
kring böckerna, medan i hemmet kunde vårdnadshavarna ha bristande tid för läsning och då 
försvann bokens syfte och handling. Däremot i lillkommun och storkommun resonerade 
bibliotekarierna om att i förskolans stora barngrupper kunde läsning av problematiska böcker 
med ett djupare syfte bli svårt och inte finnas tillräckligt med tid till att lyssna på alla barns 
funderingar och resonemang kring boken. Dessa så kallade diskussionsböcker ansåg de 
fungera bättre i hemmet, då vårdnadshavarna kunde i lugn och ro läsa och samtal med sina 
barn. Vi personligen ser det mycket positivt att bibliotekarierna rekommenderar böcker till 
förskolorna, då de har mer kunskap kring vilka böcker det finns och dess olika syften. Dock 
tycker vi det är intressant att se bibliotekariernas olika resonemang kring deras tankar om 
detta och att samtliga väljer att inte låna ut samma böcker till dessa parter. Vi kan personligen 
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förstå bibliotekariernas olika funderingar kring dessa rekommendationer av böcker. Då det i 
vissa fall kan saknas tid i hemmet för läsning och även i förskolans verksamhet kan tiden 
brista för djupare diskussioner och samtal. Dock blev vi lite förvånade över bibliotekariernas 
resonemang, då vi hade förväntat oss att de skulle ha liknande tankar kring denna fråga och 
istället rekommendera samma böcker till vårdnadshavare och förskolor, eller enbart 
diskussionsböcker till förskolan. Möjligen för att vi tolkar biblioteket som en mycket öppet 
och social plats där det inte spelar någon större roll om du där privat eller med en verksamhet. 
Vi kan personligen fundera mer kring om vi inte kopplar dessa diskussionsböcker med något 
djupare syfte till förskolans verksamhet, där dessa böcker kan användas som pedagogiska 
redskap, där samtal och diskussioner kan möjliggöra lärandetillfällen. Dessa situationer kan 
förstods också uppstå mellan vårdnadshavare och barn, dock kan vi se relativt tydliga 
kopplingar mellan dessa utvecklande samtal och förskolans läroplans (Skolverket, 2006) 
värderingar. 
 
Vi var även intresserade av om resterande bibliotekarier påverkades av barnets kön vid 
rekommendationer av böcker. Detta ansåg vi vara mycket betydelsefullt för vårt 
examensarbete och för att få en bild av deras roll som barnbibliotekarier. Kring denna fråga 
var bibliotekarierna inte helt överens, men deras erfarenhet och tankar om det var relativt lika. 
Vi tolkar att samtliga bibliotekarier inte medvetet ville påverkas av barnens kön, dock 
berättade de att de omedvetet gjorde det. Då i vissa fall barnens könsroller tydliggjordes i 
deras önskningar av böcker exempelvis berättade bibliotekarien i lillkommunen att flickor ofta 
vill låna mer feminina böcker och killar är mestadels intresserade av maskulina böcker. Vi 
kunde ändå tolka att bibliotekarierna var överens om att de ville rekommendera böcker efter 
barnens ålder och intresse, och oberoende dess kön. Vid besök till förskolor och liknande var 
det barnens ålder och storleken på gruppen som påverkade bokvalet. Även berättade samtliga 
bibliotekarier att de försökte lyfta fram och synliggöra böcker där tydliga genusskildringar 
fanns med. Bibliotekarien i mellankommunen berättade att, ”Jag ser det som vår skyldighet att 
erbjuda böcker som visar olika familjesituationer. Det ska finnas representerat precis som 
barn från olika länder. som innehåller två mammor eller olika familjekonstellationer”. Vi ser 
det positivt att bibliotekarierna vill rekommenderar böcker efter ålder och intresse, oberoende 
barnets kön. Vi kan även ha förståelse för att de har svårt att inte omedvetet rekommendera 
böcker som följer könsmönsterna, då de saknar utbildning och kunskap inom ämnet. Vi kan 
även tolka att bibliotekariernas rekommendationer kan omedvetet inrikta sig mot de 
stereotypa könsmönsterna då de utgår ifrån barnens intresse, eller vad de uppfattar som dessa. 
Även kan vi fundera över om bibliotekariernas svar var formulerade efter vad de förväntades 
att vi ville höra, då de möjligen anpassade svaren efter vad som förväntades av dem. Vid 
intervjuer kan detta uppfattas som en svårighet och därför valde vi att inte ställa enbart 
genusinriktade frågor, för att få en djupare bild av deras yrkesroll. Dock ville 
intervjupersonerna framhålla att de gärna rekommenderar och synliggör böcker som motsäger 
de traditionella könsrollerna, böcker om starka tjejer och svaga pojkar.  
 
När bibliotekarierna fick beskriva sin roll som barnbibliotekarie berättade de bland annat att 
deras arbete kretsade mycket kring ett serviceyrke, där de visar och förmedlar bibliotekets 
utbud och användning inom bland annat böcker, film, teater och musik. De berättade även att 
arbetet hade en betydande roll för att framföra och hjälpa människor med exempelvis bokens 
olika användningsområde och betydelse för människan exempelvis som redskap för 
språkutvecklingen eller att det finns ljud böcker som kan vara ett stöd för blinda. Även 
berättade bibliotekarien i storkommunen att biblioteket skall förmedla en del av kulturlivet 
och dess betydelse. Vi har efter dessa intervjuer utvecklat en ny bild av bibliotekariens roll. 
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Tidigare uppfattade vi bibliotekariernas roll som mer bokförmedlare och att de enbart hade 
hand om böcker. Genom mötena med bibliotekarierna har vi fått vetskap om att deras arbete 
handlar om människor, kultur och sociala medier. Även deras samarbete med förskolor och 
barn har vi fått en bredare kunskap kring. Då vi nu uppfattar deras samarbete som nära och 
betydelsefullt.        

I efterhand av intervjuerna kan vi tolka att bibliotekarierna förväntar sig att pedagogerna har 
mer kunskap, än dem, kring barnlitteratur och dess användningsområde. Då de under 
intervjuerna förmedlade tankar kring att förskollärare innehar djupare kunskap kring bland 
annat genus och då vi upplevde att bibliotekarierna kunde ta ett steg tillbaka. Dock av egna 
personliga erfarenheter känner vi att förskolepersonalen även förlitar sig på bibliotekariens 
kunskap kring barnböcker. Detta blir då vad vi kan kalla pingpongeffekt och får en negativ 
effekt av att förväntade kunskaper blir outnyttjade och i detta fall ett samarbete som skulle ha 
kunnat vara mycket bättre. Vi kan även personligen tolka utifrån intervjuerna att samtliga av 
de intervjuade barnbibliotekarierna inte hade någon djupare kunskap inom genus, som vi 
personligen hade en liten förväntan om, då vi antog att det hörde till deras intresse och nära 
samarbete med förskolor. I förskolans läroplan LpFö98 (Skolverket, 2006) benämns 
genusarbetet tydligt. Samtidigt som samtliga barnbibliotekarier saknade utbildning inom barn- 
och pedagogiskt perspektiv kan vi inte kräva detta. Dock anser vi att det borde finnas med i 
deras utbildning då arbetet kräver ett så nära samarbete med förskolan och dess verksamhet.  
 
Under arbetets gång har vi fått med oss nya och djupare kunskaper och insikter kring 
genusperspektivet. Efter att tagit del av läst litteratur har vi uppfattat att det inte enbart 
förekommer två genus, inte enbart han eller hon. Detta har givit oss en insikt om att alla 
människor är olika och även en djupare förståelse för varför. Som vi nämnt tidigare blir vårt 
genus format av samhällets normer och förväntningar, beroende på levnadsvis. Även har vi 
utvecklat en förståelse för att det är individen som är det viktiga, inte dess kön. Oberoende på 
barns, människors egenskaper, känslor och utseende är det personen bakom dessa som 
existerar, inte personens kön. Detta ser vi som väldigt väsentliga och viktiga kunskaper för 
vårt kommande yrke som förskollärare. Vårt genusmedvetna tänk har även utvecklats och vi 
uppfattar att vi har blivit mer medvetna i denna fråga. Genom litteratur och intervjuer med 
bibliotekarierna har våra kunskaper och tankar kring barnboken och dess användningsområde 
utvecklats och vidgats. Vi har nu fått förståelse för att barnboken kan nyttjas som ett 
pedagogiskt redskap och utveckla kunskap och lärande oss barnen. Vi kan även se boken som 
ett hjälpmedel för att förmedla normer och världen till barnen, om hur man ska vara mot 
varandra och en förståelse om hur andra människor kan ha det exempelvis för att motverka 
mobbning. Även ser vi självklart barnboken som en utveckling för språket och för läslusten. 
Dock kan vi personligen sakna en anknytning till bokens betydelse i förskolans läroplan, 
LpFö98 (Skolverket, 2006), då det inte framhålls tydligt i dess föreskrifter. Vi hade önskat att 
det framkom mer tydligt och centralt att boken är ett användbart redskap tillsammans med 
barn, inom många olika områden. Vi anser det självklart att använda barnböcker som ett 
läromedel och ett pedagogiskt redskap i förskolans verksamhet, med både de yngre och äldre 
barnen.         
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor 
Grundfrågor till bibliotekarierna: 

• Hur har din bibliotekarieutbildning sett ut? (Barnlitteraturinriktning?) 
• Vad för kompetens krävs för att få kalla sig barnbibliotekarie? 
• Hur tänker du kring barnböcker? 
• Förskollärare och vårdnadshavares tankar kring barnboksutlåning? 
• Hur tror du att barnlitteraturen kan påverka barnen? 
• Beskriv din roll vid utlåning av böcker till förskolan 
• Rekommenderar du samma böcker till förskolepersonal och vårdnadshavare? 
• Hur påverkas du av barnens kön när du rekommenderar böcker? 
• Hur ser du på genusperspektivet? (utbildningen, eget intresse?)  
• Hur ser du på genus i barnlitteraturen? 

 
Be bibliotekarien låna ut en bok till oss som denne brukar rekommendera.  
Varför just denna boken? 
Skulle hon rekommendera vårdnadshavare/pedagoger denna boken? 
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