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Syftet med studien var att undersöka vad forskning presenterat som betydelsefullt när genus skildras i 

barnlitteratur. Litteraturstudien grundar sig i analyser av, liksom jämförelser mellan antologier, 

böcker, tidskrifter och vetenskapliga texter. I uppsatsen sammanställs sedan hur ett urval 

barnlitteraturforskare har beskrivit det sociala könet, genus, i barnböcker. Detta jämförs med Yvonne 

Hirdmans teori kring genus och Maria Nikolajevas teori om könsstereotyper, samt belyses med några 

populära barnböcker. Även könsdysfori berörs och hur det avspeglas i barnlitteraturforskning 

respektive några barnböcker. Slutligen disktureras resultatet utifrån den svenska läroplanen samt 

lärares ansvar vid undervisning om alla människors lika värde och om mänskliga rättigheter.   

Abstract 

The essay complies how a selection of children’s literature researchers described the social sex, 

gender, in children’s books. This is compared to Yvonne Hirdman’s theory of gender and Maria 

Nikolajeva’s theory of gender stereotypes, as well as with some popular children’s books. Gender 

dysphoria is also touched upon and how it is reflected in children’s literature research and some 

children’s books. Finally, the results are discussed based on the swedish curriculum as well as the 

teachers’ responsibility in teaching all people’s equal value and on human rights.  
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1. Inledning  

Samhället vi lever i idag har genomgått stora förändringar sedan 1900-talet, inte minst utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv. Sverige ligger i framkant när det kommer till jämställdhet runt om 

i världen (Globalis, 2015) och har även en diskrimineringslag som beskriver lagar och regler 

som samhället ska följa syfte att främja jämställdheten (SFS 2008:567).  

 

Barnlitteratur träder tidigt in i barns liv och bidrar till att forma deras syn på samhället och 

världen (Kåreland & Lind-Munther, 2005, s.126). Det finns många klassiska barnböcker vilka 

räknas till kanon inom barnlitteraturen och som uttryckligen setts som normbrytande, till 

exempel Gunilla Bergströms första utgivna barnbok God natt Alfons Åberg (1972) där hon 

lotsar in läsaren via traditionella pojkleksaker kring Alfons, men bryter mot normen genom att 

detta sker i köket som är kvinnligt kodat (Hallberg, 2008, s.14). Likaså utspelas berättelsen i 

hemmet och har den ömsesidiga kärleksfulla relationen mellan Alfons och hans pappa i 

centrum.   
 

I Astrid Lindgrens många verk om Pippi Långstrump framstår huvudkaraktären som utmanande 

gentemot de traditionella föreställningar som finns rörande genus (Nikolajeva, 2017, s.195). 

Pippi, som är världens starkaste tjej, rik, aktiv och självständig stämmer inte på något vis in på 

de egenskaper och beteenden som är förväntade hos en nioårig flicka. Det är alltså inte möjligt 

att placera in henne i en given genusordning (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s.137). Inte 

heller Madicken i När Lisabet pillade in en ärta i näsan (Lindgren, 2013) uppträder 

överensstämmande med de genusföreställningar som bland annat litteraturvetaren 

Maria Nikolajeva (2017, s.193) presenterar. Hon är frispråkig, spottar, slåss och svär men 

har däremot ett yttre som definitivt faller inom ramen för vad som anses feminint, exempelvis 

långt, vårdat hår och klänning (ibid).  
 

I Svenska Dagbladet 2017 konstaterades att remisserna för könsutredningar av ungdomar och 

barn stigit med 100% samtliga år sedan 2013. Det råder en kraftig ökning av människor som 

upplever att de inte identifierar sig med det kön de tilldelades vid födseln, det vill säga att det 

biologiska könet inte stämmer överens med det sociala könet och hur de uppfattar sig själva. 

Detta tillstånd kallas könsdysfori och blir allt vanligare. Somliga identifierar sig 

varken som kvinna eller man utan besitter en så kallad icke-binär könsidentitet (Lagerblad, 

2017).  
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Överläkare Louise Frisén berättar vidare i Svenska Dagbladet om hur teamet som ansvarar för 

utredning av barn och unga upp till 18 år, omkring 00-talet endast fick ta emot en handfull 

remisser årligen, och år 2016 istället ungefär 200 stycken. Antalet personer som definierar sig 

som icke-binära, det vill säga att de varken uppfattar sig som man eller kvinna har också ökat 

årligen. Cecilia Dhejne, överläkare, förklarar att med tanke på att vi lever i ett så pass ”binärt” 

samhälle, är det möjligt att det blir extra slitsamt att ha icke-binär könsidentitet. Hon menar att 

det är ”betydligt svårare att få omgivningen att uppfatta en som ”hen”” och att en i så fall 

riskerar att ”tvingas rätta folk hela livet” vilket enligt hennes mening skulle bli ”ganska 

påfrestande” (ibid).  Medan genus och barnlitteratur har diskuterats i decennier är det först 

under senare år som medvetenheten om könsdysfori blivit allmän. Vilka barnböcker som blir 

klassiker på området återstår i hög grad att se.  
 

Vi båda ser oss som feminister och vill arbeta mot ett samhälle där könsroller existerar i allt 

mindre utsträckning. Under de praktiker vi gjort på olika skolor samt i den undervisning vi fått, 

har ett intresse och engagemang för genus och jämställdhet vuxit fram hos oss. Därför vill vi 

undersöka hur detta framställs i barnlitteratur och vad forskare säger om det. Då elever nästan 

dagligen möter skönlitteratur i skolan, tycker vi att det är av stor vikt att undersöka vad 

barnlitteraturforskare anser om böckernas framställning av genusroller samt vad vanligt 

förekommande litteratur riktad mot barn innehåller och vilka budskap den förmedlar.  
 

Vi vet med oss att genus framställs på olika sätt inom barnlitteraturen, men vad påvisar 

forskarna som betydelsefullt? Och, vilken betydelse får den barnlitteratur elever kommer i 

kontakt med i skolan för deras självuppfattning och identitet?   

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med vår uppsats är att undersöka vad ett urval barnlitteraturforskare, i olika analyser av 

barnlitteratur, presenterat som betydelsefullt när det gäller hur föreställningar om genus skildras 

i barnlitteratur.  

• Vad presenterar forskarna som betydelsefullt när genus skildras i barnlitteratur?  

• Hur överensstämmer barnlitteraturforskningens syn på genus med Yvonne 

Hirdmans teori om genus och Maria Nikolajevas schema för manliga och kvinnliga 

egenskaper? 

• Berör forskarna könsdysfori, och i så fall hur?  
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3. Bakgrund  

Kåreland och Lindh-Munther (2005, s.9) redogör i Modig och stark- eller ligga lågt för 

forskning som betonar vikten av att genus och genusrelationer belyses och bearbetas i 

skolan. Dessa forskare menar att behovet av kunskap inom området, liksom om de förändringar 

som sker i koppling till pojkar och flickor samt om vad som ses som manligt respektive 

kvinnligt i skola och utbildning är stort.  
 

Inte alla argument rörande genuspedagogik är positiva. Mats Olsson, före detta förskollärare, 

numera adjunkt och lärarutbildare vid Malmö högskola, liknar i en intervju i Lärarnas 

tidning (2012) genuspedagogik med ett övergrepp i att försöka dekonstruera barn för att skapa 

en könsneutral atmosfär. Genom att framställa pojkar som mjuka och flickor tuffa skapas en ny 

form av normativitet menar han. (Arevik, 2012). Olsson tar parti för pojkarna och menar att 

även om de hade velat leka med bilar, tvingas de istället välja leksaker som enligt hans mening 

är feminina. Vidare hävdar Olsson att styrdokumenten som då befäste att skolan skulle 

motverka traditionella könsroller var vilseledande. Han uttrycker att traditionella könsroller är 

ett mycket diffust begrepp, då ingen kunnat redogöra för vad ett otraditionellt könsmönster i 

motsats skulle kunna vara. Olsson säger vidare att begreppet tradition är positivt laddat på 22 

platser i läroplanen, men när det pratas om könsmönster blir det traditionella plötsligt negativt 

laddat (ibid).  

 

Läroplanen för den svenska grundskolan har även reviderats med skrivningar om jämställdhet 

vilka trädde i kraft i juli år 2018 (Skolverket, 2018). Under rubriken ”Skolans uppdrag” i 

läroplanen har ett helt nytt stycke lagts till vilket lyder:  
 

Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av 

könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja 

interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen 

ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska 

därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 

könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor 

[Skolverket, 2018, s.7].  
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Tidigare under rubriken ”En likvärdig utbildning” stod det:  

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav 

och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om 

vad som är kvinnligt och manligt. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 

[Skolverket, 2016, s.8]. 

 

Numera står det istället:  

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att 

motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. 

Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav 

och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om 

vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så 

att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin 

förmåga och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor 

oberoende av könstillhörighet [Skolverket, 2018, s.6].  

 

De ytterligare revideringar som gjorts rörande jämställdhet är att läroplanen numera befäster att 

all personal i skolan ska arbeta för att elever interagerar med varandra oavsett vilket kön de 

anser sig tillhöra. Läraren ska också föra diskussion med eleverna och synliggöra hur 

könsmönster och varierande uppfattningar om vad som anses manligt respektive kvinnligt 

möjligen kan påverka och begränsa människors möjligheter, livsval och livsvillkor. Läraren ska 

därför strukturera en undervisning som gör att eleverna tillsammans arbetar och möts oavsett 

vilken könstillhörighet de har (Skolverket, 2018. s.6). Men, vad är ett könsmönster om det inte 

handlar om flickor och pojkar? Eftersom Skolverket har ändrat läroplanen från att granska män 

och kvinnor och deras könsmönster till att kritiskt granska könsmönster, betyder det då också 

att kritiskt granska mönster för personer med könsdysfori, exempelvis transpersoner liksom 

icke-binära? Hur ska de elever vilka ser sig som icke-binära förhålla sig till detta? Skolverket 
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menar att man ska uppmuntra barn till att göra vad de vill - men vad betyder det ur ett 

könsperspektiv?  
 

3.1 Teorier 
För att ytterligare belysa resultatet i undersökningen tar vi hjälp av två teorier. Den ena teorin 

baseras på genusstereotyper med inriktning i barnlitteraturen och är skriven av 

Maria Nikolajeva, litteraturvetare och professor vid Cambridge University. Den andra teorin, 

genuskontraktet, ägnar sig åt en mer allmän och samtidigt mer ingående beskrivning av genus 

och utgår från begreppen genussystem och genuskontrakt, vilka Yvonne Hirdman, 

professor emerita i historia vid Stockholms universitet, myntat.  

 

3.1.1 Genusstereotyper  
Maria Nikolajeva skriver i sin bok Barnbokens byggklossar (2017) om genusstereotyper och 

resonerar kring hur dessa framställs i barnlitteraturen, men också om de förväntningar som 

råder i samhället gällande könsnormer. Nikolajeva presenterar i sin teori om genusstereotyper 

ett schema för manliga och kvinnliga egenskaper (se tabell 1). Vad som utgör genus 

enligt Nikolajevas teori är att flickor är snälla, väluppfostrade och duktiga medan pojkar är 

busiga och äventyrliga. De manliga normerna är indirekt överlägsna i vårt samhälle, vilket 

innebär att om något i en text inte tydligt beskrivs som kvinnligt tolkas det oavsiktligt som 

manligt, det vill säga som normalvärde (Nikolajeva, 2017, s.193). Andra etablerade 

uppfattningar om hur maskulint respektive feminint skildras i text är bland annat hur det 

maskulina rummet är utomhus medan det feminina rummet är inomhus. Tryggheten för det 

feminina är hemmet medan detta inom maskulinitet anses vara begränsande. Manliga gestalter 

brottas med att erövra naturen, medan kvinnliga gestalter har målet att förstå och bli ett med 

naturen. Intressant är också hur kvinnliga litterära personer, från början i en berättelse, kan gå 

emot stereotyperna men sedan under berättelsens gång, går tillbaka i de erkända 

genusstereotyperna (ibid, s.273).  
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Tabell 1. Maria Nikolajevas schema för kvinnliga respektive manliga egenskaper. 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmande 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

[Nikolajeva, 2017, s.193]. 

 

3.1.3 Genuskontraktet   

Yvonne Hirdman (1993, s.149) menar att, för att markera och problematisera begreppet genus 

kan genussystem vara till hjälp. Genussystem ska tolkas som ett begrepp vilket rymmer ett 

nätverk av olika föreställningar, fenomen, förväntningar och processer som tillsammans skapar 

regelbundenheter.  
 

Systemet är ett sätt att strukturera kön och lägger grunden för andra olika samhällsordningar 

exempelvis politiska, sociala och ekonomiska. Mönsterstrukturen i systemet är uppbyggd runt 

två logiker. Den första fokuserar på isärhållandet, det vill säga att manligt och kvinnligt inte 

bör blandas ihop. Den andra logiken fokuserar på hierarkin vilket betyder att männen utgör 

normen för vad som är normalt. Hirdman menar att det är genom isärhållning som den manliga 

normen och den generella underordningen av kvinnan befästs (Hirdman, 1993. s.150). ”Lagen” 
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om isärhållande tar sig uttryck i det mesta och berör såväl psykisk som fysisk ordning. Det är 

ett sätt att strukturera egenskaper, sysslor och positioner.  
 

Hirdman (ibid, s.152–153) redogör dessutom för begreppet genuskontrakt. Genus är någonting 

vi skapar i samspel med andra och för att förstå hur detta går till och varför vi människor har 

svårigheter med att omvandla mönster, kan begreppet vara till hjälp. Genuskontraktet är en 

osynlig företeelse mellan män och kvinnor, en slags avstämning om hur kvinnor respektive män 

ska vara och bygger på två logiker. Den första fastställer att mannen är normen, och den andra 

att könen ska hållas isär.  Ett exempel på den första logiken där mannen är normen återfinns 

inom sjukvården. År 2014 publicerade SKL (Sveriges kommuner och landsting) en reviderad 

och utvidgad upplaga av år 2007 års kunskapsöversikt vid namn (O)jämställdhet i hälsa och 

vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt. Den visar bland annat att diagnoser ofta utgår från 

felaktiga föreställningar av kvinnor och män och att vården inte alltid tar hänsyn till de 

könsskillnader och behov som den bör. Utöver det framkommer att skillnader mellan könen, 

vilka är medicinskt relevanta, inte heller beaktas (Smirthwaite, 2007, s.5). Maria Nilsson (2010, 

s.21) hävdar att kunskapsöversikten tydligt visar att sjukvården baseras på en manlig norm.  

 

Ett typiskt fall av den andra logiken, det vill säga att könen hålls isär, återfinns i leksaksaffärer 

där pojkarnas sida ofta går i blå kulörer och flickornas i rosa. Begreppet bottnar alltså i 

föreställningen att alla samhällen har formgett ett slags osynligt kontrakt könen emellan. Det är 

konkreta föreställningar på olika nivåer vilka talar om hur män och kvinnor ska vara mot 

varandra, dels i arbete och då med vad som ska tillhöra vem, dels i kärlek och då med frågan 

om vem som ska förföra vem. Även språket berörs och då rörande vilka ord som anses tillåtna, 

liksom gestalten och då fokuserat på vad som är tillåtet att ha på sig eller föreställningar om hur 

långt eller kort håret ska vara. Hirdman menar att dessa kontrakt ärvs från en generation till 

nästa och tvingar oss att sätta relationen mellan maskulinum och femininum i centrum för 

förståelse (Hirdman, 1993, s.153). 

 

3.3 Styrdokument   

Läroplanen säger att skolan har ansvar att aktivt arbeta för att motverka könsmönster som 

begränsar elevers val, lärande och utveckling (Skolverket, 2018, s.6). Skolans uppdrag är att 

utveckla förståelse för på vilka sätt de uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt kan 
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påverka individens tänkande kring egna möjligheter. Skolan ska även understödja utvecklingen 

av elevernas förmåga att kritiskt granska könsmönster. Skolans mål har dessutom reviderats till 

att befästa att läraren gemensamt med eleverna ska diskutera och synliggöra hur de 

uppfattningar om vad som anses manligt och kvinnligt kan komma att påverka människor, samt 

hur könsmönster i sig möjligen begränsar livsval och villkor (Skolverket, 2018, s.7). Detta 

styrks även i skollagen (SFS 2010:800) där det står att verksamheten i skolan ska arbeta för att 

främja jämställdhet. Andra revideringar som skett i läroplanen är att den numera refererar till 

människor, barn och elever istället för flickor och pojkar (Skolverket, 2018).  

 

3.4 Begrepp  

Genus/Könsroll: Enligt Svenska Akademiens ordlista (2015) kan genus beskrivas som ett 

”socialt” kön, eller en könsroll. I Nationalencyklopedins ordbok (nätupplagan) (Genus, u.å.) 

beskrivs genus som ett begrepp vilket brukas i syfte att skapa förståelse av, liksom upptäcka, de 

föreställningar och handlingar som tillsammans framställer människors sociala kön. Det är 

möjligt att jämföra med det Kamjou (1998, s.258) skriver, när hon menar att det existerar en 

del fundamentala antaganden som är allmänna inom de flesta former av “traditionell feminism”. 

Ett av dessa är att det görs en distinktion könen emellan, så som de biologiska skillnaderna 

mellan kvinnor och män, men också genus, vilket är en mix av förväntningar samt sociala och 

kulturella konstruerade identitetsroller, vilka är kopplade till det ena eller andra könet. Hirdman 

(1993, s.149) förklarar att genus är något som kan förstås som ”föränderliga tankefigurer” kring 

”män” och ”kvinnor”, där ”den biologiska skillnaden alltid utnyttjas”. Dessa skapar i sin tur 

sociala praktiker, föreställningar, vilka ger upphov till att biologin i sin tur också kan komma 

att påverkas. Hirdman beskriver genus som en ”symbiotisk kategori” snarare än socialt kön, 

och roll (ibid). Genusforskaren Judith Butler framhåller att dels kön, dels genus inte är 

någonting människan föds med. Hon hävdar att vi från födseln tvingas in i förutfattade tankar 

om hur ett kön ska eller bör vara. Butler presenterar alltså genus och kön som resultat av 

kulturella och sociala idéer (Jacobsson, 2011).  

  

Könsdysfori: Ineras hemsida 1177 Vårdguiden, driven på uppdrag av Sveriges landsting och 

regioner, förklarar begreppet könsdysfori som det psykologiska könet, när detta inte 

överensstämmer med personens biologiska kön. Detta skiljer sig alltså från det sociala, juridiska 

och biologiska könet. Könsdysfori är en känsla av att den upplevda könstillhörigheten inte 

stämmer med kroppen och ”har ingenting med sexuell läggning att göra”. Personer som lider 

av detta önskar därför ofta ”könsbekräftande behandling” (1177 Vårdguiden, 2016).  
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Könsstereotyp: I Nationalencyklopedins ordbok (nätupplagan) (Könsstereotyp, u.å.) förklaras 

begreppet stereotyp som en generell, vanligt förekommande uppfattning rörande signifikativa 

egenskaper hos de som sammantaget tillhör en särskild grupp exempelvis, nation, kön, etnicitet 

etcetera. Stereotypen skapar en uppfattning av hur en person är eller torde vara. Närmare 

bestämt är en stereotyp en förutfattad uppfattning av en individ i en viss grupp, utan att vara 

beprövad.  Nikoljaeva (2017, s.192) förklarar begreppet könsstereotyp med att pojkars och 

flickors, liksom kvinnors och mäns beteenden, bottnar i hur de är förväntade att uppträda och 

agera utifrån rådande normer. I böcker skulle det exempelvis visa sig genom att pojkar är 

äventyrliga och busiga medan flickor i motsats är väluppfostrade och duktiga. 
 

Barnlitteratur: Nikolajeva (2017, s.31) menar att barnlitteratur är den litteratur vilken är 

”skriven, publicerad marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga 

publik”. Texten i barnböcker är anpassad till en viss åldersgrupp, både vad gäller språket och 

innehållet. Barnböcker innehåller dessutom ofta illustrationer. I enlighet med FN:s definition 

av barn, syftar Nikolajeva på människor mellan 0 och 18 år (ibid, s.31).  
 

4. Metod  

I kommande avsnitt redogör vi för vilka metoder undersökningen grundats på. Med hjälp av ett 

antal litteratursökningar på olika databaser introducerades både äldre och nyare forskning. 

Detta diskuteras vidare i litteratursökningen.   

 

4.1 Litteratursökning  

Undersökningen initierades med litteratursökningar för att skapa en överblick av den rådande 

forskning som finns att tillgå rörande ämnet. Databaserna som användes för att hitta relevant 

forskning inom ämnet var JSTOR, ERIC, SwePub, Google Scholar. I den sistnämnda fanns 

många uppsatser som på ett eller annat sätt var användbara i vår forskning. Genom de uppsatser 

som granskades gjordes kedjesökningar i referenslistorna för de källor som var intressanta. Vi 

fann exempelvis återkommande forskare inom genus och könsdysfori i uppsatserna och några 

utav dessa var Judith Butler, Maria Nikolajeva, Lena Kåreland, och Yvonne Hirdman. Genom 

uppsatserna, som till stor del var publicerade på DiVA, kom vi fram till fler relevanta 

vetenskapliga texter och fann dessutom böcker som var författade av forskare inom ämnet 
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genus. Vissa böcker fick vi användning av i vår studie, till exempel Kåreland och Lind-

Munthers antologi Modig och stark eller ligga lågt (2005), liksom Toijer-Nilssons monografi 

Berättelser för fria barn (1978). Vidare sökning gjordes därefter i PRIMO och ledde oss till 

böcker som behandlar dessa forskare och deras teorier. Maria Nikolajevas schema för manliga 

respektive kvinnliga egenskaper, liksom Yvonne Hirdmans teori kring genus använde vi sedan 

som utgångspunkt vid granskningen av forskningen. Utöver sökning i databaser har vi haft 

personlig kontakt med Maria Nikolajeva som hänvisade oss till forskningsartiklar som 

behandlar könsdysfori och genusframställning i barnlitteratur.  

 

I de olika söktjänsterna användes varierade sökord. Dessa bottnar i studiens syfte och 

frågeställningar. De begreppen som sökts på i de olika databaserna är till exempel: Gender 

AND ”Children’s literature”, ”Genus” AND ”barnlitteratur”, ”Könsroller” AND 

”barnlitteratur”, ”Gender dysphoria” AND ”children’s literature”, 

liksom ”Gender characteristics” AND ”literature”. 

 

De databaser som användes mer frekvent var JSTOR och Google Scholar som gav en stor 

mängd relevanta källor. Uppsatsen bottnar i en kvalitativ 

litteraturstudie. Vi har granskat forskning som berör det vi har stött på i vår utbildning rörande 

genus inom barnlitteratur, det vi mött under våra verksamhetsförlagda utbildningar samt det vi 

hittat information om som vi ansett vara av värde.   
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I figurerna nedan presenteras exempel på hur sökningarna i de olika söktjänsterna gick till. 

Viktigt att nämna är dock att nedanstående figurer bara är exempel på hur sökningarna gått till. 

Samtliga sökningar är alltså inte identiska med hur det beskrivs i figurerna. Vidare bör tilläggas 

att en del av artiklarna som använts i uppsatsen hittades genom mailkontakt med Maria 

Nikolajeva.  

Figur 1: Artikelsök i JSTOR 

 
Figur 2: Artikelsök i Google Scholar 
 

 
 

4.2 Urvalskriterier och inklusion  

För att uppsatsen skulle få en så hög validitet som möjligt har olika sorters källor använts. Innan 

källorna valdes har de kritiskt granskats och undersökts i syfte att få reda på om de är relevanta 

för studiens syfte. Vid informationssökningen användes ord såsom genus, könsdysfori och 

barnböcker, också i engelsk översättning. Detta bidrog till att de artiklar vi fick fram, innehöll 

Sökord: Gender AND "Children's 
literarure"

Antal träffar: 319

Antal träffar efter relevansgranskning 
utifrån titel och abstract: 13 

Antal träffar efter 
relevansgranskning av fulltext: 2

Sökord: "Gender dysphoria" AND 
"children's literature"

Antal träffar:30

Antal träffar efter relevansgranskning 
utifrån titel och abstract: 10

Antal träffar efter 
relevansgranskning av fulltext: 2
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dessa ord och blev därmed relevanta för uppsatsens ändamål. Som urvalskriterier valdes att 

forskningen skulle vara publicerad tidigast år 2005 samt att den skulle behandla genus i 

barnlitteratur. En monografi och ett bokkapitel i en antologi som använts är dock publicerade 

innan 2005. Den första är monografin av Ying-Toijer Nilsson som är publicerad 1978, men 

ändå användes då den var relevant för studien eftersom den är ovanligt heltäckande vad gäller 

svenska barnböcker. Den andra är bokkapitlet av Yvonne Hirdman, publicerat 1993, vars 

genusteori vi använder oss av vid analysen av det resterande materialet. Vid valet av materialet 

till arbetet jämförde vi de olika forskningsartiklarna som presenterats i resultatet med varandra 

för att få syn på vilka forskare som förekom ofta i andra artiklar. Därmed är materialet av hög 

validitet och forskarna, nämnda i uppsatsen, är kunniga inom området. Vi jämförde även årtalen 

när de vetenskapliga tidskriftsartiklarna publicerades, så att all fakta skulle stämma överens 

med varandra och också att forskningen skulle vara relativt nyproducerad och aktuell i samband 

med det samhälle vi lever i idag. Kedjesökningar gjordes också utifrån den litteratur som 

återkommer i det studerade materialet. De olika källorna är alltså noggrant utvalda utifrån 

publikationstyp och årtal. Vi såg även till att de vetenskapliga artiklar som finns med i studien 

är peer-reviewed. Detta för att stärka validiteten av den forskning vi använt. Många artiklar föll 

bort då de inte var relevanta för ändamålet med denna uppsats. De böcker som används är 

författade av olika forskare vars teorier lagt grunden för litteraturstudiens granskning.  
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4.3 Urval  

Uppsatsens resultat baseras på tre monografier, fem bokkapitel i olika antologier och fem 

vetenskapliga artiklar, vilka samtliga är peer-reviewed.  Nedan presenteras den forskning som 

används i resultatet (se tabell 2 och bilaga). 

Tabell 2. Översikt över det insamlade materialet. 
Titel Författare År Publikationstyp 

Queer and trans – themed books for 
young readers: A critical review  

Robert Bittner, 
Jennifer Ingrey, 
Christine Stamper 

2016 Peer-reviewed -
vetenskaplig 
tidsskriftsartikel 

 

Genustrubbel – feminism och 
identitetens subversion 

Judith Butler 2007 Monografi 

We’re Here, We’re (Not?) Queer: 
GLBTQ Characters in Children's 
Books 

B.J Epstein 2012 Peer-reviewed -
vetenskaplig 
tidsskriftsartikel 

 

Journal of Research in Childhood 
Education – Gender Representation 
in Childrens Books: Case of an 
Early Childhood Setting 

Katarina Filipovic 2018 Peer-reviewed -
vetenskaplig 
tidsskriftsartikel 

Gender, toys and learning Becky Francis 2019 Peer-reviewed -
vetenskaplig 
tidsskriftsartikel  

Barnlitteraturanalyser – Barnet i 
klädkammaren – kläder, klass och 
genus i två barnberättelser 

Anna Grettve 2008 Bokkapitel i antologi 

Barnlitteraturanalyser – Kom an, 
Alfons Åberg! En studie av Gunilla 
Bergströms bilderbokssvit 

Kristin Hallberg 2008 Bokkapitel i antologi 

Regnbågsfamiljer och 
könsöverskridande barn – 
Bilderbokens nya invånare 

Eva Heggestad 2013 Peer-reviewed -
vetenskaplig 
tidsskriftsartikel 

 

Genussystemet – reflexioner kring 
kvinnors sociala underordning 

Yvonne Hirdman 1993 Bokkapitel i antologi 

Modig och stark – att ligga lågt – 
(S)könlitteraturen i förskolan 

Lena Kåreland och 
Agneta Lindh-
Munther 

2005 Bokkapitel i antologi 

Gender in twentieth-century 
children’s books: Patterns of 

Janice McCabe, 
Emily Fairchild, 
Liz Grauerholz, 
Bernice A. 

2011 Peer-reviewed -
vetenskaplig 
tidsskriftsartikel 
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disparity in titles and central 
characters 

Pescosolido, Daniel 
Tope 

Barnbokens byggklossar Maria Nikolajeva 2017 Monografi 

Berättelser för fria barn – 
könsroller i barnboken 

Ying Toier-Nilsson 1978 Monografi 

Barnlitteraturanalyser- Kavat men 
känslosam. Den komplexa 
bilderboksflickan i Pija 
Lindenbaums Gittan-triologi 

Mia Österlund 2008 Bokkapitel i antologi 

 

4.4 Materialanalys   

Bryman (2011, s.40) beskriver att en kvalitativ studie utgår från olika teorier vid analys av 

forskning. Materialet har analyserats genom att rikta uppmärksamhet på hur genus beskrivs av 

olika forskare i deras analyser av barnlitteratur. Med hjälp av färgkodning var det möjligt att 

urskilja olika teman som förekom frekvent vid framställningen av genus. Dessa teman var 

klädsel, leksaker, miljö och egenskaper och bidrog till fyra kategorier som presenteras och 

kategoriseras i resultatet. Detta analyserades sedan vidare med hjälp av Hirdmans övergripande 

teori kring genus (1993, s.153), respektive Nikolajevas schema för manliga och kvinnliga 

egenskaper i barnlitterära verk (2017, s.193).  

 

5. Resultat  

Kåreland och Lind-Munther (2005, s.126) belyser barnlitteraturens sätt att synliggöra sociala 

mönster och att för barn skapa en bild av vad samhället betraktar som maskulint respektive 

feminint. Genom detta, menar de, förses barnen med representationer av hur de ska uppträda, 

liksom vilka sysselsättningar de kan ha i vuxen ålder. Kåreland och Lind-Munther (ibid) hävdar 

också att sättet på vilket kvinnor och män, liksom flickor och pojkar gestaltas i litteraturen har 

stor betydelse. Forskning visar att flickor i motsats till pojkar är gravt underrepresenterade i 

barnlitteratur och att detta för med sig ett skevt synsätt på hur genus konstrueras 

(McCabe, Fairchild, Grauerholz, Pescosolido, & Tope, 2011, s.199). McCabe et al. (ibid) 

förtydligar att avsaknaden av feminina karaktärer i centrala roller i litteraturen möjligen 

influerar barn till acceptans för kvinnlig osynlighet, vilket som följd kan skapa uppfattningen 

att flickor är mindre viktiga och mindre intressanta än pojkar. Tillsammans med andra faktorer 

formar böcker barn och ungdomars associationer till genus, liksom uppfattningen av vilka 

förväntningar som finns kopplat till könen. Detta bildar i sin tur förståelse för positionen som 
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flickor och pojkar har och skapar sig i samhället (ibid, s.199). Filipovic (2018, s.311) skriver 

att ”[...] exposure to gender stereotypes negatively affects girls and boys, limiting the scope of 

acceptable roles and behaviors, and normalizing gender inequalities […]”. Följden av dessa 

stereotyper reflekteras i barnens framtida aktivitets- och karriärsmål i den bemärkelsen att de 

roller som representeras i litteraturen tilldelade könen, begränsar barnen i deras strävanden (jfr. 

Kåreland & Lind-Munther, 2005, s.126) liksom förstärker det rådande genussystemet (jfr. 

Hirdman, 1993, s.149). Återkommande teman i den granskade litteraturen, vilka förefaller 

centrala vid genusframställning, är kläder, leksaker, omgivning/miljö och egenskaper.  

 
5.1 Vad presenterar forskarna som betydelsefullt när genus skildras i barnlitteratur?  
 

5.1.2 Klädsel  
Forskare belyser kläder som essentiella vid genusframställning i barnlitteratur, och ser kläder 

som ett redskap för att kunna skapa en karaktärs identitet och göra dess sociala tillhörighet 

synlig. Kläderna antyder hur barn inordnas i den kollektiva synen på genus (Grettve, 2008, 

s.28).  Grettve (ibid, s.36) nämner bland annat färgen rosa och hur den i västerlandet normalt 

har kommit att förknippas med flickor. Hon anför en studie av Fanny Ambjörnsson (2011) där 

det framställs hur rosa också kan associeras med någonting gulligt och känslan av behag. Dessa 

känslor har resulterat i att människor som har strävan efter jämställdhet, har en kritisk syn på 

denna färg. Att rata den rosa färgen blir därför ett sätt att ta ståndpunkt i ett modernare samhälle 

där flickor, istället för att skildras som gulliga och behagliga, skildras som starka och kavata 

(Grettve, 2008, s.36). Ett exempel på detta är Pija Lindenbaums bok Gittan och 

gråvargarna (2000) vilken till en början skildrar en försiktig och ensam flicka som sedan 

övergår till att vara utmanande och stark. I boken bär Gittan en röd luvtröja, vilket genus- och 

litteraturvetaren Mia Österlund beskriver som könsneutralt (2008, s.98). En detalj som ingår i 

illustrationen av Gittan är hennes två tofsar, och Kåreland och Lindh-Munther (2005, s.72–73) 

menar att dessa fungerar som genuskodade symboler och att dessa ofta tillämpas för att skilja 

på pojkar och flickor. Även karaktären Pippi Långstrump som nämndes i inledningen och som 

Lindgren (2003) gestaltar, bryter mot de traditionella könsroller som finns. Däremot har hon 

två väletablerade flätor i håret som fungerar genuskodande likt det Kåreland och Lindh-

Munther (2005, s.72–73) beskriver.  

 

Även Filipovic skriver i sin artikel Gender Representation in Children’s Books: 

Case of an Early Childhood Setting (2018) om kläders betydelse för framställningen av genus. 
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I en referens till en engelsk bilderbok påpekar hon hur de maskulina och feminina karaktärerna 

är klädda. Karaktärerna ska ge sig ut på jakt och möter en mängd olika väderförhållanden, bland 

annat en snöstorm. Medan de maskulina karaktärerna på bilder har illustrerats med varma 

kläder, ämnade för aktiviteten, illustreras de feminina karaktärerna i lätta 

sommarklänningar. Filipovic menar att bekvämligheterna här för kvinnor offras för att hålla 

kvar vid de cementerade könsmönstren (ibid, s.315). Detta medför också det som Österlund 

(2008, s.108) menar är typiskt, nämligen att den traditionella femininiteten ändå bevaras också 

när kvinnliga karaktärer på ytan strider mot könsnormerna. I vidare referens till detta är det 

möjligt att anamma Nikolajevas teori rörande genus som nämndes i bakgrunden. Hon belyser 

hur beskrivningen av flickor i barnlitteratur fokuserar på utseende och hur dessa allt som oftast 

beskrivs som vackra, i motsats till pojkar där styrka istället står i centrum (2017, s.193). Även 

Hirdman (1993, s.152–153) förklarar i genuskontraktet hur manligt och kvinnligt hålls isär, 

vilket i denna bok också är fallet då pojkarnas klädsel är anpassad efter komfort och aktivitet, 

medan flickornas är till för att upprätthålla femininitet och vara iögonfallande (Filipovic, 2018, 

s.315). Även Kåreland och Lind-Munther (2005, s.72–73) beskriver hur barn får en skruvad 

syn på vad som är kvinnligt genom genusattribut som verktyg, exempelvis kläder, smink och 

smycken. Butler (2007, s.7–8) hävdar att kategoriseringen av genustillhörighet börjar redan vid 

födseln genom sättet att klä barnet. De nyfödda slussas då in i den djuprotade genuskulturen 

som en social individ och tydliggörs gradvis med andra attribut såsom smycken och hår. Enligt 

Butler är det detta som skapar de sociala vuxna identiteterna vilket i sin tur resulterar i 

könsuppdelningen inom bland annat arbetslivet (jfr. Hirdman, 1993, s.152).  

 

5.1.3 Leksaker  
Rita Liljeström var först i Sverige med att granska barnlitteratur ur ett genusperspektiv och 

initierade även barnboksdebatten. I artikeln ”Det ska börjas i tid”, publicerad i den feministiska 

tidskriften Hertha av Fredrika Bremer Förbundet, år 1962, statuerar Liljeström exempel på hur 

pekboken kom att begränsa flickornas värld (Toijer-Nilsson, 1978, s.16). Pekböckerna ämnade 

till flickor kunde till exempel bestå av illustrationer föreställande en tallrik, kläder, frukt, en 

leksakskanna och en potta. I pojkarnas pekböcker återfanns bilder på en bil, en buss, en båt, ett 

tåg, ett lok och ett flygplan. Liljeström menar att detta orienterar flickan mot tryggheten, 

hemmet och beroendet medan pojkarna riktas in mot äventyret, initiativet och samhället. I och 

med det grundläggs motsatta aspirationer i pojkars respektive flickors liv. Strävan efter 

bedriften och bravaden blir i centrum för pojkar, till skillnad från det yttre, såsom kläder, 

utseende och kärleken som sedan avgör flickans position i arbets- och yrkeslivet (ibid).  
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Leksaker har stor vikt vid framställning av genus i böcker. Trots att barn till en början inte 

förstår hur leksaker är kopplade till respektive kön, har det visat sig att de så småningom snabbt 

styrs in i dessa uppdelningar om ”pojkleksaker” och ”flickleksaker” (Francis, 2010, s.326). 

Detta kan jämföras med det Hirdman säger om att genus är en process som växer fram och som 

är ett resultat av samhällets syn på könsnormer (Hirdman, 1993, s.151). Pojkarnas leksaker är 

vanligtvis avgränsade till teknologi och handling samt gagnande för utvecklingen av 

läskunnighet och byggande (Francis, 2010, s.325). Detta överensstämmer med det Hallberg 

(2008, s.14) skriver i Barnlitteraturanalyser då hon hänvisar till den första ikonotexten i God 

Natt Alfons Åberg. På bilden tillhörande texten illustreras Alfons leksaker, vilka är småspikar, 

en penna, en skruvmejsel, ett rött flygplan, en hovtång och en personbil. I motsats till detta 

orienterar sig flickors leksaker mot omvårdnad och intressen vilka anses vara stereotypiskt 

feminina (Francis, 2010, s.325). Francis beskriver hur forskningen har förändrats och 

numera lägger fokus på hur barn använder leksaker och leken för att bearbeta sin 

individuella könstillhörighet, istället för att fokusera på hur leksaker i sig formar könsroller hos 

barnen. Hon menar att det är hur dessa resurser används praktiskt av barnen som visar på 

femininitet kontra maskulinitet. Genom användandet av olika ting kan därmed en social 

identitet utformas och synliggöras (ibid).  

 

5.1.4 Egenskaper  
Som tidigare nämnts råder det avsaknad av kvinnliga karaktärer i barnböcker. Egenskaperna 

kvinnor besitter inkluderar ofta den omhändertagande modergestalten medan männen för det 

mesta är aktiva karaktärer (Filipovic, 2018, s.316). Att kvinnor representeras som mödrar mer 

frekvent än vad män representeras som fäder, menar Filipovic förstärker bilden av mamman 

som den “primära vårdgivaren”. Hon skriver också att fenomenet bottnar i att männen är 

begränsade i den omhändertagande rollen och att de, mindre troligt, skulle engagera sig i 

barnavård (ibid). Detta faller in under Nikolajevas teori om genusstereotyper där maskulint 

förknippas med bland annat aktivitet, styrka och känslokyla, och femininitet istället förknippas 

med passivitet, omhändertagande och sårbarhet (Nikolajeva, 2017, s.193). Nikolajeva (ibid, 

s.192) konstaterar att medan manliga karaktärer växer, krymper de kvinnliga. Flickor och 

kvinnor i barnböcker som strider mot den feminina beteendenormen tycks ofta drivas tillbaka 

till de normer som föreskrivs för dem (ibid). Friheten pojkar har, jämfört med flickor, är 

betydligt större, och Nikolajeva (ibid, s.195) hävdar att kvinnliga huvudroller, där friheten är 

obegränsad, vanligtvis utspelas inom äventyr- och actionorienterade genrer.  
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5.1.5 Miljö  
Nikolajeva (2017, s.273) förklarar hur feminina karaktärer tillskrivs det rum som tar plats 

inomhus, medan maskulina karaktärer i motsats tillskrivs rummet utomhus. Hon förklarar detta 

med att männens aktiviteter tar plats någon annanstans än inom hemmet, medan kvinnor 

placeras i hemmet. Detta som en följd av att maskulina karaktärer oftast tenderar att uppfatta 

hemmet som någonting restriktivt, medan kvinnor istället upplever det beskyddande och 

harmoniskt. Hallberg (2008, s.10) sätter boken God natt Alfons Åberg i motsats där hon 

uttryckligen skriver att det kan vara begränsande att handlingen i boken utspelar sig i Alfons 

hem. Filipovic (2018, s.319) berättar om hur kvinnor i barnlitteraturen i synnerhet gestaltas som 

fruar eller mödrar, och belyser hur detta löper parallellt med de traditionella könsmönster som 

finns och deras sätt att framställa kvinnor som omvårdande i hemmet och männen som aktiva 

utanför det.   

 

5.2 Berör forskarna könsdysfori, och i så fall hur?  
Den granskade forskningen visar att bokförläggare idag känner en press över att ge ut böcker 

som förefaller mer balanserande kring genus, och därför tenderar att använda djur för att skapa 

könsneutrala karaktärer. I en studie av Joseph Turow berättar en bokredaktör om hur 

användningen av djur som karaktärer, istället för pojkar eller flickor, underlättar. Används ett 

djur som huvudkaraktär behövs ingen könsdefinition göras och på så vis slipper författaren gå 

i strid för den rådande genusdebatten (McCabe et al. 2011, s.220).  Österlund (2008, s.102) 

skriver om Pija Lindenbaums genusutmanande författarskap i boken Gittan och 

gråvargarna (2000). Vargarna uppfattas direkt som maskulina, men detta problematiseras då 

illustrationerna inte gör det synligt för läsaren om vargarna lyfter på benet eller inte när de 

kissar (ibid). Deras beteende stämmer inte heller överens med de egenskaper som betraktas som 

maskulina. Istället karaktäriseras de som rädda och ängsliga vid utmanande aktivitet 

(ibid).  McCabe et al. (2011, s.220) belyser studier som visar att mödrar, vid högläsning och 

boksamtal med sina barn, snabbt stämplar genusneutrala djurkaraktärer som maskulina. Även 

barnen kopplar frekvent de neutrala karaktärerna till kön. Detta är överensstämmande med det 

Hirdman (1993, s.149) hävdar, det vill säga att mannen är normen och utgör det allmängiltiga 

och normala i ett samhälle. Även Nikolajeva (2017, s.193) menar att om någonting inte är 

uttalat skildrat som “kvinnligt” associerar vi det undermedvetet genast till normalvärde, vilket 

är “manligt”.  Epstein (2012, s.292) hävdar att hbtq-karaktärer i barnböcker, oftast porträtteras 

som vuxna. Detta på grund av att författare, utgivare, läsare och föräldrar skulle känna sig illa 
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till mods i samband med barns icke-heterosexualitet. Vidare skriver Epstein att vid de tillfällen 

där queer-karaktärer framställs handlar det oftast om homosexualitet och sällan om andra 

former av könsöverskridande identiteter. Av de böcker där hbtq-karaktärer framställs, utgör 

alltså homosexuella majoriteten vilket enligt Epstein visar att personer som inte anser sig vara 

varken homo- eller heterosexuella, inte är normalt accepterade i samhället (ibid). Bittner, 

Ingrey & Stamper (2016, s.961) menar också att böcker vars karaktärer identifieras med 

könsdysfori vanligtvis inriktar handlingen på negativa händelser, såsom operationer, våld eller 

psykisk ohälsa istället för att normalisera och avdramatisera.  Epstein (2012, s.290) 

nämner även hur somliga barnböcker, i USA, som berör könsöverskridande karaktärer tenderar 

att antingen bli stämplade som homosexuell propaganda, censurerade eller bannade. Detta för 

att människor påstås vara oroliga över ändamålet med dessa normbrytande barnböcker (ibid). I 

motsats till detta menar litteraturvetaren Heggestad (2013, s.239) att ett ganska nytt fenomen i 

svensk barnlitteratur, det könsneutrala barnet, börjar ta plats. Dessa karaktärer kallas för uni-

karaktärer och har en suddig könstillhörighet, det vill säga att skiljelinjen mellan maskulint och 

feminint är otydlig och det är svårt att uttyda om karaktären är tjej eller kille. Dessa uni-

karaktärer går att koppla med det nutida könsneutrala pronomenet hen och förekommer i allt 

större utsträckning. Även Bittner et al. (2016, s.948) menar att könsöverskridande karaktärer i 

barnböcker blir allt lättare att hitta. I takt med detta har forskare flyttat fokus från antalet 

könsneutrala karaktärer som framställs till hur de framställs och hur autentiska skildringarna 

är, liksom vad framtida utgivare kan lära sig av de bristfälliga skildringar som finns i dagens 

litteratur.  

 

6. Diskussion  

Nedan diskuteras resultatet i samband med det som togs upp i inledningen och bakgrunden samt 

metodvalen.  

 

6.2 Metoddiskussion  
Vid informationssökningen användes i största utsträckning databaserna JSTOR, SwePub, 

Google Scholar, ERIC och DiVA. Dessa användes med avsikt att finna befintliga fakta rörande 

genus och könsstereotyper generellt men också inom barnlitteratur, samt för att skapa en 

uppfattning om hur det artar sig i undervisningen. Studiens syfte och frågeställningar lade 

grunden för de sökord som var av relevans. Dessa, svenska och engelska ord, kombinerades 

sedan på olika sätt vilket möjliggjorde ett mer begränsat urval som i sin tur bidrog med mer 
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relevanta källor. En begränsning som tillämpades var att nyttja relativt nyutkommen forskning 

som inte går alltför långt tillbaka i tiden. De vetenskapliga artiklar som används är avgränsade 

mellan tidsspannet 2005 och 2019. Användandet av engelska sökord bidrog även till att urvalet 

av forskning ökade och att de forskare som presenteras i uppsatsen är kunniga och insatta inom 

dessa typ av frågor.   
 

Materialet vi valt att utgå ifrån har varit varierat med tanke på våra tre frågeställningar, och har 

i stor utsträckning riktats mot könsdysfori och genus samt dessas förekomst i barnlitteratur. 

Teorierna presenterade i bakgrunden har utformats av kända forskare inom genus- och 

jämställdhetsområdet såsom Yvonne Hirdman och Maria Nikolajeva.  

 

För att mottagare av uppsatsen ska kunna relatera och få en större förståelse av texten valde vi 

att översiktligt koppla resultatet till barnböcker som ingår i kanon av barnlitteratur. Därmed är 

verken kända klassiker och har funnits med en längre tid tillbaka. Böckerna i fråga förekom 

dessutom ett flertal gånger i den forskning vi granskade vilket gjorde det självklart för oss att 

välja dessa.   

 

6.3 Resultatdiskussion  
I motsats till Mats Olssons uttalande i bakgrunden där han ifrågasätter genuspedagogik, framför 

Katja Gillander Gådin i tidningen Skolvärlden (Jalakas, 2011) åsikten att skolan måste lägga 

mer vikt på undervisning om genus och jämställdhet för att kunna motverka skillnader mellan 

pojkar och flickor som medför att eleverna far illa. Hon påtalar även betydelsen av lärarnas 

egen medvetenhet om dels beteendenormerna i allmänhet, dels om viktiga ämnen inom genus 

och jämställdhet och dels om de rådande skillnaderna mellan könen. Redan i ung ålder sker det 

mycket hos barnen i både kropp och sinne, vilket betyder att dessa typer av diskussioner måste 

införas tidigt (ibid). Samtidigt skriver Andersson i en artikel i Lärarnas tidning (2006) om att 

samtliga kurser inom lärarutbildningen ska genomsyras av ett könsperspektiv. Dessvärre 

besitter inte utbildare kunskapen som krävs för att utföra detta. Det medför en svårighet med 

att arbeta kring genusfrågor inom lärarutbildningen.   

  

6.3.1 Vad presenterar forskarna som betydelsefullt när genus skildras i barnlitteratur? 

Enligt Grettve (2008, s.27) skriver klädsel in karaktärerna i ett kulturellt och socialt kodat rum, 

vilket i sin tur antyder hur ett barn är och vad ett barn är utifrån ett genusperspektiv. Kläder har 

alltid varit ett av de mest effektiva sätten till att tillkännage individers genustillhörighet. Likväl 
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utgör klädseln också ett effektivt sätt att överskrida, alternativt utmana, de genusnormer som 

finns (ibid). I uppsatsens inledning nämndes ett antal verk som räknas till kanon inom svensk 

barnlitteratur. Dessa har vi vuxit upp med, de har återkommit på alla de skolor där vi genomfört 

verksamhetsförlagda utbildningar och de flesta barn känner till dem. Ett av dessa verk är 

historien om Pippi Långstrump. Grettves (ibid) teori om klädsel går att applicera på böckerna 

om Pippi Långstrump, vilket nämndes i bakgrunden, där även Annika tillsammans med sin 

klädsel och personlighet, faller inom ramen för vad som är stereotypiskt kvinnligt ur ett 

genusperspektiv. Hon bär kjol eller klänning och har ett typiskt prydligt utseende (Nikolajeva, 

2017, s.192). Pippi däremot, har två flätor som står rakt ut från huvudet, en relativt sliten klädsel 

vilket inte faller inom ramen för vad som är typiskt feminint. Det är dock troligen ingenting 

som läsaren reflekterar över som något radikalt eller normbrytande. Hade det istället varit 

Tommy som burit kjol eller klänning hade det varit betydligt mer normbrytande (ibid, s.195). 

Detta för att det är mer accepterat för feminina karaktärer att agera genusöverskridande än vad 

det är för manliga (Kåreland & Lind-Munther, 2005, s.133).   

 

I resultatet nämndes att kvinnor betydligt oftare än män presenteras som omhändertagande, och 

föräldragestalter. Alfons pappa (Bergström, 1972) skulle likväl kunna illustreras som en kvinna 

utan att berättelsen ändrades då handlingarna han utför är av kvinnlig karaktär. Hon skulle 

fortfarande ha samma egenskaper. Däremot skulle den familjekonstellationen inte bryta mot 

den heteronormativa kärnfamiljen. Nikolajeva (2017, s.195) benämner detta fenomen, det vill 

säga när en karaktärs biologiska kön inte är avgörande för handlingen, som genus-neutral. 

Intressant att fundera över är om Bergström haft som avsikt att utelämna modern som öppning 

för att ge Alfons pappa de, enligt Nikolajevas schema (ibid, s.193), kvinnliga egenskaperna. 

Vad hade hänt om modern hade funnits med i berättelsen, men pappans egenskaper förblivit 

oförändrade? Vilken roll hade Alfons pappa fått ta istället? Också det faktum att majoriteten av 

böckerna om Alfons tar sin plats i hemmet (Hallberg, 2008, s.10) ses också som 

normbrytande av Nikolajeva (2017, s.273) då maskulina karaktärer och aktiviteter oftast tar 

plats utanför hemmet.  

 

I resultatet nämndes leksaker som ett betydelsefullt inslag vid framställningen av genus. I 

boken Känner du Pippi Långstrump? (Lindgren, 2003) agerar barnen sakletare (s.14–15) och 

här får Tommy och Annika presenter av Pippi. De saker som då tillhör Tommy utgörs av ett 

anteckningsblock, en silverpenna samt en flöjt medan Annika tilldelas ett pärlhalsband och en 

brosch. Syskonens tillhörigheter visar på en markant skillnad vad gäller maskulint kontra 
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feminint. Annikas saker anspelar på utseende medan Tommys anspelar på aktivitet. I linje 

med Nikolajevas (2017, s.193) schema är det uppenbart att feminina karaktärer ska anspela på 

utseende där istället maskulina karaktärer ska vara aktiva och sträva efter prestationen. 

Detta stämmer även överens med det Francis nämner om att pojkars leksaker oftast kopplas till 

bland annat läskunnighet och handling medan flickors leksaker förbinds med vad som anses 

vara typiskt feminint (Francis, 2010, s.325), som i detta fall blir utseende.  

 

I en annan klassiker inom barnlitteraturen, nämligen Madicken (Lindgren, 2013), ligger 

systrarnas mamma hemma med huvudvärk (s.47) och är den ansvarstagande vuxna för barnen 

medan pappan presenteras som busig och tokig. Denna beteendenorm är ingen slump då det 

helt faller inom ramen för den feminina respektive maskulina genusnormen. Kvinnor 

presenteras ofta som sårbara i litteraturen och ska även vara omhändertagande (Nikolajeva, 

2017 s.193). Kåreland och Lind-Munther (2005, s.137) menar också att det är klassiskt av 

författare att framställa fadern som lite tokig, i positiv bemärkelse, medan modern i motsats är 

ängslig och överbeskyddande. Intressant är att problematisera varför Lindgren inte valde att 

göra tvärt om, det vill säga att flickornas pappa skulle vara den som visar sig sårbar med 

huvudvärk samt ansvarstagande för barnen?  

 

Nikolajeva (2017, s.273) skriver om att styrka och aktivitet är egenskaper som 

tillskrivs maskulina karaktärer, medan anpassning och passivitet är tillskrivet feminina 

karaktärer. Nikolowski-Bogomoloff (2011, s.196) redogör för att ett helt kapitel i 

boken Madicken, nämligen det som heter ”När Lisabet pillar in en ärta i näsan”, helt strukits ur 

den amerikanska översättningen av boken. Orsaken skulle visa sig vara att det barn som 

kommer i kontakt med boken, med största sannolikhet en flicka, skulle ha svårt att identifiera 

sig med de kvinnliga karaktärerna i boken, som slåss och svär.  

 

I resultatet nämndes Epsteins (2012, s.290) studie som visar att censurering i barnlitteratur är 

vanligt förekommande, inte minst i USA. Vidare berättar forskaren Tiina Puurtinen i en artikel 

(1994) att de personer som översätter barnlitteratur får, och till och med förväntas, censurera 

och ändra källtexten så att den förefaller acceptabel i målkulturens litterära system. Det innebär 

att en bok manipuleras för att den ska passa in i de rådande förväntningsnormer och sociala 

normer som råder i målkulturen (Nikolowski-Bogomoloff, 2011, s.196) Madicken 

och Lisabet överskrider genom sitt agerande de beteendenormer som finns rörande genus, och 

sågs därför till och med som skadligt för flickor, enligt litteraturöversättare i USA (Nikolowski-
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Bogomoloff, 2011, s.196). Detta går att koppla till både Nikolajevas (2017, s.193) och 

Hirdmans (1993, s.149) genusteorier om att flickor och pojkar hålls isär samt vad som förväntas 

av respektive kön.    

 

6.3.2 Berör forskarna könsdysfori, och i så fall hur?  
Utifrån den granskade forskningen som redovisats i resultatet är det möjligt att urskilja ett 

tydligt mönster gällande författares texter vilka syftar till att skildra genus- och könsneutrala 

karaktärer. Det är få författare som konkret porträtterar karaktärer med könsdysfori. De väljer 

att gå omvägar genom att istället skriva om djur eller karaktärer vars genustillhörighet aldrig 

synliggörs. Detta beror dels på att författarna vill ta avstånd från genusdebatten (McCabe et al, 

2011, s.220) och dels på att barns sexualitet gör vuxna obekväma (Epstein, 2012, s.292).   

 

I en intervju i Sveriges Television som gjorts av Magnusson och Mattmar (2014) framgår det 

att Hirdman ställer sig kritisk till att queertänket har fått ta så stor plats. Hon uttrycker sig enligt 

följande:  
 

[…] Jag är inte biologist men jag förnekar inte att det finns två kön. Det irriterar 

mig när man påstår att det finns fem kön och att man kan välja. Då har man inte 

förstått hur djupt en sådan här genusformering av människor går […] [Magnusson 

och Mattmar, 2014].  

 

Feminism och jämställdhet bygger på idén om alla människors lika värde. Därför ställer vi oss 

kritiska till Hirdmans uttalande, där hon menar att queer-tänket inte bör ta utrymme inom 

feminismen. Eftersom en stor del av Hirdmans forskning utgår från genus, blir det svårt för oss 

att förstå hur hon inte kan ha förståelse för den obefintliga tillhörigheten till varken genus eller 

kön. Hirdmans uttalande förefaller exkluderande gentemot personer som varken identifierar sig 

som man eller kvinna. Om inte dessa personer ingår i diskussioner rörande genus, jämställdhet, 

feminism och könsroller, vilken kategori faller de då inom och vilket budskap sänder det till 

dem?  

 

Värt att nämna vad gäller barnlitteratur och könsdysfori är att år 2018 skrev författaren 

Camilla Gisslow böckerna; Jag är Linus – en pojke med snippa, Jag är Bella – en flicka med 

snopp samt Jag är Tintin och Elsa - både en pojke och en flicka, eller mitt emellan. I böckerna 

får läsaren möta tre karaktärer med könsdysfori. Med tanke på ökningen av remisser gällande 
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utredning av könstillhörighet kan böckerna därmed öppna upp för samtal och diskussioner med 

elever i skolan. Vi anser också att böckerna ger upphov till att neutralisera gränsen mellan könen 

och på så sätt minska uppståndelsen kring könsbyten.  

 

6.4 Resultat kopplat till yrkesverksamheten 
Filipovic (2018, s.311) hävdar att när barn ofta blir utsatta för litteratur som förhåller sig enligt 

genusstereotyperna får det negativa konsekvenser då litteraturen skapar fördomar hos barnen 

som i sin tur bibehåller de rådande normerna i samhället. Även underrepresentationen av 

kvinnor i barnlitteraturen, riskerar att skapa uppfattningen om att flickor och kvinnor inte är 

lika viktiga eller intressanta som pojkar och män (Filipovic, 2018, s.310). Studier visar att 

utbildares förståelse för könsmönster och den påverkan som representationen av dessa i 

barnböcker för med sig, är bristfällig (ibid). Kåreland och Lind-Munther (2005, s.126) menar 

att böcker som barn möter i tidig ålder, bildar ”indirekta erfarenheter som de har att utgå ifrån 

när de skapar kön” och att det därför är inskränkt att tro att representationen av flickor och 

pojkar i barnböckers betydelse inte är betydande. Vi anser att det därför är av stor vikt att ha en 

tanke med den litteratur som presenteras för elever, och att kritiskt granska innehållet för att 

barnen inte ska få en fördomsfull bild av hur en pojke respektive flicka ska vara (Filipovic, 

2018, s.311). Hur detta sedan genomförs i praktiken är en annan fråga.  

 

I läraryrket går det använda Nikolajevas (2017, s.193) schema för analys innan en barnbok väljs 

ut för högläsning eller får ta plats vid skolans bibliotek. Det är viktigt att barnen blir 

presenterade för olika typer av genustillhörigheter, liksom icke-binära barn. Detta för att i 

enlighet med LGR 11, möjliggöra ett arbete som grundar sig i att alla elever får möjlighet att 

finna sin egenart, men också för att hos eleverna skapa förståelse för hur varierade uppfattningar 

om vad som är manligt respektive kvinnligt influerar människors möjligheter (Skolverket, 

2018, s.5).  

 

Transsexuella, icke-binära och genusutmanande ungdomar förekommer allt oftare i skolor. 

Utbildare måste därför förbättra sin praxis för att inkorporera dessa växande uttryck för olika 

typer av könsskillnader i sin undervisning. Det är vanligt att lärare får väldigt liten, alternativt 

ingen information och instruktioner rörande ämnen som behandlar könsskillnad (Meyer 

& Leonardi, 2018, s.449). Med tanke på det ökande antalet barn och ungdomar som utreds för 

könsdysfori, vilket presenterades i inledningen, är det av största vikt att som lärare ha detta i 

bakhuvudet vid utformningen av undervisning. LGR 11 (Skolverket, 2018) befäster att alla som 
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arbetar inom skolan har i uppgift att gestalta jämställdhet mellan män och kvinnor liksom alla 

människors lika värde. Med denna studie i åtanke vill vi i vår framtida lärarroll gestalta 

jämställdhet mellan alla människor snarare än mellan män och kvinnor, liksom alla människors 

lika värde.   

 

För att arbeta med att synliggöra rådande könsmönster, tror vi att det är viktigt att utgå från 

elevernas egna verkligheter. Vad uppfattar eleverna som maskulint respektive feminint? 

Upplever de ens att det finns några sådana ramverk? Om ja, skulle eleverna tillsammans kunna 

få utarbeta ett schema likt det Nikolajeva (2017, s.193) skapat och analysera olika barnböcker. 

Hur ofta bär flickorna respektive pojkarna klänning? Är det någon färg som är vanligt 

representerad bland flickorna och vice versa? Detta för att sedan i grupper eller helklass, 

problematisera frågan om någonting egentligen är kopplat till kön eller om det bara är 

föreställningar vi tränats in i. Förhoppningsvis kan detta arbete och kritisk analys av barnböcker 

vidga elevernas synsätt och bidra till acceptans och förståelse för andra människor. 

 

Vi har båda två under olika praktiker, på olika skolor, mött elever som farit illa på grund av att 

de har blivit retade/diskriminerade för att de haft tillhörigheter som på ett eller annat sätt varit 

könsöverskridande. Det har rört sig om att ha fel sorts färg på skorna till att ha fel sorts skridskor 

eller målade naglar. Utöver det har vi haft kollegor som inte avslöjat sin sexuella läggning på 

grund av rädsla för hur det skulle landa hos föräldrar, elever och andra vuxna inom 

skolväsendet. Vi har deltagit i värdegrundsarbete på flera olika skolor där vi båda upplevt att 

frihet rörande könstillhörighet fått ytterst lite uppmärksamhet alternativt helt fallit bort. Skolan 

har som uppdrag att arbeta för att inga elever ska fara illa eller utsättas för diskriminering 

beroende av könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet etcetera men bevisligen sker 

det ändå. Det visar på relevansen för denna studie och på vikten av att undervisa inom ämnet, 

inte minst för de utsatta men också för alla andra som arbetar i skolan. Genom detta är det 

möjligt att skapa förståelse och på så vis en trygg atmosfär bland både skolpersonal och elever. 
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7. Fortsatt forskning  

Med tanke på att Sverige ligger i framkant gällande jämställdhet som berör alla människors lika 

värde, tillsammans med de ökande siffrorna gällande könsdysfori inom sjukvården, ser vi en 

fördel med att forska vidare om hur könsroller och icke-binära gestaltas och får plats i 

undervisningen. Trots att personer utan könstillhörighet ökar i samhället inkluderas dessa inte 

i läroplanerna. Det krävs därför ökad kunskap inom skolväsendet om hur bland annat 

undervisningen kan bedrivas samt hur dessa personer inkluderas överlag i skolan. Intressant 

och framförallt viktigt blir därför att undersöka den presentation av genusstereotyper och 

könsdysfori, alternativt saknaden av dessa, som finns i den litteratur elever får möta i skolan, 

samt hur den påverkar elevers självkänsla och självuppfattning. Utöver skönlitteratur är det 

möjligt att granska elevernas läromedel och hur dessa skildrar barn och ungdomar. Vidare 

skulle vara intressant att forska om konkreta undervisningsstrategier inom detta område. 

Bedrivs undervisning inom ämnet, och i sådana fall hur?  
 

Barnböcker utgör en av de främsta faktorerna av miljöpåverkan i den tidiga barndomen och 

påverkar hur barn uppfattar kön- och genusstereotyper (Kåreland & Lind-Munther, 2005, 

s.126). Det stöd som barn förses med i tidig ålder lägger grunden för barnens framtida skapande 

av könsidentitet. Detta visar på hur viktig, inte endast material och litteratur som elever förses 

med är, utan också, och än viktigare, den betydelse pedagoger har. Pedagoger som reflekterar 

över och är insatta i de faktorer som kan komma att påverka sättet på vilket könsidentiteter 

bildas, har möjlighet att hjälpa barn på vägen mot en positiv känsla för könsidentitet.   
 

Detta understryker behovet av vidare forskning om genus och könsidentitet i den tidiga 

barndomen. Den typen av forskning kan vara till hjälp för pedagoger att få syn på 

stereotyper, liksom underrepresentation i barnböcker, som i sin tur lägger grund för 

observationer och reflektion innan ett material presenteras för barn och elever. Medvetenhet 

om könsskillnader, könsdysfori och mångfald, öppnar väg för en inkluderande och trygg 

lärmiljö (Filipovic, 2018, s.310).  
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9. Bilagor 

Författare 

Titel 
Tidsskrift 
Publikationsår 

Syfte Design 

Urval 
Datainsamling 
Land 

Studiens teoretiska 
utgångspunkt/ram 

Resultat 

Robert Bittner, Jennifer 
Ingrey & Christine 
Stamper.  

 

Queer and trans-themed 
books for young readers: A 
critical review  

Discourse: Studies in the 
Cultural Politics of 
Education. 

 

2016. 

Syftet är att överväga 
hur transpositiv 
litteratur för barn och 
ungdomar tillsammans 
med andra texter kan 
bilda en pedagogik 
förankrad i jämställdhet 
och social rättvisa. 

Artikeln bygger på 
litteraturhistoria som 
innehåller queer- och 
transteman. Artikeln 
bygger också på kritiska 
recensioner av mer 
nutida texter för barn och 
unga vuxna  

Urvalet består av 
barnböcker och noveller 
för unga vuxna. 

 

Land: USA 

Framgår inget 
teoretiskt ramverk. 

Resultatet visar att det råder 
avsaknad av böcker för barn 
och unga vuxna som berör 
HBTQ. De böcker som finns 
är oftast till för undervisning 
istället för att barn och unga 
ska kunna känna 
identifikation. Forskningen 
tar även upp exempel på 
böcker som kan användas i 
skolor. 

Judith Butler.  

Genustrubbel – 
feminism och 
identitetens subversion.  

2007. 

Syftet är att utmana och 
problematisera de 
rådande könsnormerna. 

Design: Monografi 

Land: Sverige, 
Göteborg. 

Feministiskt 
perspektiv liksom 
genusperspektiv på 
forskning 

Framgår inget konkret 
resultat. 

B.J Epstein.  

 

We’re Here, We’re (Not?) 
Queer: GLBTQ Characters 
in Children’s Books. 

 

Journal of GLBT Family 
Studies. 

 

2012. 

Syftet är att undersöka 
hur icke-heterosexuella 
karaktärer framställs i 
barnlitteraturen. Samt 
att undersöka om andra 
typer av 
könstillhörigheter 
framställs och i vilket 
syfte. Även att 
undersöka påverkan 
dessa karaktäriseringar 
och framställningar har 
på barn. 

Artikeln utgörs av en 
analys av engelska 
bilderböcker samt böcker 
anpassade för äldre barn, 
för att skapa en bild av 
hur USA och England 
väljer att karaktärisera 
icke-heterosexuella 
karaktärer. 
Framställningarna 
jämförs med barnböcker 
från andra länder.  

 

Land: Storbrittannien 

Framgår inget 
teoretiskt ramverk. 

Resultatet visar på en positiv 
utveckling av barnböcker där 
hbtq-karaktärer framställs. 
Dessa karaktärer fokuserar 
dock oftast på gay-personer 
och problem om deras 
sexualitet, samt vita, 
tillhörande medelklass och 
kristna karaktärer. Dessa 
karaktärer framställs dock 
också efter stereotyperna som 
finns rådande hbtq-kvinnor 
och män.  

Katarina Filipovic. 

 

Gender Representation in 
Children’s Books: Case of 
an Early Childhood 
Setting.  

Syftet är att identifiera 
att identifiera och 
analysera mönster i 
representationen av 
genus i barnböcker 
riktade till unga barn, 
samt skapa förståelse 

Forskningen baseras på 
en analys av femton 
olika barnböcker, andra 
forskningsartiklar samt 
professionella samtal och 
diskussioner mellan åtta 
pedagoger från ett 

Framgår inget 
teoretiskt ramverk. 

Forskningsartikeln visade på 
en tydlig framställning av 
könsmönster och en 
underrepresentation av 
kvinnokaraktärer i 
barnböcker. Det visade sig 
också att lärare och 
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Journal Of Research in 
Childhood Education.  

2018. 

för hur pedagoger för 
yngre barn tänker om 
genusrepresentationer i 
barnböcker. 

Syftet är också att 
hjälpa pedagoger för 
tidiga årskurser att bli 
mer medvetna om, och 
även kunna reflektera 
över, genusstereotyper i 
barnböcker. 

”learning center” i 
Dublin.  

 

Land: Irland, Dublin. 

pedagoger har en bristande 
kunskap och medvetenhet 
inom detta område. 

Becky Francis. 

 

Gender, toys and learning.  

Oxford Review of 
Education.  

 

2010. 

Syftet är att synliggöra 
hur leksaker hör ihop 
med respektive kön 
samt undersöka och 
diskutera pedagogiska 
aspekter inom detta. 

Empirisk datainsamling i 
form av intervjuer med 
småbarnsföräldrar och 
barn i tre- till 
femårsåldern. 

Land: Storbrittannien 

Studien baseras på 
tidigare forskning av 
Froebel Research 
Institute. 

Resultatet visar att olika ting 
kategoriseras, inte bara efter 
kön, utan också etnicitet och 
klasstillhörighet. 

Anna Grettve. 

 

Barnet i klädkammaren – 
kläder, klass och genus i 
två barnberättelser.  

 

2008. 

Syftet är att lyfta fram 
den mångfald av barn 
och barndomar som 
gestaltas i 
barnlitteraturen, samt 
att problematisera hur 
olika barn skildras. 
Kapitlet syftar också 
till att uppmärksamma 
klädernas funktion för 
att iscensätta 
genustillhörighet. 

Design: Kapitel i 
antologi 

Urval: Undersöker två 
olika barnberättelser, 
”Minas röda klänning” 
av Sophie Bolan samt 
”Tilda med hallonsaft 
och tjejkraft” av Carina 
Wilkes.  

Land: Sverige, Lund. 

Litteraturvetenskapligt 
ramverk 

Framgår inget konkret 
resultat. 

Kristin Hallberg. 

 

Kom an, Alfons Åberg! En 
studie av Gunilla 
Bergströms bilderbokssvit.  

 

2008. 

Syftet är att lyfta fram 
den mångfald av barn 
och barndomar som 
gestaltas i 
barnlitteraturen, samt 
att problematisera hur 
olika barn skildras. 

Design: Kapitel i 
antologi 

Urval: Studien granskar 
Gunilla Bergströms 
böcker om Alfons Åberg.  

Land: Sverige, Lund. 

Litteraturvetenskapligt 
ramverk. 

Resultatet visar att 
berättelserna om Alfons 
fokuserar på att 
huvudpersonen får vara 
narrativ för de problem som 
författaren, Gunilla 
Bergström vill belysa. Dessa 
är bland annat ångest, 
ensamhetskänslor, vänskap, 
och avundsjuka. 
Berättelserna belyser även 
relationen mellan vuxen och 
barn. 

Eva Heggestad. 

 

Syftet är att ge en 
översikt över ett nytt 
tema i den svenska 
barnboksutgivningen 

Materialet består av 
bilderböcker för barn 
som publicerats i Sverige 
mellan åren 1999 och 

Framgår inget 
teoretiskt ramverk. 

Resultatet visar att trots att 
utveckling av queerteman i 
barnböcker har skett, bemöts 
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Regnbågsfamiljer och 
könsöverskridande barn – 
bilderbokens nya invånare.  

 

Samlaren.  

 

2013. 

samt att undersöka hur 
föräldrar såväl som 
barn vilka avviker från 
heteronormen gestaltas. 
Syftet är också att 
granska de pedagogiska 
ansatserna och hur det 
queera presenteras. 

 

2013 och som 
ifrågasätter 
heteronormen genom att 
skildra alternativa 
samlevnadsformer 
och/eller alternativa 
sexuella eller 
genusrelaterade 
identiteter. 

Land: Sverige, 
Stockhokm 

ämnet fortsatt med 
försiktighet. 

Yvonne Hirdman.  

 

Genussystemet – 
refelxioner kring kvinnors 
sociala underordning.  

 

1993. 

Syftet är att 
problematisera 
förhållandet mellan 
könen. Texten utgår 
från frågan: Hur kan 
det komma sig att 
kvinnor generellt, 
geografiskt och 
historiskt, har ett lägre 
socialt värde än män?  

Design: Kapitel i 
antologi 

Urval: Utgår från 
begreppet gender i 
beskrivning av Gayle 
Rubin (1975).  

 

Land: Sverige, Lund 

Genusperspektiv på 
forskning. 

Resultatet visar att mannen 
framställs som stark och 
kvinnan svag. Det framgår 
också att genusformeringen, 
den ideologiska och den 
fysiska isärhållningen könen 
emellan, i sig självt är en 
process som skapar 
avlagringar vilka i sin tur 
verkar bestämmande, 
styrande. 

Lena Kåreland och Agneta 
Lind-Munther. 

 

Modig och stark – eller 
ligga lågt – 
(S)könlitteraturen i 
förskolan.  

 

2005. 

Syftet är att undersöka 
och belysa hur kön och 
genus konstrueras i 
litterära 
framställningar. 

Design: Kapitel i 
antologi 

Urval: Analyserar Astrid 
Lindgrens berättelser om 
Pippi Långstrump och 
undersöker 
huvudpersonernas 
agerande. 

Land: Sverige, 
Stockholm 

Genusperspektiv 
tillsammans med 
litteraturvetenskapligt 
ramverk. 

Forskningen visar att det 
finns en tydlig samvariation 
mellan läsning och läsarnas 
kön. Flickor läser också mer 
än pojkar. 

Janice McCabe, Emily 
Fairchild, Liz Grauerholz, 
Bernice A. Pescosolido & 
Daniel Tope. 

 

Gender in twentieth-
century childrens’s books: 
Patterns of disparity in 
titles and central 
characters.  

 

Gender and Society.  

2011. 

Syftet med studien är 
att undersöka hur 
genusrepresentationer 
omarbetar och bidrar 
till genussystem. 

Centrala karaktärer i 
5,618 barnböcker från 
USA genom 2000-talet 
analyseras. Både 
prisbelönta och icke-
prisbelönta böcker 
studeras. 

Datainsamlingen 
innehåller information 
om titlar och centrala 
karaktärer i 5618 böcker 
som är publicerade under 
hela 1900-talet. 
Information samlades 
från  tre hela serier i tre 
olika källor. Dessa var 
Caldecotts prisbelönta 
böcker, ”Little Golden 

Kvantitativ studie som 
fokuserar på de mest 
märkbara tecken på 
ojämlikhet och 
skillnader i 
representationen av 
manliga och kvinnliga 
karaktärer i centrala 
roller. 

Män är representerade nästan 
dubbelt så ofta i titlar och 1.6 
gånger oftare som centrala 
karaktärer. Förändringen som 
rör sig mot jämställdhet är 
fortfarande ojämn och knuten 
till mönster av feministisk 
aktivism och bakslag genom 
århundradet. 
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Books” och ”Children’s 
Catalog” vilka erbjuder 
en robust överblick av 
101 års engelsk 
barnlitteratur som räknas 
till prisbelönta, populära 
böcker och 
standardpreferensen för 
bibliotikarier.  

 

Land: USA, Florida 

Maria Nikolajeva. 

Barnbokens Byggklossar. 

2017. 

Att granska 
barnböckers 
utformning samt att 
belysa vissa formella 
drag som är mer 
framträdande i äldre 
barnlitteratur. Boken 
syftar också till att visa 
att vissa fenomen kan 
förknippas med vissa 
genrer. Även 
kopplingen till 
barnlitteraturens 
estetiska utformning 
och dess ideologiska 
budskap skildras. 

Böcker som analyseras 
är: Pippi Långstrump  

Mio Min Mio 

Det vita mörkret 

Här ligger jag och blöder 

Ronja Rövardotter 

Janne, min vän 

Anne på Grönkulla 

Hungerspelen 

Häxan och Lejonet 

Den hemliga trädgården 

Agnes Cecilia – en 
sällsam historia 

Harry-Potter böckerna 

Förr eller senare 
exploderar jag 

Land: Sverige, Lund. 

Litteraturvetenskaplig 
utgångspunkt. 

Inget konkret resultat 
framgår. 

Ying Toijer-Nilsson. 

Berettelser för fria barn – 
könsroller i barnboken. 

1978. 

Syftet är att kritisera 
barnböcker från 60- 
och 70-talet ur ett 
könsrollsperspektiv och 
hur könsrollsdebattens 
olika faser påverkat 
ungdomsförfattarna. 

Design: Monografi 

Urval: Ett antal 
svenska barnböcker 
under 60- och 70-talet. 

Land: Sverige, Lund 

Framgår inget 
teoretiskt ramverk. 

Barnböckerna under dessa 
årtalen har följt 
könsrollsdebatten, och de 
böcker som gått emot 
normerna har blivit populära. 
Det är många som sätter 
gränser mellan könen, men 
ingen som vill belysa de 
likheter som finns. 

Maria Österlund.  

 

Kavat men känslosam. Den 
komplexa barnboksflickan 
i Pija Lindenbaums Gittan-
triologi.  

Syftet är att lyfta fram 
den mångfald av barn 
och barndomar som 
gestaltas i 
barnlitteraturen, samt 
att problematisera hur 
olika barn skildras. 
Syftet med texten är 

Design: Kapitel i 
antologi 

Urval: Analyserar Pija 
Lindenbaums tre böcker 
om Gittan.  

Land: Sverige, Lund. 

Litteraturvetenskapligt 
ramverk. 

Framgår inget konkret 
resultat. 
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2008. 

också att ge en 
detaljerad beskrivning 
på flickskildringen i 
böckerna om Gittan. 

 

 

 

 

 

 


