Onderzoek

Resultaten

Methode
Hoofdpersonen v/m

Stand van zaken
recente kinderboeken

Meer jongens en mannen als enige hoofdpersoon dan meisjes en vrouwen

15 meest
verkocht/geleend

15
griﬀels
kinderjury

Aantallen

2012/2013

Mannelijk (16)

•

Overige personages: sekse, rollen, relatie
met hoofdpersoon, activiteiten, karaktereigenschappen, rollen, gedachten

Eerder onderzoek
Onder andere Weitzman (1972, VS), Kuyt
(1977, Nederland), Hoorens (2006, België):
•
•
•
•
•

meisjes en vrouwen onzichtbaar;
meisjes bang en afhankelijk;
jongens dapper en probleemoplossend;
mannen veel (professionele) rollen, onafhankelijk, ondernemend en karakter;
vrouwen vooral moeder, of juf, lief, veel in
huis, initiatiefloos en ‘kleurloos’.

Rollen/karaktereigenschappen

Hoofdpersoon: sekse, activiteiten, karaktereigenschappen, rollen, gedachten

Moeders zorgen en doen het huishouden,
vaders werken
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Vergelijking met eerder
onderzoek

•

Meer mannen, in een grotere variatie aan beroepen, dan vrouwen
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Vrouwelijk (8)

Onderzoeksvragen

Zorg, werk, huishouden v/m
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Meisjes en jongens

Vrouwen en mannen

Moeders en vaders

Jonge kinderen:
Verschillen meisjes en jongens zijn klein. Beiden
actief, initiatiefrijk, bang en onzeker.

Vrouwen: veel verzorgende en ondersteunende
beroepen. En ook een paar agenten, een burgemeester en een advocaat.

Moeders: vooral bezig met huishouden en zorg
man en kinderen.
Lief, praktisch, dominant (naar vaders).

Oudere kinderen:
Meisjes veel bezig met populariteit, uiterlijk
en verliefdheid; jongens bezig met hobby’s en
interesses en probleem oplossen.

Mannen: veel variatie in beroepen; geen beroepen in mode of administratief ondersteunend,
weinig verzorgende beroepen.

Vaders: vooral bezig met werk, in mindere mate
met kinderen, en vrijwel niet met huishouden.
Hobby’s, vrije tijd, speelt met kinderen, luistert
naar moeder.

jaren 70

2012-2013

aantal meisjes/vrouwen

max. 1 op 3, meestal (veel) minder

23% vrl, 53% mnl (enige hoofdpersoon)

rollen meisjes

bang, afwachtend, ondersteunend

divers: bang, stoer, iniatiefrijk, actief

rollen jongens

dapper, held, ondernemend

divers: bang, onzeker, held, actief

rollen vrouwen

moeder, juf

moeder, meedere beroepen

rollen mannen

diverse beroepen, vader

diverse beroepen, vader

rollen/karakter moeders

huishouden, zorg, ondersteunend

huishouden, zorg, baas in huis, emotioneel

rollen/karakter vaders

werk, leuke spannende dingen, baas in huis

werk, hobby’s, kinderlijk, neemt leiding bij crisis
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