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Sammanfattning 

Barnlitteraturen är en av barnets första massmediala kontakter. Den tillsammans med annan 

media påverkar individen i samhället stor som liten. Syftet med denna studie var att undersöka 

hur barn och vuxna gestaltas i bilderboken, sett ur ett genusperspektiv. Vår ambition var att se 

hur flickor och pojkar, kvinnor och män presenteras, både med egenskaper och till utseende i 

bilderboken, då det i resterande samhälle och kultur existerar en könsmaktsordning som bland 

annat polariserar könen genom att tillskriva dem olika egenskaper, beteenden och utseenden. 

Vi har gjort en kvalitativ studie och använt oss utav bibliotekets topplistor, under augusti och 

september månad 2012 i Umeå regionen. Dessa böcker granskades för att sen sammanställas 

med hjälp utav tematisk analys. 

Ur empirin gick det att utläsa att i majoriteten av böckerna finns ett tydligt isärhållande av kön 

och de traditionella könsrollerna lever på så sätt kvar. I vissa av de nyare böckerna kunde man 

dock ana ett spår av genusmedvetenhet och viljan att frånskrida tydliga könsmönster. 

Den slutsatsen tillsammans med tidigare kunskap från både teori och forskning, tyder på att 

bilderboken har en inverkan på barnen i deras beteende, hur de bör se ut och hur de förväntas 

visa känslor. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I samhället råder allmänna föreställningar om kvinnor och mäns roller, egenskaper, beteenden 

och utseenden. De är sprungna ur en stark norm kring vad som anses vara ”manligt” 

respektive ”kvinnligt” och bygger på ett genussystem där könen har tillskrivits olika 

egenskaper och karaktärer. Mannen anses exempelvis vara självständig, målmedveten och har 

en förmåga att fatta snabba förnuftiga beslut. Medan kvinnan exempelvis anses vara 

omvårdande, känslosam, mjuk och relationsinriktad (Gemzöe, 2002). Männen besitter mer 

makt och kvinnorna mindre, vilket kallas könsmaktsordning, och det är något som redan 

börjar på bb där flickan som föds får en rosa pin på tavlan, ett rosa täcke och med det en 

markering, du är flicka; med det följer vissa förväntningar om hur du ska vara och bete dig. 

Det nyfödda barnet blir genast invaggat i könsmaktsordningen och därmed i de egenskaper 

som tillskrivs könet, vilka styr den lilla människan rakt in i en trång mall som formar henne 

livet ut (Björk, 2012). Könsmaktsordningen är djupt inbäddad i samhällsstrukturen och 

reproduceras ständigt i olika forum, ett exempel är massmedia som vi ständigt kommer i 

kontakt med på olika sätt. Ett av de första medier som barn kommer i kontakt med är 

barnlitteraturen och det kan ske såväl i hemmet som på förskolan, i skolan eller i offentliga 

väntrum (Svaleryd, 2003). 

En saga kan ha många betydelser och beröra stora och små barn på olika sätt. Sagan fyller 

olika funktioner och kan förändras och växa över tid beroende på barnets utveckling, ålder 

och intresse. Sagan är nu och har genom tiderna varit ett uttryck av vårt kulturarv, den överför 

både moral och historik till barnen (Granberg, 2006). Den berättar för barnen hur de bör se ut 

för att passa in som pojke respektive flicka, boken visar också på vad som är typiskt manligt 

och kvinnligt (Kåreland, 2005). Sagan är en del av kulturarvet inte bara genom dess litterära 

form utan även genom att den förmedlar samlevnadsregler och samhällets uppbyggnad. Den 

visar på hur vi bearbetar känslor, upplevelser och olika uttryck (Granberg, 2006). 

Om vi ser till genus i barnlitteraturen, så har kläder en bidragande roll till att styra in barnen i 

socialt kodade rum. De bidrar till att antyda något om vem eller vad någon är (Andersson & 

Druker, 2008). Studier har visat på att flickor och pojkar gestaltas olika i dagens sagor, där 

flickor framställs som vackra och passiva och pojkar som starka och intelligenta (Brule, 

2008). Kvinnor är förknippade med trygghet och omsorg och männen med äventyrslust och 

lekfullhet (Kåreland, 2005). Det har även visats sig att pojkar är överrepresenterade som 

huvudkaraktärer i barnlitteraturen och även i annan media. Det i sin tur kan bidra till att 

påverka hur kön skapas i samhället. Pojkar och män kan ses som mer betydelsefulla och 

därför viktigare för vårt samhälle (McCabe, Fairchild, Grauerholz, Pescosolido, Tope, 2011). 

1.2 Problemformulering 

Med tanke på hur stark normen är kring kön och dess tillskrivna egenskaper, utseenden och 

beteenden i samhället så påverkas vi alla av den hela tiden. Förändringen kring könsroller går 

sakta eftersom den är stark och reproducerar sig själv hela tiden (Gemzöe, 2002). Forskning 

på området finns men det krävs även en vilja av fler i samhället att bryta mönster, först då 

sker en förändring. 

Vi är tre föräldrar som utifrån ett genuint intresse för genusfrågor, känner starkt för hur barn 

blir påverkade av rådande normer kring kön idag och bilderboken är något som många barn 

tidigt kommer i kontakt med. Även som blivande socionomer kommer vi under hela vårt 

yrkesverksamma liv att komma i kontakt med människor i olika åldrar och i olika 
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livssituationer. Alla dessa människor kommer på olika sätt, mer eller mindre vara färgade av 

genussystemet. Därför upplever vi att det kan vara intressant att studera en av de första 

massmediala inkörsportarna för barnen. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur barn och vuxna, ur ett genusperspektiv, gestaltas i de 

mest utlånade bilderböckerna till barn mellan 0-6 år i Umeåregionen.  

1.4 Definition av begrepp 

Genus 

Genus inom genusforskningen handlar om att man vill särskilja det biologiska, fysiologiska 

könet från könet som social konstruktion. Könet ses som kulturellt och socialt konstruerat 

vilket betyder att det som vi i samhället ser på som ”manligt” eller ”kvinnligt” är egenskaper, 

beteenden och utseenden som är tillskrivna antingen det ena könet eller det andra av 

omvärlden. I användandet av begreppet genus ser man inte det biologiska könet som direkt 

bundet till vissa typer av egenskaper (Thurén, 2003). 

Bilderboken 

Begreppet bilderbok är enligt Nikolajeva (2000) komplext och handlar om böcker som är 

skrivna för barn, men inte av barn. FN:s barnkonventions definition av barn är ofta 

återkommande och då innefattas alla barn mellan 0-18 år (http://unicef.se/barnkonventionen). 

Det är dock författaren som måste göra klart för sig vilken ålderskategori de tänker vända sig 

till och sedan anpassa språket därefter.  

I vardagsspråket är det sällan ett problem att definiera bilderboken, biblioteken har ofta en 

särskild avdelning för barn och skiljer på småbarnsböcker och ungdomsböcker. Men när man 

ska forska kring ämnet kan det bli svårt att finna en entydig definition. Olika författare kan 

benämna bilderboken på olika sätt. Bland annat talas det om en bok med ett maximalt omfång 

på 64 sidor. Eller en bok där det finns minst en bild per uppslag. Ett alternativt sätt att 

definiera bilderboken är att låta förlagen gör det. Det är upp till varje forskare att själv 

definiera det man väljer att studera (Kåreland & Werkmäster, 1987). I denna studie utgår vi 

från bibliotekets definition som en bok där text och bild löper parallellt och riktar sig till barn 

mellan 0-6 år. 

1.5 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till bilderboken, som enligt bibliotekets definition är böcker som riktar 

sig till barn 0-6 år. Tecknade serier berörs inte av denna studie. I studien har fokus legat på att 

se hur flickor och pojkar, män och kvinnor gestaltas i bilderboken ur ett genusperspektiv. 

Andra perspektiv såsom klass, etnicitet, sexualitet och ålder hamnar därför utanför vår studie. 

En annan faktor som inte tas hänsyn till är familjekonstellationer. Studien ser heller inte till 

skillnader generellt över tid i bilderbokens gestaltning av pojkar och flickor, kvinnor och män 

utan endast de som tillhör urvalet. 

1.6 Ansvarsfördelning 

Denna studie har tre olika författare och vi vill med detta stycke skriva hur 

ansvarsfördelningen varit upplagd. Tillsammans arbetade vi fram en grund som blev studiens 

första del, den har olika huvudförfattare: Camilla arbetade med kunskapsöversikten, Zandra 

med den teoretiska ramen och Jenny med metoden. Empirin, analysen och diskussionen har vi 
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skrivit och diskuterat fram tillsammans. Alla justeringar och arbetet som helhet är en produkt 

som kommit från ett samarbete oss emellan i såväl tanke som skrift. 

2 Kunskapsöversikt 

I detta avsnitt kommer vi att presentera en kunskaps- och forskningsöversikt på området, den 

visar kort hur det sett ut bakåt i tiden och hur det ser ut idag.  

2.1 Historisk kunskapsöversikt 

Majoriteten av de första böckerna innehållande många bilder, som riktades till barn hade ofta 

ett undervisande syfte. De hade en uppfostrande vinkel och följde på så vis mönstret som 

rådde inom barnlitteraturen (Kåreland & Werkmäster, 1987). De första barnböckerna var inte 

anpassade efter läsarens behov, de upplevdes sällan som spännande eller roliga av barnet. 

Under 1800-talet delades barnlitteraturen in i olika kategorier, dessa byggdes ofta på kön, 

ålder och samhällsklass. Synen på barnet och det rådande samhällsklimatet var det som 

belyste handlingen i böckerna. Det hjälpsamma, prydliga barnet i litteraturen från början av 

1900-talet, började förändras i böckerna och blev under 1900-talets gång allt mer bångstyrigt 

och utlevande. Det var även då som den klassiska flick- och pojkboken uppstod och 

utvecklades. Pojkboken var ofta inriktad på yttre handling och spännande kraftprov, medan 

flickbokens handling ofta var inom hemmets fyra väggar. Den byggde på känslor, relationer 

och vardagslivet. Trots diverse kritik om att dessa böcker skilde sig alltför mycket från 

verkligheten, fick pojk- och flickboken ändå följa sitt traditionella mönster långt in på 1900-

talet (Kåreland, 2009).  

Under könsrollsdebatten och feminismens framväxt på 1960-talet, kritiserades de könsroller 

som fanns i barnlitteraturen. Böckerna ansågs innehålla alltför få positiva rollförebilder för 

barnen och vissa böcker riktade till små barn styrde in pojkar och flickor till olika intressen 

och aktiviteter. Henne mot hemmet och tryggheten och honom mot äventyret och samhället 

(Kåreland, 2009). Det var då den feministiska kritiken introducerades på barnlitteraturen och 

den har sedan fått ett flertal efterföljare. Det innebar att allt fler författare skrev litteratur som 

båda könen kunde ta del av. Mansrollen hamnade också i fokus och allt fler författare försökte 

sig på mer nyanserade porträtt av pojkar och män (Kåreland, 2005). 

2.2 Aktuell kunskapsöversikt 

Lena Kåreland är professor i svenska samt litteraturvetare och har ofta fokus på 

barnlitteraturen inom sin forskning. Det är ett namn som ständigt återkommer i artiklar och 

böcker på detta område. Kåreland (2005) var delaktig i en studie som gjordes under en 

treårsperiod i början av 2000-talet. Studien utgick från att se vilka genusmönster som kan 

finnas i barnböcker och i vilken mån barns syn på kön kan påverkas av detta. Den visade på 

att traditionella könsmönster fortfarande går att finna i dagens bilderböcker. Där flickorna 

porträtteras små och svaga medan pojkarna visas stora och starka. Ofta porträtteras männen 

och papporna tillsammans med barnen där de ägnar sig åt det lekfulla och äventyrsbetonade, 

medan mammorna är de som förmedlar trygghet, stabilitet och omsorg. Litteraturen förmedlar 

öppet eller dolt, både kulturella och sociala bilder. Kåreland (2006) menar på att 

föreställningar om kön finns att finna i böckernas värld. 

I studien jämför Kåreland (2005) olika bilderböcker för att se om huvudkaraktärerna gestaltas 

olika. Hon granskar två titlar om samma karaktär, en av karaktärerna är pojke och den andra 

är flicka. De skillnader hon sett är att pojken gestaltas som en obrydd, busig och arg gris som 
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inte bryr sig om vad andra tycker. Han är alltid aktiv, han springer eller rusar fram oavsett var 

han är på väg. Pojken befinner sig utanför hemmet, utan vuxna och i äventyrlig lek. 

Huvudkaraktären som är flicka, framställs som en ängslig, osäker gris som är beroende av vad 

andra tycker. Hon porträtteras på sina bilder mer med en trippande gång. Flickan ska hjälpa 

sin mormor, som är ständigt närvarade, i en vardagssyssla. Kåreland menar att genom att ta 

del av böckerna så kan man påverkas av de olika positioner som manligt och kvinnligt 

presenteras inom. Där manlighet framställs genom lek och självständighet och kvinnlighet 

gestaltas genom det mjuka och vänliga. Flickan blir genom böckerna ett anpassligt objekt och 

pojken ett självständigt subjekt (Kåreland, 2005).  

Även Brule (2008) menar på att flickor och pojkar gestaltas olika i sagorna. Hjältinnor i 

sagornas värld framställs ofta som unga, vackra, passiva och hjälplösa. Medan den manliga 

hjälten lyfts i sagan för att han är just stark, kraftfull, stilig, intelligent och rik (Brule, 2008). 

Flickor som på något sätt tar del av en saga saknar i högre grad än pojkarna positiva 

förebilder, då de mer sällan presenteras som just starka och aktiva (Kåreland, 2005). 

Egenskaper som kompetens, intelligens och integritet sätts åt sidan i den traditionella sagan, 

när den vackra prinsessan räddas av den stilige och starka prinsen. Genomgående i dessa 

sagor lyfts det fram ett attraktivt utseende, framförallt det feminina, som är kulturellt skapat 

och som speglar den rådande normen i samhället (Brule, 2008). Brule menar att man måste 

kritiskt granska dessa sagor. Om man skriver över handlingen så att individer även utanför 

den rådande normen passar in, då inser man hur djupt rotad den rådande sociala ordningen är i 

sagan.  

När man ser till utrymmet i böckerna, vem som äger handlingen och finns med i titeln, skiljer 

det sig åt mellan könen. Studier visar på att flickor och kvinnor fortfarande i vår samtid är 

underrepresenterade som huvudrollsinnehavare i barnlitteratur, men även i film och andra 

medier riktade till barn (McCabe et al., 2011). Det är något som Kåreland även visat i sina 

studier (Kåreland, 2005). När flickor och kvinnor inte får detta utrymme i de kulturella 

produkterna så förstärks och reproduceras det patriarkala könssystemet. Om ett kön 

representeras mer eller mindre, även om antalet i populationen vad gäller kön är detsamma 

kan det förmedla att ett kön inte är lika socialt accepterat. Skillnaden i vilket kön som är 

närvarande i litteraturen påverkar hur kön konstrueras i samhället. När flickor är 

underrepresenterade i barnlitteraturen ger det oss indirekta signaler om att flickor och kvinnor 

är mindre betydelsefulla och mindre viktiga i vårt samhälle (McCabe et al., 2011).  

Barnböcker förmedlar vad som är rätt och fel, vad som anses vackert och fult, de visar på 

samhällets ideal och riktlinjer (McCabe et al., 2011). Barnboken är kort sagt tryckta papper på 

delade värderingar och förväntningar på individen. Olika slags litteratur antyder och ger 

riktlinjer på hur individer förväntas vara och vad de kan bli, dessa är ofta ihopkopplade med 

vilket kön man har. Det kan innebära att bilderboken är en del i barnets indirekta erfarenhet 

när de skapar kön (Kåreland, 2005). 

Kön är en social konstruktion, djupt nerbäddad i vårt samhälle och det syns även i 

barnlitteraturen. Den polariserade tanken kring kön har sedan en lång tid tillbaka blivit en 

norm, och upprätthålls på alla arenor däribland böcker och är därför också väldigt svåra att 

bryta. Normer skapar också scheman/filter vilka man ser världen igenom, och dessa scheman 

formar våra tolkningar, exempelvis så har man sett att om en pojke läser en bok med en flicka 

som huvudkaraktär så återberättar han sagan med flickan som ”birollsinnehavare” och tar in 

den egentliga birollsinnehavaren/pojken och gör honom till huvudkaraktär (McCabe et al., 

2011). Studier har också visat på att barn helst läser böcker där man delar samma kön som 
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huvudkaraktären. Särskilt starkt visas detta hos pojkarna som föredrar att läsa böcker om 

pojkar (Kåreland, 2005).  

3 Genusteori 

I detta avsnitt presenteras den teori som kommer att användas i analysen av empirin, följt av 

hur genus kan yttra sig i bilderboken. 

Genus som begrepp handlar om det ickebiologiska könet, vilket betyder att man syftar till det 

socialt och kulturellt skapade könet. Genusforskare problematiserar allt som berör kön, 

uppfattningar kring kön, det kulturellt och socialt skapade och hur det påverkar oss. Inom 

genusforskningen undersöks mänskligt liv kopplat till kön och vad det är som gör att man 

räknas till att vara ”kvinna” eller ”man” och vad det har för konsekvenser (Thurén 2003). 

Alla människor är uppdelade i två kategorier, ”man” och ”kvinna”. Upprätthållandet av 

kategorierna ”man” och ”kvinna” sker genom könstillskrivna egenskaper som i sin tur 

omnämns som könsroller. Könsrollerna utgör riktlinjer, normer, för hur man bör bete sig, 

vilka kläder man bör och inte bör bära etc., för att passera som ”kvinna” eller ”man”/”flicka” 

eller ”pojke” (Gemzöe, 2002). Normen som råder i vårt samhälle och vår kultur säger, att man 

måste ingå i någon av dessa kategorier, annars blir man inte accepterad (Rosenberg, 2011).  

Rosenberg skriver i Queerfeministisk agenda (2011) att könsidentiteten utmanas om 

exempelvis en kvinna klär sig i, av samhället klassificerat som, maskulina kläder eller 

tvärtom, och vilket utanförskap detta kan medföra för den personen. Denna kategorisering 

används systematiskt i samhället för att fördela resurser, sysslor och makt (Gemzöe, 2002). I 

boken Det andra könet, skriver Simone de Beauvoir (2012) att man inte föds till kvinna, utan 

man blir det. Syftet de Beauvoir ville belysa var nämligen att könet faktiskt är en social 

konstruktion mer än en biologisk betingelse. De egenskaper som tillskrivs könet är alltså inga 

man föds med som biologisk varelse utan de är egenskaper som skapas av den värld vi lever 

och insocialiseras i. Könspolariserande normer har skapats och upprätthålls av samhället 

ideligen (Svaleryd, 2003). Genusforskaren Yvonne Hirdman (2004) menar på att det rådande 

genussystemet bygger just på en dikotomi, motsatsförhållanden, som könskategoriseringen 

handlar om. Det dualistiska tankesättet; en man är allt vad en kvinna inte är, och tvärtom är 

vad kategoriseringen eftersträvar och nedan exemplifieras den. 

Man     Kvinna 

förnuft     känsla 

logik     intuition 

intellekt     kropp 

subjekt     objekt 

oberoende     beroende 

aktiv     passiv 

ordning     kaos 

 

Ovanstående ordning förtydligas enligt Gemzöe (2002) som menar på att vår tankevärld 

ordnas i förhållande till kön och även utifrån att de egenskaper tillskrivna det manliga könet 

ses som idealet och de egenskaper som tillskrivs kvinnan, ses som avvikande samt inte 

värderas fullt så högt som idealet.  

Rådande genussystem visar på en könsmaktsordning där män är överordnade och kvinnor 

underordnade (Gemzöe, 2002) och denna könsmaktsordning har alltid funnits genom tiderna. 
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Den bidrar till en generell maktobalans och existerar i alla sfärer, som i hemmet, i politiken, i 

ekonomin och i kulturen. Den visar på en strukturell ojämlikhet mellan könen som bland 

annat leder till konsekvenser som våld och sexuella övergrepp, maktobalans i beslutsfattande, 

ekonomiska ojämlikheter som exempelvis löneskillnader, massmediala förnedranden och 

kränkningar (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige [ROKS], 2001).  

Åsa Crona (1993) menar på att flickor/kvinnor har som syfte i vårt samhälle och i vår kultur 

att bistå mannen med tillfredställelse. Kvinnan står i direkt tjänst hos mannen och ska vara 

skön att titta på och behaga, hon har ett tillfredsställande syfte (Crona, 1993). 

Gemzöe (2002) menar att eftersom vår kultur ständigt fortsätter att befästa 

egenskapsuppdelningen mellan könen, slås det också fast att vissa yrken mer lämpar sig för 

antingen kvinnor eller män och att dessa föreställningar på så vis också fortsätter att 

upprätthålla könsmaktsordningen. Hon skriver vidare att medvetenheten kring könsroller har 

funnits i över 30 år och ändå är det en stark norm som framstår som självklar i vårt samhälle. I 

boken Tystnaden är bruten, ta ansvar! nämns socialpsykologen Berit Ås och begreppet 

härskartekniker, som hon myntat. De fem teknikerna är; osynliggörande, förlöjligande, 

undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Samtliga 

tekniker verkar förminskande och förtryckande. Ås menar att härskartekniker också 

upprätthåller könsmaktsordningen genom att systematiskt hålla den underordnade gruppen 

nere (ROKS, 2001). 

Ytterligare ett sätt som gör att egenskapsuppdelningen fortsätter att reproduceras är 

exempelvis pojkens jakt efter sin könsidentitet. Enligt den feministiska teoretikern Chodorow, 

skriver Gemzöe (2002), måste pojken skapa distans från allt och alla som står för de av 

samhället skapat som kvinnliga egenskaper, så väl inom sig själv som i den yttre världen. 

Detta fenomen speglar samhällets dualism och hierarki kring de två könskategorierna då det 

tvingar pojken att även nedvärdera sin motsats. 

Något som även präglar utvecklingstakten menar Gemzöe (2002) är mäns rädsla för feminism 

och genusdebatten och menar att det finns en homofobi bakom denna rädsla. ”Manlighet” 

enligt normen är kopplad till heterosexualitet och en potentiell förlust av detta handlar ju om 

att vara sedd som och känna sig som, mindre ”manlig” och då angränsande till ”kvinnlig” 

vilket är det mindre ansedda könet och alltså något sämre. Detta skulle även kunna kopplas 

till homosexualitet, att bli reducerad i sin ”manlighet” blir då översatt till icke heterosexuell. 

Genussystemet är på alla dessa vis djupt invävt i vårt sätt att tänka, drömma, leva och är 

därför så seglivat (Gemzöe, 2002). 

De båda könen socialiseras till sina roller och den största kränkningen ett barn tvingas 

genomleva anser Svaleryd (2003) utifrån psykoanalytikern Joyce McDougall, är att barnet 

inser att det är antingen pojke eller flicka och därför inte kan vara både och. Svaleryd 

fortsätter och menar, att barn väljer efter sociala stereotyper är problematiskt då det är 

begränsande för dem och deras erfarenheter och lärande. Att detta tidiga könsstereotypa 

mönster får stor betydelse i hur deras framtid formas och säger därmed att vilket kön vi har 

påverkar i hög grad hur vi kommer att leva våra liv. Svaleryd (2003) har studerat Judith 

Butlers texter där Butler menar att benämningen ”pojke” och ”flicka” får barnet som är knutet 

till någon av dem, att formas och bestämmas av de föreställningarna som tillskrivs respektive 

kön. Barnens liv inramas och begränsas därmed utifrån mallen ”pojke” eller ”flicka”, och 

deras fulla potential att utveckla sina liv som människor, personer riskeras att aldrig uppnås 

för någon av dem (Svaleryd, 2003). 

Individen förblir sitt kön framför sin mänsklighet och begränsas enligt detta (Björk, 2012). 
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3.1 Genus i barnboken 

I kunskapsöversikten nämndes det hur t.ex. bilderboken är med och förmedlar den syn 

samhället har på vad som anses maskulint och feminint. Den antyder till pojkar och flickor 

genom tankar och bilder hur de förväntas vara och vad de kan bli som vuxna (Kåreland, 

2005). I barnlitteraturen bidrar kläderna till att styra in barnen i sociala och kulturellt kodade 

rum. Eftersom kläderna är en symbol som antyder något om vem och vad barnet är 

(Andersson & Druker, 2008). Det har visats sig i barnlitteraturen att flickor mer ofta saknar 

positiva identifikationsobjekt. Bilderbokens utformning med avseende på genus och kön, kan 

ha stor inverkan på vilken uppfattning och förståelse barnen får för världen (Kåreland, 2005).  

I barnets identitetsutveckling är könstillhörighet grundläggande, pojkar och flickor blir sina 

kön genom att de deltar i ett socialt samspel. De blir snabbt medvetna om könskoderna och 

anpassar sig efter dem (Kåreland, 2005). Det yttre skapar omedelbara förväntningar om vissa 

beteendemönster som bygger på konventioner. Om personen är genusneutral tvingas ofta 

författaren att framhäva könet genom yttre beskrivningar (Nikolajeva, 2000). Det är heller 

inte ovanligt att läsaren definierar karaktären som manlig, då en kvinnlig karaktär ofta förses 

med något slags attribut (Kåreland, 2005). Nikolajeva konstaterar också att personernas 

beteenden ofta är överdrivet könsstereotypiska. Det är författaren som undermedvetet skapar 

sina gestalter styrda av könsstereotyper i små som stora detaljer. Detta kan bli än mer tydligt i 

en bilderbok där det i vissa fall inte framkommer i texten, men genom bilden får man veta 

mer (Nikolajeva, 2000). I bilderboken ses både text och bild som betydelsefulla element, där 

de samspelar och förmedlar en historia (Kåreland, 2005). 

Genom att ifrågasätta genus i barnlitteraturen och inte alltid anpassa boken till verkliga och 

ideala könsmönster, ger man barnen frihet att själva upptäcka alternativ och positioner i sitt 

sätt att vara. Det som är positivt med att ifrågasätta rådande könsnormer är att barnen får 

alternativ (Kåreland, 2005). Barnlitteraturen är föränderlig över tid och nya roller utforskas, 

rådande ideal utmanas genom lek, dagdrömmar och fantasi (Andersson & Druker, 2008). 

Forskning visar på att det är lättare för en flickkaraktär att överskrida genusnormen, och 

begreppet pojkflicka ses som något positivt, medan begreppet flickpojke inte existerar 

(Kåreland, 2005).  

När man talar om könsstereotyper talar man om att pojkar och flickor i böcker beter sig som 

de förväntas göra utifrån rådande normer, t.ex. att flickorna är snälla och väluppfostrade och 

att pojkarna är busiga och äventyrliga. Nikolajeva (2004) har byggt upp ett abstrakt schema 

för några typiska egenskaper hos pojkar/män och flickor/kvinnor.  

Pojkar/män   Flickor/Kvinnor 

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  

                                                                                                              (Nikolajeva, 2004, s.129) 
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Med detta schema menar Nikolajeva (2004) inte att alla pojkar och flickor i barnlitteraturen 

följer detta schema, men det kan underlätta för oss att bedöma hur stereotypa karaktärer 

skildras. Manliga normer är underförstått överlägsna och många kvinnliga karaktärer med 

maskulina drag förstärks med typiskt kvinnlig personskildring. När man undersöker kvinnliga 

karaktärer i barnlitteratur är det värt att poängtera att handlingsförloppet vanligtvis följer den 

manliga hjältesagans mönster som är konkreta och målinriktade. De kvinnliga 

handlingsförloppen är inte lika lätta att urskilja eftersom de inte är lika markanta med början, 

mitt och slut som vi är vana vid och ofta associerar till en manlig hjälte av något slag 

(Nikolajeva, 2004). 

4 Metod 

I detta avsnitt presenteras vilka metoder som har valts för att uppnå studiens syfte. Läsaren 

ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om metodologiska överväganden och valda 

tillvägagångssätt för studien. 

4.1 Val av datainsamlingsmetoder 

Kvalitativmetod 

En forskningsmetod kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ och den grundläggande 

skillnaden mellan dessa är att kvantitativa metoder omvandlar information till siffror och 

mängder, och i den kvalitativa metoden har forskaren en uppfattning eller tolkning av 

information som står i förgrunden. Den kvalitativa forskningen lägger vanligtvis sin vikt på 

ord och känsloupplevelser. Med kvalitativ metod vill forskaren förstå och få en djupare 

inblick i studieobjektet. Genom kvalitativa metoder försöker man finna kategorier, 

beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen eller ett sammanhang (Bryman, 

2011). Vi har i studien valt att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi. Utgångspunkten har 

varit att studera hur barn och vuxna gestaltas i utvalda bilderböcker genom deras egenskaper, 

beteenden och utseenden.  

En deduktiv ansats innebär att man utgår från tidigare forskning som man vill pröva eller 

förkasta, dvs. att man drar slutsatser från befintliga teorier (Bryman, 2011). Studien har en 

deduktiv ansats då utgångspunkten görs utifrån att normer kring kön i samhället finns och 

präglar människan. 

Hermeneutiken 

Hermeneutiken kan sägas vara en tolkningslära, där man studerar, tolkar och försöker förstå 

hur människan fungerar utifrån språket. På samma sätt som man kan tolka språkliga utsagor 

och skrivna texter, kan människans handlingar och livsyttringar tolkas. Den hermeneutiska 

forskaren ses som öppen, subjektiv och engagerad, då den står för kvalitativa förståelse- och 

tolkningssystem (Patel & Davidsson, 2011). Vi har valt ett hermeneutiskt synsätt då vi menar 

att genom att studera och tolka bilderboken, kan vi få förståelse för hur barn och vuxna 

framställs i den skrivna texten och även hur de framställs i bilder. Då vi har en förförståelse 

på området som ska studeras, har vi närmat oss forskningsobjektet subjektivt. Inom 

hermeneutiken ser man förförståelsen som en tillgång snarare än som en begränsning, detta 

genom att man lättare kan förstå och tolka bilderböckerna. Under studien och granskningen av 

bilderböckerna har vi sett till deras helhet, det är en holistisk uppfattning som menar på att 

helheten är mer än summan av delarna (Patel & Davidsson, 2011). Den ursprungliga 

hermeneutiska modellen förutsätter att vi börjar med en helhet, fortsätter med detaljer, tillbaka 

till helheten med mer förståelse och så vidare. Detta är en process som fortsätter och kallas för 



13 

 

den hermeneutiska cirkeln. Precis så kan man likna läsandet av bilderboken, läsaren pendlar 

mellan de visuella och det verbala och förståelsen blir på så vis djupare och bredare för var 

gång läsaren möter boken (Nikolajeva, 2000).  

Tematisk analys 

En tematisk analysmetod är en av de vanligaste teknikerna när man gör en kvalitativ 

dataanalys. Den tematiska analysen innebär att man under inläsningen av materialet finner att 

vissa delar i empirin liknar varandra, berör samma områden och då hör samman under ett och 

samma tema. Ett exempel på det är att vissa ord, fraser eller bilder förekommer ofta och då 

utgör de ett tema (Bryman, 2011).  

4.2 Tillvägagångssätt 

När vi bestämt oss för uppsatsens ämne gjordes inledningsvis en litteratursökning och en 

forskningsöversikt. Detta för att skapa en bild över vad den tidigare forskningen presenterade, 

men även för att öka kunskapen kring de begrepp och teorier som berör detta 

forskningsområde. Fortsättningsvis studerades en mängd facklitteratur utifrån titlar och 

innehåll som berörde genus, barnboken och bilderboken.  

De utvalda bilderböckerna som analyserats i studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Det innebar att vi utifrån bibliotekets hemsida (www.minabibliotek.se) valde 

de två mest aktuella tio i topp bilderbokslistorna, i augusti och september månad. Topplistorna 

bestod av två dubbletter vilket resulterade i totalt 18 böcker som stod för empirin. Genom att 

vi fick tag på samtliga böcker förekom inte något bortfall.  

Vi sammanställde tillsammans en frågemall som skulle vara till hjälp vid analysarbetet så att 

samtliga i forskningsgruppen skulle studera bilderböckerna utifrån samma frågor. 

Frågemallen utarbetades som en semistrukturerad intervjuguide. Syftet med det valet var att 

samtliga forskare skulle ha möjlighet att titta på samma saker under datainsamlingen och 

sedan kunna sammanställa det på ett jämförbart sätt, då alla i forskningsgruppen gick igenom 

och analyserade samtliga bilderböcker. Samtidigt som det lämnades utrymme för att var och 

kunde göra sin tolkning och inte nödvändigtvis efter en särskild ordningsföljd. Svaren 

utformades utifrån var och ens eget sätt att tolka och svara på bilderböckernas innehåll 

(Bryman, 2011).  

En pilotstudie utfördes sedan på fyra bilderböcker för att testa vår frågemall. Efter några 

revideringar var den klar för användning till de böcker som var aktuella för studien. Samtliga 

forskare analyserade först alla böcker var och en för sig med hjälp av frågemallen. Materialet 

det resulterade i sammanställdes gemensamt för att sedan studeras genom en tematisk 

analysmetod, där olika teman utarbetades genom färgkodning av materialet. Med det menas 

att allteftersom att vi tillsammans fann gemensamma nämnare i textmaterialet färgmarkerades 

dem på utskrivna papper. Dessa gemensamma nämnare resulterade i de teman som vi låtit 

rubricera de olika delarna i analysen.  

4.3 Redovisning av sökmotorer och sökord 

I början av studien läste vi in oss på ämnet, vi sökte litteratur främst på Umeå Universitets 

bibliotek och via deras databas, men även på Umeå stadsbibliotek. Några av de sökord som 

användes var: barnbok, genus, barnlitteratur, könsroller, bilderbok. Vi upptäckte att vissa 

svenska författare var återkommande både inom litteraturen och inom forskningen på 

området. Genom databasen ”socINDEX (ebsco)”, söktes internationella artiklar på vårt 
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ämnesområde, sökord som: childrenliterature, gender, books, sex role användes för att hitta 

relevant kunskap. Vidare söktes också material på internet via sökmotorn, ”google”, liknade 

sökord användes som uppgetts ovan. Denna sökning gav kunskap på tidigare studier som 

gjorts i Sverige, ofta med författarnamn vi stött på i litteratursökningen, men hänvisade även 

till andra individers uppsatser på liknade ämnesområde som vårt. 

4.4 Metodologiska och etiska reflektioner 

Eftersom vi har gjort en litteraturstudie så berörs inga direkta personer. Vi har således inte 

behövt ta ställning till några särskilda etiska överväganden och vi har granskat utvalda titlar 

utifrån bibliotekets hemsida (www.minabibliotek.se) därför finns heller ingen kunskap om 

målgruppen som besöker biblioteket och lånar böcker. Vi vet inte vilka det är som går till 

biblioteket och lånar böcker, men det skulle kunna vara allt från privatpersoner till förskolor 

och andra verksamheter och organisationer runt om i Umeå regionen. Vi valde att göra ett 

bekvämlighetsurval och valde Umeå regions topplistor eftersom vi själva bor här och det var 

ett enkelt sätt för oss att få tag på det vi ville ha. Vi är även medvetna om att dessa två tio i 

topp listor möjligtvis ser annorlunda ut i andra delar av länet och i landet i övrigt. Många av 

de mest populära boktitlarna finns i många exemplar, vilket också leder till att de finns 

möjlighet för fler personer att låna dessa böcker. Hur och vem det är som bestämmer antal 

exemplar av vilka böcker vet vi inte och det påverkar heller inte syftet med studien, eftersom 

de böcker som studerats är de mest utlånade bilderböckerna och de böcker som flest troligtvis 

läser. Böckerna lånas uppenbarligen, men vi kan inte uttala oss om huruvida de läses eller 

inte.  

På grund av bekvämlighetsurvalet är vi medvetna om att resultaten inte är generaliserbara. 

När man ser till den interna validiteten i en studie betyder det att det ska finnas en 

överensstämmelse mellan empirin och teorin som presenterats (Bryman, 2011). Vi har kunnat 

dra paralleller mellan det vi sett i bilderböckerna och genusteorin, samt upplever vi att teorin 

stärker analysen. En studies externa reliabilitet handlar om att man ska kunna utföra två 

likadana studier och få samma resultat. Alla faser i forskningsprocessen ska vara tydligt 

redogjorda så studien kan utföras på samma sätt (ibid.). Även vid en tydlig beskrivning av 

processen så skulle det i detta fall troligtvis inte leda till samma slutsatser, då topplistorna 

varieras och tolkarens ögon grundas i olika förförståelse. Den interna reliabiliteten handlar om 

att samtliga forskare ska vara eniga i hur tolkningen ska genomföras (ibid.). Den har uppfyllts 

i studien genom att alla forskare granskade böckerna utifrån samma frågemall samt att 

materialet tillsammans sammanställdes inför analysen.  

Vi som forskare kan inte utesluta en subjektivitet i vår forskning eftersom vi själva ser oss 

som en produkt av samhället med rådande normer som mer eller mindre påverkar oss. Vi är 

medvetna om vår förförståelse kring ämnet, hur den finns med och eventuellt färgar 

forskningsprocessen, men också hur den gett kunskap kring ämnet samt bidragit till vårt 

engagemang. Mycket av den valda facklitteraturen är författad av genusforskare, feministiska 

teoretiker och barnboksforskare med en genusmedvetenhet då det har varit relevant i 

förhållande till syftet. 

Fördelen med valet av en semistrukturerad frågemall var att det underlättade bearbetningen av 

empirin. Trots att vi tolkat vissa saker på olika sätt var det inget hinder för arbetet med 

analysen eftersom vi arbetade tillsammans med att tematisera huvudsakliga kategorier från 

empirin.  
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5 Empiri 

I detta avsnitt presenteras vår empiri som består av 18 olika boktitlar. Först beskrivs bokens 

handling, följt av mer detaljerad beskrivning av karaktärernas utseende och egenskaper. 

 

5.1 Kenta och barbisarna 
Text och bild: Pija Lindenbaum 

Utgivningsår: 2007 

Boken handlar om Kenta som är på väg till förskolan. Hans pappa hjälper honom att packa 

väskan med bland annat en fotboll. På förskolan vinkar de av varandra och Kenta möts av sina 

killkompisar som är glada att se honom. Tillsammans med kompisarna ses Kenta spela 

fotboll, busa och kriga. Men han är också intresserad av flickornas barbielek. I sagan iakttar 

Kenta tjejernas lek som till en början ses som hemlighetsfull, lugn med omhändertagande av 

dockorna som sedan övergår till en väldigt kreativ och aktiv lek. En dag tar Kenta med sin 

barbiedocka och försöker flera gånger få kontakt med tjejerna för att få vara med i leken. 

Flickorna är till en början inte så intresserade av Kenta och hans barbie, men efter ett tag så 

ger de med sig och låter honom vara med. Han blir jätteglad och de leker en bra stund innan 

de springer vidare till utklädningslådan och börjar klä sig med prinsessklänningar. Kenta hör 

att killkompisarna kommer in från fotbollsplanen. De tycker inte det var lika kul när Kenta 

inte länge är med. Men Kenta som blir orolig över vad de ska säga om de skulle få syn på 

honom i prinsesskläder, springer in på toaletten. Han sitter kvar där ett tag och tillslut öppnar 

han försiktigt för att se om de gått sin väg. Det han då möttes av var att även grabbarna börjat 

klä sig i prinsesskläder och Kenta vågade sig fram. Boken avslutas med att alla barnen går ut 

för att spela fotboll.  

Huvudkaraktären Kenta är pojken som får störst utrymme i boken och är klädd i militärbyxor, 

grå tröja med ett svart monstertryck och kort frisyr. Pojkarna gestaltas i boken med mörka 

kläder och kort hår. Tjejerna gestaltas med färgglada kläder/klänningar, längre hår och har 

många håraccessoarer. Mellan grupperna pojkar och flickor är utrymmet jämt fördelat. Kentas 

pappa är stor, muskulös och har kamouflagebyxor och en mörk t-shirt. Han har kort hår och 

skäggstubb. 

 

5.2 Gittan gömmer bort sig 
Text och bild: Pija Lindenbaum 

Utgivningsår: 2011 

Boken handlar om flickan Gittan som hälsar på sin kompis Hjördis och barnflickan Puma. 

Gittan ser upp till Puma och försöker få hennes uppmärksamhet medans Puma är upptagen av 

andra sysslor. Gittan följer passivt med Hjördis på hennes vilda upptåg. Hjördis som är 

påhittig, busig, orädd och dominant hittar på att de ska leka med de två små barnen som 

egentligen ska sova. Gittan känner sig inte alls bekväm med situationen och håller sig hela 

tiden i skymundan, ändå tills Hjördis bestämmer sig för att småbarnen ska få gå och sova 

igen. Gittan väljer att hjälpa till att bära en av de små för att ställa tillrätta och råkar då tappa 

den lilla. Puma kommer inrusandes och skäller på Gittan som direkt grips av känslor som 

skuld och skam. Hon rusar gråtandes hem och vill helst av allt bara försvinna. Gittans pappa 

undrar vad som hänt, men hon väljer att gömma sig i garderoben och vill inte berätta för 

någon vad som hänt. I garderoben kommer Gittans fantasidjur fram och de försöker få henne 

på bra humör. Fantasidjuren kan man slänga runt på och de tycker bara det är kul. Efter ett tag 
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knackar det på dörren hemma hos Gittan och in kommer Puma, Hjördis och småbarnen för att 

fråga om Gittan vill äta glass med dem, och det vill hon gärna. 

Huvudkaraktären är Gittan och hon får det största utrymmet i boken. Gittan är klädd i blå 

kläder och mörkt axellångt hår med hårspännen. Hennes kompis Hjördis är klädd i röda byxor 

och röd tunika/klänning och har röda glasögon. Hon har en blond, halvlång frisyr med sned 

lugg. Barnflickan Puma är smal och har svarta tighta byxor, grålila linne, smink, nagellack 

och långt mörkt hår. Hon har tatueringar på armarna. Bebisarna i boken omnämns inte med 

könstillhörighet, har varierade klädsel genom boken i färgerna blå, grön och rosa. Gittans 

pappa har kort hår och pipskägg och är rätt stor till sin kroppsbyggnad. 

 

5.3 Jag älskar Manne 
Text och bild: Pija Lindenbaum 

Utgivningsår: 2012 

Boken handlar om Micke som i sandlådan finner Manne som han tycker så mycket om, han 

älskar allt som Manne gör och vill väldigt gärna vara med honom. Micke och Manne leker i 

sandlådan när en annan pojke kommer rusande till dem. Manne och killen börjar brottas tills 

de blir avbrutna av en hund som kommer och stannar till för att pinka på killens ena sko. 

Killen tycker inte alls det var kul och springer därifrån. Micke tyckte det var bra att killen 

gick så han fick Manne för sig själv.  

Huvudkaraktären är Micke och hans namn framkommer först på baksidan av boken, men i 

boken omnämner författaren Micke som ”jag”. Manne är den karaktär som får största 

utrymmet i boken. Micke är klädd i svarta hängselbyxor och grönrandig tröja samt har några 

få strån på hjässan. Manne har vinröda byxor och en rosa tröja. Han har väldigt lockigt svart 

kort hår. Killen som kommer fram till Micke och Manne har bruna byxor, blå tröja och brun 

keps på svaj. Han skildras i bild med sitt kroppsspråk i förhållande till de andra, att han tar 

stor plats och är den busiga, livliga och vilda.  

 

5.4 Vem är var? 
Text och bild: Stina Wirsén 

Utgivningsår: 2012 

Boken handlar om Nalle som har tråkigt hemma och söker uppmärksamhet hos sin mamma, 

men hon är för tillfället upptagen framför datorn med jobb. Nalle beger sig ut för att höra om 

någon vill leka och spela fotboll. I sagan får man följa Nalle som besöker alla vännerna och 

hur olika det kan vara i hemmen. Först träffas Kanin som gärna följer med. Kanins två 

mammor är engagerade i var sin bok och uppmanar barnen att vara försiktiga ute. Innan de 

kommer till Nallegris är barnen rädda för att det ska vara pappan som öppnar eftersom han 

alltid är så arg. Det är Grispappan som öppnar och innan Nallegris följer med barnen för att 

leka, bjuder Grismamman på bullar. Därefter går vännerna till Fågel, men endast två stora 

dansande fåglar i festlig stämning träffas, den lilla är inte hemma. Hos Katten är det bara 

Kattens mamma som är ute på gården och krattar. Vännerna går till parken i hopp om att dem 

ska träffa på Fågel och Katten där, men parken är tom. De beslutar sig för att gå hem till Nalle 

och vilka är inte där om inte Fågel och Katten. Alla är de glada över att vara tillsammans och 

beslutar sig för att stanna hos Nalle och leka. Då väljer Nallemamman att gå till parken för att 

jobba. Löpande genom boken får man ta del av mycket känslor och uttryck hos karaktärerna. 
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Nalle som är huvudkaraktär får störst utrymme i boken. Det går inte att urskilja vilket kön 

Nalle har, men man får veta att det är ett barn genom texten och storleksskillnaden. Nalle är 

grågrön i sin färg med rosa nos och lite rosa under ögonen. Nalles kompisar Kanin, Nallegris, 

Fågel och Katten är i olika färger, men samtliga har en rosa nos. Endast Fågel könsbestäms 

som flicka.  

Nalles mamma ses i en grågrön färg med rosa toner, en rosa nos och är större än barnen. 

Kanins mammor är grå respektive grön med vita fläckar och rosa nosar. Nallegris pappa är 

brungul med turkos näsa och grismamman är rosa med ett förkläde på. De två stora fåglarna 

hemma hos lilla Fågel könsbestäms aldrig och en av dem är vit med rosa näbb och rosa 

klackskor, den andra har turkos kropp och gul näbb. Kattens mamma är brun med rosa nos. 

 

5.5 Vem är sjuk? 
Text och bild: Stina Wirsén 

Utgivningsår: 2012 

Boken handlar om Nalle som har så ont i magen och inte vill äta. Nalles pappa blir orolig och 

ringer sjukhuset och snabbt är Nalle, Nalles pappa och en annan stor nalle på väg med taxi. 

Väl framme på sjukhuset blir lilla Nalle undersökt och får träffa olika doktorer. Det 

konstateras att blindtarmen måste opereras bort och det görs medans Nalle sover och därmed 

känner hon ingen smärta. Efter operationen känns det mycket bättre och lilla Nalle är pigg och 

glad. När de åker hem vill hon gärna visa sitt ärr för kompisarna och ringer och bjuder hem 

dem. Fågels mamma svarar i telefonen att lilla Fågel tyvärr inte kan komma för hon har så ont 

i magen, men hemma hos fåglarna är det magsjuka som går. Vännerna som kommer till Nalle 

tycker att ärret ser coolt ut. 

Nalle är även i den här boken huvudkaraktär och får det största utrymmet. I den här boken 

benämns Nalle som en flicka och ritas i samma form och färg som i föregående bok. I text 

presenteras Nalles pappa och han är grågrön i sin färg med turkosa toner och turkos näsa. I 

bild syns den andra stora nallen i rosa toner. Doktorerna som Nalle möter är en man och en 

kvinna, vilket framkommer i texten. Kompisarna till Nalle är ritade i olika färger, men 

samtliga har rosa näsa, endast lilla Fågel benämns som en flicka. En av de stora fåglarna 

benämns som en mamma och är vit med rosa näbb och rosa klackskor. En annan stor fågel, 

vars lilla fågel sitter i famn på, är färgad turkos med gul näbb. Det går inte att direkt utläsa 

några egenskaper hos karaktärerna, men däremot kan man se olika känslouttryck. 

 

5.6 Rävjakten 
Text och bild: Sven Nordqvist 

Utgivningsår: 1986 

Boken handlar om gubben Pettson och hans katt Findus som bor på en gård där gubben trivs 

bäst ensam med sina djur. En dag kommer grannen Gustavsson förbi med sin jakthund och 

bössan på axeln och är på ett rasande humör. Räven är visst i farten om natten, på jakt efter 

hönsen och han vill varna sina grannar som också har höns på gården. Pettson och Findus 

försöker komma på ett sätt att skrämma räven istället för att skjuta den. På ett lite kreativt och 

tokigt sätt planerar Pettson och Findus hur de med hjälp av smällare, ett flygande spöke och 

en konstgjord höna som lockbete ska skrämma bort räven så hönsen kan fortsätta gå trygga på 

gården. Men det är inte räven som kommer och möts av spektaklet, utan det är Gustavsson 

och hunden. Gustavsson blir rädd av allt smällande och spöket, medan räven skymtas 
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sittandes lugnt i bakgrunden tittandes på allt ståhej som händer på gården. Räven syns inte till 

något mer och sagan avslutas med att Pettson gör pannkakor till Findus. 

Gubben Pettson och hans katt Findus är båda huvudkaraktärer i sagan och tar båda lika stort 

utrymme i boken. Båda karaktärerna omnämns som pojke/gubbe. Pettson framställs i 

blå byxor, blårandig skjorta, brun väst, hatt, kraftig skäggväxt och bär glasögon. Han är en 

kreativ gubbe som framställs som väldigt snäll och mån om alla sina djur. Findus har 

grönrandiga byxor med hängslen, en grön liten hatt och en randig päls. Katten Findus är aktiv, 

lekfull, livlig och busig. Han framställs som ett barn, med gott självförtroende och stor iver 

och är väldigt påhittig. Gustavsson sågs i bruna kläder, stövlar och keps och mustasch.  

 

5.7 Findus flyttar ut 
Text och bild: Sven Nordqvist 

Utgivningsår: 2012 

Boken handlar om gubben Pettson som bor med sin katt Findus. Findus har precis fått en ny 

säng som han älskar att hoppa i på morgonen och detta gör att Pettson inte får sova utan 

vaknar trött och arg. Pettson ställer ett ultimatum till Findus att antingen sluta med hoppandet 

i sängen tidigt på morgonen eller flytta ut. Findus väljer att flytta så att han kan hoppa i 

sängen hur tidigt han vill utan att väcka Pettson. De hittar ett gammalt dass som de tapetserar 

och rustar upp. De inreder med möbler, gardiner och gör det så hemtrevligt de bara kan. Men 

så fram emot kvällen blir det är läggdags och Findus blir lite orolig för räven. Det slutar med 

att Findus börjar sova inne hos Pettson igen och saknaden av den andre är ömsesidig. 

Karaktärerna Gubben Pettson och Katten Findus med utseenden och egenskaper, är detsamma 

i denna bok som i föregående och de har ett gemensamt utrymme i boken.  

 

5.8 Knacka på! 
Text och bild: Anna-Clara Tidholm 

Utgivningsår: 1992 

 

Boken handlar om att läsaren uppmanas att knacka på olika färgade dörrar (boksidor), bakom 

dörrarna utspelar sig olika händelser i olika rum. Det är inga karaktärer som återkommer i 

rummen. När boken är slut kommer man ut igen. 

Boken har ingen uppenbar huvudkaraktär utan läsaren får vara med och knacka på och besöka 

de olika karaktärerna. Första karaktären är Lilla Kalle som via sitt könsbestämda namn är en 

pojke. Bildmässigt ser Kalle glad och lekfull ut och sitter i ett blått rum med blå säng. Kalles 

leksaker består utav en röd trumma, boll och bil. I nästa rum sitter sju kaniner som inte nämns 

i text med könstillhörighet. Samtliga sitter till bords och äter, varav fem av dem är små 

kaniner och två är stora. Den ena stora är utan kläder och den andra har en röd överdel med 

grön krage och matar den minsta kaninen som sitter i barnstol. I det tredje rummet finns fyra 

apor som heller inte nämns vid könstillhörighet. De busar och leker i ett gult rum. I det näst 

sista rummet finns en liten gubbe med blåa kläder och röd väst som vattnar en jättestor 

blomma. På golvet står en svart katt som gubben matar. I sista rummet är det fem nallar varav 

tre små nallar sover i sängar samt två stora nallar som borstar tänderna. Den ena nallen har 

blå/röd randig pyjamas och den andra nallen har ett rosa nattlinne. 
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5.9 Bu och Bä på kalashumör 
Text och bild: Lena och Olof Landström 

Utgivningsår:1995 

Boken handlar om fåren Bu och Bä som ska gå på kalas hos sin kompis Bo. De gör sig fina 

och sedan ska Bä lära Bu att dansa som till en början är lite fumlig. Sedan hjälps de åt att slå 

in paketet, men missar att de av bara farten även knutit med pallen som de höll till på. Bä som 

är den lite mer ordningsamma av de två ser till att ordna till det.  Fåren tar paketet med sig och 

traskar iväg till Bo som öppnar dörren och välkomnar dem in till kalaset. Där är det många får 

som samlats runt bordet för att fira sin kompis med bullar och saft. Efter den trevliga 

fikastunden blir det dans och nu har Bu lärt sig att dansa. 

Bokens huvudkaraktärer, fåren Bu och Bä, får lika mycket utrymme. Det är alltid Bu som 

benämns först av karaktärerna. Bu beskrivs i texten som en pojke med blå hängselbyxor och 

en svart fluga samt en kort frisyr. Bä har en röd klänning och en röd rosett i det uppsatta håret 

samt ett pärlhalsband. Det framkommer inte i texten vilket kön Bä har. Deras vän Bo har på 

sig grå hängselbyxor, en grön fluga och en grön partyhatt. Hälften av fåren på kalaset 

porträtteras i klänning med olika färger, halsband och rosett i håret, och hälften har 

hängselbyxor i mörka färger och fluga runt halsen. 

 

5.10 Bu och Bär får besök 
Text: Lena Landström 

Bild: Olof Landström 

Utgivningsår: 2006 

Boken handlar om fåren Bu och Bä som är ute i trädgården och arbetar tillsammans. De 

krattar löv, fixar skottkärrans hjul och tänker samla upp löven när Bu tycker kärran gnisslar 

konstigt. Bä smörjer upp hjulet, men ändå hörs det där ljudet. Då ser dem en katt sitta och 

jama ovanför dem i ett träd och verkar inte kunna komma ner. Tillsammans försöker de på 

olika sätthjälpa katten ner från trädet. Det resulterar i att Bu är fast uppe i trädet och Bä måste 

hjälpa honom ner istället.  

Det är samma huvudkaraktärer och sagan är uppbyggd på samma sätt utrymmesmässigt som i 

föregående bok. De har samma kläder på sig förutom att flugan och halsbandet är utbytt till att 

Bu har en grå halsduk och Bä en rosa halsduk. I den här boken omnämns båda karaktärerna 

med ett bestämt kön, Bu är en pojke och Bä är en flicka.  

 

5.11 Nöff nöff Benny 
Text: Barbro Lindgren  

Bild: Olof Landström 

Utgivningsår: 2007 

Boken handlar om grisen Benny och hans lillebror. Benny är en lekfull, aktiv och nyfiken 

karaktär. Lillebror följer med på sin brors nyfikna upptåg. De vill hitta på någonting och ger 

sig ut för att leka medan deras mamma städar hemma. Hon är orolig och vill inte att de ska gå 

till ”pölen” vilket de genast gör. Där träffar de flera kompisar, bl. a. Klara som de båda tycker 

så mycket om. Klara bryr sig om alla och hittar på roliga lekar runt pölen och alla leker med. 

Det finns ett litet grisgäng på tre varav en av dem är lite retsam, Rulle, och plötsligt knuffar 

han Bennys lillebror i pölen vilket gör lillebror rädd. Klara vadar ut och räddar lillebror 
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medan de andra ser på. Lillebror får sitta och bli tröstad och varm i Klaras famn medan hon 

håller om honom, och han tycker det är mysigt. Benny känner att han också vill vara nära 

Klara, sitta i hennes famn och ramlar därför också i pölen. Då får han också sitta och mysa i 

Klaras famn med lillebror och trycka sin nos mot hennes kind. Sen när de känner att de har 

fått nog med omsorg går de hem och Klara sitter kvar och vinkar. På vägen hem förvillar de 

sig och får söka skydd i regnet. Dyngsura kommer de slutligen hem och mamma står i dörren 

och tar varmt emot dem. 

Grisen Benny är pojke och även huvudkaraktär i boken. Han har även det största utrymmet. 

Benny har gröna hängselbyxor och en kort stubbig frisyr. Bennys lillebror har en rosa 

blöjbyxa, grön mössa och gul napp och bär på ett mjukisdjur. I texten presenteras pojkarnas 

mamma och hon visas i bild med en röd klänning, förkläde samt huckle. Hon finns bara med 

hemma i köket där hon dammsugar samt är med barnen.  

Rulle är en gris som har rosa shorts, fotbollsskor och en blå mössa. Han benämns som en 

pojke i texten. Klara är en gris som har en rosa byxdress, svart långt hår, flätor och har långa 

ögonfransar. Hon benämns som flicka.  

 

5.12 Känner du Pippi Långstrump 
Text: Astrid Lindgren  

Bild: Ingrid Nyman 

Utgivningsår: 1947 

Boken handlar om flickan Pippi Långstrump som själv flyttar in i ett hus tillsammans med sin 

häst och sin apa och en kappsäck full med guldpengar. Hon blir kompis med sina grannar 

Tommy och Annika. Pippi är inte som andra barn, hon är övernaturligt stark, sover med 

fötterna på kudden, bakar kakor på golvet osv. Inget i Pippis liv sker på vanligt vis. I den här 

sagan följs Pippi, Tommy och Annika på cirkus där Pippi själv tar för sig och medverkar i 

uppträdanden, vännerna leker sakletare och umgås mycket hemma hos Pippi i Villa 

Villekulla. En dag får Tommy och Annika presenter av Pippi, Tommy ett papper och penna 

och Annika ett halsband. Senare på kvällen när Pippi gått och lagt sig får hon besök av två 

tjuvar, de känner inte till hennes styrka, utan kommer för att de hört om hur rik hon är. 

Snopna och rädda blir de när Pippi slänger upp dem på ett skåp och ber dem att skämmas. 

Men snäll som hon är ger hon dem var sin guldpeng och säger åt dem att inte komma tillbaka. 

Huvudkaraktären i boken är Pippi och hon har även det största utrymmet. Pippi är en flicka 

som kläs i blå tröja med röda detaljer, gröna kortbyxor, knästrumpor varav en är gul och den 

andra svart. Hon har även stora svarta skor, strumpebandshållare och ett rött hår som är flätat i 

två flätor som står rakt ut från huvudet. Pippi är övernaturligt stark, modig, aktiv, busig, 

påhittig och givmild. 

Annika benämns som flicka i text och bild. Hon gestaltas alltid i olika klänningar och rosett i 

håret, hon har blont mellanlångt hår och ballerina skor. Tommy är en pojke som är klädd i 

olika tröjor och byxor, han har mörkt kort hår. Både Tommy och Annika framställs som 

snälla, väluppfostrade och oskuldsfulla barn. I bild presenteras Annika ofta med ett oroligt 

ansiktsuttryck. I text omnämns de alltid tillsammans och då nämns alltid Tommys namn först.  

Karaktärerna på cirkusen som benämns som flicka är vackra, har klänning, klackskor, 

ballerina skor, smal kroppsbyggnad, håraccessoarer, ögonfransar och plutmun. En flicka 

uppträder som lindansare och en annan som hästryttare. De som benämns som pojke är stora 

och starka, har bastant kroppsbyggnad, arga, kort hår, byxor och tröja. De manliga 
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karaktärerna beskrivs som ”världens starkaste man” samt som ”cirkusdirektör”. En av 

tjuvarna, benämns som man i text. Båda är iklädda byxor och tröja samt ögonmask. De har 

snaggade frisyrer och bär keps som huvudbonad. 

 

5.13 Mamma Mu läser 
Text: Jujja Wieslander  

Bild: Sven Nordqvist 

Utgivningsår: 2011 

Boken handlar om kossan Mamma Mu som tycker om att läsa böcker. Kråkan tycker att 

Mamma Mu är en konstig ko, då han anser att kor varken ska eller kan läsa, de ska göra 

vanliga saker istället. Han själv börjar drömma om att skriva en bok och vinna nobelpriset. 

Kråkan använder Mamma Mu som forskningsobjekt för att undersöka hur mjölken kan vara 

vit när kor äter grönt gräs. Mamma Mu är så nöjd med att ha lärt sig läsa böcker att det är vad 

hon sysselsätter sig med om dagarna. När hon berättar för Kråkan om sin fyra magar istället 

för en, blir det alldeles för svårt för honom att han ger sig iväg. Mamma Mu fortsätter sin 

lässtund upp på loftet nersjunkandes i halmen. 

Huvudkaraktären är kossan Mamma Mu. I text och bild framställs hon som en kvinnlig 

karaktär. Tillsammans med Kråkan delar hon utrymmet i boken. Djuren i boken framställs 

samtliga utan kläder och kropparna har naturliga färger och former. Mamma Mu bär en 

koskälla runt halsen, har långa ögonfransar och lugg. Kråkan är av manlig karaktär och är som 

person egocentrisk, kategorisk (världen är skapad på ett visst sätt och ska så förbli), 

konservativ, fantasifull och otålig.  

 

5.14 När prinsar fångar drakar 
Text och bild: Per Gustavsson 

Utgivningsår: 2009 

Boken handlar om en prins som behöver en drake till sitt slott för att han ska känna sig trygg 

och för att den kan skrämma bort fiender. En eldsprutande drake kan hjälpa till att hålla slottet 

varmt om vintern och så kan de vara skojiga också. Prinsen ber en prinsessa om hjälp för att 

fånga en drake eftersom hon då kan agera lockbete på hjälp av hennes söta utseende. 

Tillsammans följs de på jakten efter en drake. Prinsen tågar alltid först och prinsessan följer 

efter på det spännande äventyret. De kommer till en drakgrotta och blir jagade av en 

eldsprutande drake och de flyr för livet. Prinsen hjälper prinsessan upp ur grottan och de ger 

till slut upp jakten på draken, eller så kanske de kan fånga en snäll drake istället? 

Att prinsen är en pojke framkommer genom hans titel och han är huvudkaraktär med det 

största utrymmet i boken. Han har kort mörkt hår, är klädd i en röd/rosa tröja och rödrandiga 

byxor. Han har ett svärd i bältet och en krona på hjässan. Prinsessan har en rosa klänning, 

späd kroppsbyggnad, guldkrona på huvudet och blont långt hår, samt klackar på sina stövlar. 

Prinsen framställs som stark, modig och initiativrik. Prinsessan beskrivs som äventyrlig, 

modig och söt. De övriga prinsarna deltar inte i handlingen men finns med på flera bilder, där 

de gestaltas i samma kläder som prinsen i varierade färger, alla har kort hår, svärd och var sin 

krona på huvudet. De visas i bild när de brottas, fäktas och framställs om livliga och busiga.  

Drakarna i boken ritas som stora och farliga, utom draken på sista bilden som beskrivs som en 

snäll drake, den gestaltas med långa ögonfransar och ett oskyldigt ansiktsuttryck.  
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5.15 Listigt Alfons Åberg! 
Text och bild: Gunilla Bergström 

Utgivningsår: 1977 

Boken handlar om när Alfons Åberg och hans stora kusiner är hos farmor och hälsar på. 

Alfons farmor är snäll och bakar kakor och har alltid tid för att leka med barnen. 

Storkusinerna, Alfons och farmor ska spela ett kortspel tillsammans och storkusinerna retar 

Alfons att han är för liten för att förstå och att han därför inte kan vara med i spelet. Han blir 

ledsen och känner sig både liten, ensam och utanför. Alfons smyger ledsamt men hämndlystet 

in i köket medan de andra spelar och klättrar upp där farmor har en kakburk. Han tar sig några 

kakor till tröst. När storkusinerna sen ska få fika kakor märker de att alla kakorna är slut och 

de blir arga på Alfons och vill slå honom när de förstår att det är han som gjort slut på 

kakorna. Då använder Alfons det storkusinerna retade honom för, emot dem och säger: men 

jag är ju så liten, jag förstod inte, med ett leende vilket får storkusinerna att känna sig dumma. 

Farmor ler förstående under tiden. Alfons ger alltså igen med egen list och sedan blir de 

vänner och går och spelar ett spel tillsammans. 

Huvudkaraktären är Alfons som är en pojke och han är den som har det största utrymmet i 

boken. Han har bruna byxor, brun tjocktröja, orangea skor och kort stubbfrisyr. Storkusinerna 

har bruna byxor med skärp och hängslen, vita tröjor och korta, platta frisyrer. De ses som en 

enhet och presenteras således tillsammans och är i denna bok de större barnen kontra Alfons 

som är mindre. Farmor har brun kjol, vit blus och blommigt förkläde. Hon har klackskor, 

örhängen och lockigt hår.  

 

5.16 Bara knyt, Alfons! 
Text och bild: Gunilla Bergström 

Utgivningsår: 1988 

Boken handlar om att Alfons har lärt sig att knyta knutar och vill med den konsten hitta på en 

rolig överraskning för sina vänner, Viktor och Milla, som ska komma på besök. Han vill 

knyta överallt och pappa blir lite irriterad att Alfons måste knyta just i köket där han är och 

lagar mat och känner att Alfons knytande är lite i vägen. Men samtidigt tycker pappa att det är 

skönt att Alfons lärt sig knyta så att han slipper hjälpa honom hela tiden, och vill därför 

uppmuntra honom. Alfons knyter så mycket i hela bostaden att tillslut är det svårt att ta sig 

fram hemma. Viktor och Milla kommer hem till Alfons och när pappa snubblar på ett snöre så 

hjälps de alla åt att städa undan ”knytkalaset”. 

Alfons är huvudkaraktären och har genomgående störst utrymme i boken. Alfons gestaltas på 

samma sätt som i föregående bok. Alfons pappa har bruna byxor, brun tröja och har en pipa i 

mungipan. Han har en tunn krans av hår runt hjässan och är större i sin kroppsbyggnad än de 

andra karaktärerna. Milla har röd undertröja och röda strumpbyxor med en rosa klänning över. 

Hon har orangea ballerinaskor, ett halsband och ljusbrunt mellanlångt hår. Viktor har blå 

byxor och tröja och en kort frisyr. Milla och Viktor ges inte större utrymme än att de visas 

vara Alfons vänner i denna bok.  
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5.17 Alfons med styrke-säcken 
Text och bild: Gunilla Bergström 

Utgivningsår: 2010 

Boken handlar om hur Alfons berättar för sin pappa om en dröm som känns verklig. Alfons 

pappa försöker förklara att drömmar inte är verkliga, men Alfons ger sig inte, utan menar att 

om det känts verkligt och det dessutom är han själv som drömt måste det vara på riktigt. 

Drömmen handlar om att Alfons själv var kung över egenfolket i Egenlandet och om hur han 

hjälpte folket genom att bära på en styrkesäck full av bra saker. En bulle som aldrig tog slut 

och därmed gav dem alla mat, en vattenflaska som aldrig tog slut och som kunde släcka 

bränder och glaskulor som spred rikedom och gjorde så ingen behövde vara fattig. Slutligen 

plockar han fram rosenblad ur sin säck och sprider hos folket, och av det kommer härlig 

musik och det doftar gott. Alfons pappa lyssnar på drömmen och kommer då att tänka på när 

han en gång drömde om sin fru Åberg och om hur glad han var då, även dagen efter. 

Huvudkaraktären är Alfons och utrymmet är nästan helt hans förutom någon scen med pappa i 

början och slutet. Alfons gestaltas på samma sätt som i tidigare böcker, han presenteras i 

denna bok som väldigt påhittig, modig och fantasifull med egenskaper som klok, god, slug 

och stark. 

 

5.18 Skratta lagom! sa pappa Åberg 
Text och bild: Gunilla Bergström 

Utgivningsår: 2012 

Boken handlar om Alfons som leker tillsammans med kompisen Milla. De gör ett lekbygge 

och planerar hur de ska leka tillsammans med Alfons storkusiner, Bing och Benny, att de ska 

leka stjärnornas krig och Alfons tillverkar en skattkarta. När storkusinerna kommer har de 

med sig en radiostyrd bil samt mobiltelefon och killarna är inte alls intresserad av att leka med 

Alfons och Milla. Med ett lite ondskefyllt skratt kör ena storkusinen in den radiostyrda bilen 

mot Alfons och Millas bygge som blir helt demolerat. De blir såklart ledsna på storkusinerna 

och det blir tjafs. Pappa Åberg hör alltsammans och är väl medveten om hur händelsen gått 

till, men väljer att lura storkusinerna. Det gör han genom att låta kusinerna tro att han tänker 

straffa Alfons och Milla genom att ta med dem in i ett rum och låtsas ge dem smisk. Pappa 

Åberg viskar till Alfons och Milla att de är på låtsas och att de ska skrika till när han slår ihop 

händerna. Under tiden fnissar kusinerna utanför och tror på riktigt att de får smisk. När dem 

får reda på att det var en bluff och att det nu är dags att städa upp röran sitter Alfons och Milla 

och tittar på. Pappa Åberg känner sig listig och tror nu att storkusinerna lärt sig en läxa. 

Huvudkaraktären är Alfons och han har samma utrymme som de övriga karaktärerna. Alfons, 

pappa Åberg och Milla har samma kläder som i föregående böcker, och storkusinerna har 

samma kläder som i Listigt Alfons Åberg! 

  



24 

 

6 Analys/tolkning 

I det här avsnittet analyseras empirin med hjälp av genusteori. När vi skriver om kvinnor och 

män, pojkar och flickor och egenskaper, beteenden och utseenden, så gör vi det med 

ståndpunkten att könet är en social konstruktion. Egenskaperna tillhör inte ett kön per 

automatik utan är av samhället skapat så. Rubrikerna i avsnittet är de teman som framkom 

under den tematiska analysen. 

6.1 Huvudkaraktären 

Bokens huvudkaraktär är det djur eller den person som boken handlar om, ibland kan det i 

samma bok också vara flera till antal. I de böcker som studien granskat så har 

huvudkaraktären ofta det största utrymmet, förutom i tre av böckerna där är upplägget lite 

annorlunda. I Jag älskar Manne handlar boken om Micke, men Manne får störst utrymme, i 

Mamma Mu läser tar karaktären Kråkan stor plats i handlingen och i Skratta lagom! sa pappa 

Åberg, delar Alfons utrymmet med de övriga karaktärerna. Det som menas med det största 

utrymmet är att den karaktären finns med på flest sidor och även äger handlingen. I studiens 

underlag fanns totalt 18 olika titlar och av dessa hade tio stycken en pojke eller man som 

huvudkaraktär. I två av dem delas huvudrollen av både en flicka och en pojke, två av 

böckernas huvudkaraktärer har okänt kön och slutligen fyra titlar har en flicka som 

huvudkaraktär. Vissa av titlarna har samma huvudkaraktär, t ex Alfons och Pettson, de har då 

räknats för varje bok de är med i. Det är en majoritet av pojkar som agerar som 

huvudkaraktärer i vår studie, deras namn finns också med i samtliga av dessa titlar. Det 

stämmer överens med tidigare studier som gjorts på detta område (McCabe et al., 2011; 

Kåreland, 2005). McCabe et al. (2011) menar att detta resulterar i ett tillintetgörande av 

kvinnan, vilket etablerar sig i barnens tankevärld som en indikation på att kvinnan är av 

mindre betydelse och därmed även lägre stående än mannen. Flickan lär sig med andra ord 

tidigt, sitt värde. Det är även intressant att dra en parallell till resonemanget kring 

härskartekniken osynliggörande, som verkar i alla strukturer på alla nivåer (ROKS, 2001). 

6.2 Utseendet hos barnkaraktärerna 

I de flesta av böckerna används kläder, färger och diverse attiraljer för att ge en antydan om 

vilket kön karaktären har. I samtlig litteratur som granskats har alla pojkar och män 

framställts på ett enhetligt sätt, de bär varierande slag av byxa och tröja. De har alla korta 

frisyrer, mörka färger på kläderna och många av männen bär skägg eller mustasch. Flickorna 

kan varieras i hur de gestaltas i utseende, de kan bära klänning och kjol men även byxa och 

tröja. De har färgglada kläder, långt hår, antingen utsläppt eller uppsatt med hårspännen och 

hårband. Detta stämmer överens med Andersson och Drukers (2008) resonemang, där de 

anser att kläderna i barnböckerna spelar stor roll för vilken syn läsaren får på vem och vad 

karaktärerna är. Utifrån detta att man ser skillnader hur flickor och pojkar framställs i 

utseende, så presenterar det också att det också finns typiska flick- och pojkkläder. Kläder är 

en del i hur genus görs i samhället, genom den kategoriserade uppdelningen mellan ”kvinna” 

och ”man”, och ”pojke” och ”flicka” (Thurén, 2003). Det märks väldigt tydligt i några av de 

granskade böckerna t ex Bu och Bä böckerna, samt i Känner du Pippi Långstrump? I dessa 

böcker visas det väldigt starkt på motpolerna, hos t ex fåren Bu och Bä, där pojkfåret är en 

stereotyp pojke med blåa kläder, kort frisyr, svart fluga eller blå halsduk. Flickfåret gestaltas 

vid hans sida med röd klänning, röd rosett i det uppsatta håret och pärlhalsband eller röd 

halsduk. I båda dessa böcker skiljer det sig inte nämnvärt åt vad karaktärerna gör men det är 

ändå viktigt att visa på att de är olika. Precis som Björk (2012) menar så finns det från att vi 

föds, ett fokus på vilket kön vi har. Om det föds en flicka följer med könet en rosa färg och 

med färgen i sig följer vissa villkor vem du förväntas vara. 
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Trots att Wirséns böcker skiljer sig en del från övriga böcker genom att dessa karaktärer inte 

har de typiska könsklädkoderna, ges det ändå olika antydningar precis som i det andra 

materialet, om vilket kön diverse karaktär har. Som läsare kan man förstå definitionen av 

könen, genom att de karaktärer som presenteras i text med könstillhörighet bär en viss färg på 

nosen. Detta går att förstå genom vad genusteorin menar på, att individen ska följa de 

riktlinjer som är skapade för pojke respektive flicka (Gemzöe, 2002). Genom att pojkar och 

flickor följer normen på hur de förväntas klä sig och se ut, leder det också det till hur de 

kommer att accepteras i samhället (Rosenberg, 2011). 

6.3 Utseendet hos de vuxna karaktärerna 

De vuxna karaktärerna i de granskade bilderböckerna ses ofta med en större kroppsform. De 

gestaltas väldigt könstereotypt. Männen har alltid korta frisyrer, mörka kläder och förses ofta 

med skägg eller mustasch. Kvinnorna har långt hår, smala kroppar, långa ögonfransar och 

klackskor. Även här finner man kvinnorna med olika attiraljer, såsom smink, smycken och 

hårdekorationer. I boken Mamma Mu läser framställs karaktären helt naturlig, både i sin 

kroppsstorlek och sitt utseende, men det ges en antydan för att markera hennes kön genom att 

ge henne långa ögonfransar och lugg. Kåreland (2005) menar på att i de fall en läsare har 

svårt att definiera en karaktärs kön, definieras det automatsikt som ett manligt kön. Det beror 

på attiraljer ofta tillskrivs karaktärer av kvinnligt kön. Det ses tydligt i många av våra 

granskade böcker.  

De tydliga motsättningar i utseendet som sågs hos barnens karaktärer återfinns även här bland 

de vuxna. Precis som vi såg i hur barnen gestaltas i sitt utseende så görs samma sak med de 

vuxna, man trycker på skillnaderna utseendemässigt. De fack som könen har indelats i måste 

tydliggöras för att i detta fall förklara för läsaren och barnen vem av karaktärerna som är en 

stereotyp kvinna och vem som är en stereotyp man. Gemzöe (2008) menar på att könsroller 

som dessa, utgör riktlinjer och signalerar vilka kläder man bör och inte bör använda beroende 

på vilket kön du tillhör. 

6.4 Egenskaper och beteenden hos barnkaraktärerna 

Merparten av empirin visar på tydliga spår av könspolarisering. Genom de granskade 

böckerna gestaltas pojkar som grupp ofta med liknade könsrollsmönster. I flertalet böcker 

illustreras pojkarna som aktiva, busiga och modiga. Deras lek är ofta mer destruktiv och 

fysisk. Till pojkarnas motsats gestaltas flickorna oftare som lugna/passiva, hemlighetsfulla 

och leken likaså förutom i någon enstaka bok där kanske en av flickorna leker mer aktivt och 

vilt och på så vis skapar ett alternativ till normen. Två talande exempel för motsatser mellan 

könen och hur de framställs är i När prinsar fångar drakar då prinsessan gestaltas som ett sött 

lockbete som prinsen behöver i sin drakjakt, samt i Skratta lagom! sa pappa Åberg där Alfons 

är tillsammans med sin kompis Milla. Där presenteras Alfons som aktiv, logisk och 

målinriktad och Milla ligger passiv på mage trånades efter en barbiedocka. Denna 

motsatsbeskrivning är intressant att se när den ställs i relation till teorierna som Nikolajeva 

(2004) tillhandahåller i sitt isärhållande könsrollsschema, i stil med Yvonne Hirdmans (2004) 

genussystem. Där de visar på att könen polariseras och tillskrivs olika egenskaper som t ex att 

en pojke ofta är mer aktiv och rationell medans flickan är mer passiv och känslosam.  

Även Brule (2008) har i sin studie sett tydliga resultat på hur hjälten och hjältinnan gestaltas 

olika, hjälten som stark och intelligent och hjältinnan som vacker och passiv.  

I många utav böckerna går det att utläsa att karaktärerna av kvinnligt kön oftast framställs 

med socialt konstruerade, kvinnliga egenskaper. Samma mönster återfinns gällande karaktärer 

med manligt kön. Så fort det visas alternativ till normen, dvs., då exempelvis en karaktär med 
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kvinnligt kön har någon egenskap av samhället tillskrivet mannen, så måste det snabbt 

befästas att hon ändå har mest ”kvinnliga” egenskaper. Samma sak gäller om pojk- och 

flickkaraktärerna har liknande egenskaper och inte skiljer sig åt på så vis, så måste de 

isärhållas genom utseendet. Alternativen är hela tiden i periferin vilket går att förstås av hur 

Gemzöe (2002) menar på att normen kring kön är seglivad då den konstant upprätthålls och 

reproduceras. Ett exempel på detta är i Nöff nöff Benny där Klara gestaltas som en tjej med 

egenskaper som aktiv, modig osv., för att sedan spegla en mer omsorgsfull, omhändertagande 

och mjuk karaktär med en öppen och tålmodig famn till alla som behagar att nyttja den. Klara 

kan här ses som objektet, den ständigt öppna dörren vilket är intressant att koppla till Cronas 

(1993) teorier om kvinnan som alltid ska framstå som behagande och bejakande gentemot 

mannen, det är hennes allra viktigaste uppgift.  

Det visas på att det är lite skamfyllt och pinsamt i böckerna att vilja leka med det som inte är 

förknippat med ens kön. Gemzöe (2008) och Svaleryd (2003) menar på att barn inser att de 

måste vara ett utav könen, för pojkar kan det betyda att de i jakten på sin könsidentitet måste 

separera sig från allt som representerar det motsatta könet. Detta då det anses att de 

egenskaper som är tillskrivna det kvinnliga könet anses vara mindre värda. Att barn har en 

längtan efter att få leka med allt och då inkluderat det av samhället kategoriserat som pojk- 

respektive flicklekar, som att en pojke vill leka med dockor är förenat med skam, kan också 

förstås genom Kårelands (2005) resonemang om barns medvetenhet om könskoder. Även i 

böcker där det inte lyfts som problem att vilja bryta den förväntade leken, så finns signaler på 

vad som anses vara flick- och pojkleksaker. I framställningar i hemmiljön, i lekrum och 

sovrum, ges det inte bara signaler om att ett barn vistas där utan även vem som leker där. När 

barnen tar till sig bilderboken tar de även till sig de budskap den signalerar om hur du som 

pojke och flicka bör bete dig. Svaleryd (2003) menar att barnlitteraturen och andra 

massmediala kanaler har betydelse för att det blir ”busiga” pojkar och ”duktiga” flickor, då 

det genom t.ex. barnlitteratur visas på detta mönster. 

Pippi, i Känner du Pippi Långstrump? är ett annat alternativ till normen när det kommer till 

flickan som karaktär i bilderboken. Hon är allt som en vanlig flicka inte är t ex, hon är 

övernaturligt stark, självständig, modig och aktiv. Oavsett vem hon ställs emot, liten som stor 

är Pippi alltid överlägsen. Hon utmanar könsrollsmönstret och kliver utanför mallen vilket på 

ena sidan visar på ett alternativ till normen, framförallt med tanke på tiden då boken skrevs, 

medan å andra sidan är Pippi för overklig för att vara sann, vilket kan göra att hon kan vara 

svår att identifiera sig med.  Flickors och pojkars normbrytande skildras på olika sätt i 

barnboken, när exempelvis Kenta utmanar sin könsroll är det med en rädsla för att hamna 

utanför normen. När Pippi utmanar normen görs det med en skildring där Pippi är obrydd om 

vad andra tycker om henne. Det går att relatera till tidigare forskning som visar på att det är 

svårare för en pojke att överskrida genusnormen, då begreppet ”flickpojke” inte ens existerar. 

”Pojkflicka” däremot ses som något positivt och bra (Kåreland, 2005).  

6.5 Egenskaper och beteenden hos de vuxna karaktärerna 

De vuxna karaktärerna i bilderboken tar inte upp så mycket utrymme i bilderboken, de är inte 

så mycket interaktion mellan barn och vuxen. De kan ses i bakgrunden eller vara med på 

någon enstaka sida, när barnet är i behov av den vuxna. Även om deras roll inte är av det mer 

omfattande slaget så finns de ändå där och genom sin närvaro representerar de en bild för 

barnet som läser bilderboken.  

De vuxnas beteende och egenskaper illustreras i boken på olika vis. Det mest framträdande är 

de stereotypa könsrollerna, även om det finns undantag. De kvinnliga karaktärerna presenteras 

oftast som omsorgsfulla och knutna till hemmets sfär. De manliga presenteras ibland som 
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omsorgsfulla och engagerade i barnen, men den för den delen saknar de inte de stereotypa 

manliga egenskaperna. Det går att dra paralleller från det mönster som bilderboken visar till 

Gemzöes (2002) resonemang om hur vår kultur envist fortsätter att arbeta för en 

egenskapsuppdelning mellan könen. Vissa yrken och sysslor passar bättre för ett kön än ett 

annat, denna studie visar både kvinnor och män som omsorgsfulla vuxna som bryr sig om sina 

barn. En skillnad kan ses mellan könen, att när män gestaltas med typiskt ”kvinnliga” 

egenskaper såsom att de är t.ex. husliga och omsorgsfulla, så måste det istället tryckas på 

andra punkter hos honom för att han inte ska förlora sin ”manlighet”. Det kan göras genom 

utseendet eller beteendet, Kentas pappa i Kenta och barbisarna är en muskulös 

kroppsbyggare med intresse för sport och Alfons Åbergs pappa är upptagen och bitvis väl 

auktoritär. Resonemanget som Gemzöe (2002) för om vikten att markera stereotypa 

egenskaper, återspeglas hos de vuxna karaktärerna. Då kvinnliga egenskaper i vårt samhälle 

ofta ses som mindre värda, markeras och tydliggörs de manliga egenskaperna för att inte 

försvaga i detta fall den manliga karaktären.  

7 Slutdiskussion 

 

Efter att ha läst samtliga böcker kändes det som det här skulle bli ett intressant arbete. En röd 

tråd har löpt genom materialet, som visar på att könen isärhålls genom att på olika sätt visa på 

olikheter dem emellan. Det är någonting som också Kåreland (2005) funnit i sina studier. 

Under granskningsarbetet har vi öppnat dessa bokpärmar ett flertal gånger, tittat på bilderna 

och läst om texten för att ge boken rättvisa i granskningen. Det följer Nikolajevas (2000) 

resonemang om att läsarens förståelse av bilderboken blir djupare och bredare för varje gång 

läsaren möter boken, då man som läsare pendlar mellan det visuella och det verbala.  

Genus i bilderboken  

Resultatet av studien blev i stora drag ungefär vad vi förväntat oss att det skulle bli. Vi hade 

en tanke om att det skulle finnas tydliga könsschabloner och stereotypa karaktärer i 

bilderboken bland både barn och vuxna, vilket det också fanns. Det som överraskade oss var 

att det även fanns ett nytänkande i bilderboken, där vår tolkning är, att vissa författare 

försöker problematisera och förändra de könspolariseringar som finns och förstärks i 

bilderboken. Vi upplever att de kunde få finnas fler av dessa genusmedvetna författare, och 

gärna de som vågar utmana könsrollerna lite mer, och inte bara ha med genusperspektivet i 

periferin. 

Genom kläd- och färgkoder får barnet ett intryck om vem den förväntas vara eller vad han 

eller hon förväntas tycka om. Dessa riktlinjer följer med barnet även utanför sagans värld 

(Kåreland, 2005; Thurén, 2003). När det gäller utseendet har vi sett att det är det lättare för en 

flicka att närma sig det av samhället skapat som ”maskulint” än tvärtom. I böckerna kan vi 

hitta flera exempel, där flickan som karaktär närmar det typiskt ”pojkaktiga”, men inte 

tvärtom. Även när det gäller egenskaper och beteenden har vi sett att det är lättare för flickor 

att trotsa de stereotypa karaktärsdragen och närma sig de mer ”pojkaktiga” än tvärtom. Det 

sker lite grann på olika villkor. Det kan ses som positivt i samhället att vara en pojkflicka. När 

istället en pojke har en strävan mot det mer ”flickaktiga”, tillskrivs det i en av de granskade 

böckerna en känsla av skuld och en skamsenhet att vilja något, som samhället inte förväntas 

sig att du ska vilja. Pojken hamnar utanför, han bryter normen och ses annorlunda på ett 

negativt sätt vilket kan ha stora konsekvenser senare i hans liv vilket vi återkommer till.  
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En annan iakttagelse vi gjort när det gäller de vuxna karaktärerna är att när en man tillskrivs 

mer ”kvinnliga” egenskaper, så förstärks hans manlighet på andra sätt. Det kan ses hos flera 

pappor i bilderböckerna som framställts som omsorgsfulla och omvårdande. Det kan liknas 

med Gemzöes (2002) resonemang just hur viktig denna uppdelning av egenskaper är, vem har 

”rätten” att bära vilken egenskap. En tanke som väcks och som vi tror kan vara en av 

anledningarna till just detta är att författaren försöker göra något annorlunda. Med små steg 

vill författaren försöka att förändra den stereotypa pappan. För att inte tappa alltför många 

läsare genom att göra drastiska förändringar, kompenseras förändringarna upp med lite extra 

”manliga” egenskaper. Detta är något vi funderar mycket över, vad får det här för 

konsekvenser i människors liv? Är det exempelvis något som påverkar en mans föräldraskap 

med tanke på att det vilar en skam över att som man ha egenskaper som omvårdande, mjuk 

och känslosam?  

Majoriteten av materialet visar alltså på en stereotyp framställning av flickor och pojkar. Både 

när det gäller utseende, färgskalor, beteende och egenskaper. Dock tycker vi oss kunna se en 

skillnad beroende på vilket år böckerna publicerats. Stereotyperna finns där överlag i alla 

böcker med dem skiftar i hur de framställs. Vad kan då vara orsaken till detta? Det kan finnas 

många olika orsaker till detta tror vi. En orsak kan vara att författaren väljer att skriva om en 

pojke som huvudkaraktär för att de visats att de säljer bättre och är populärare, det är bara att 

se på dessa två månaders tio i topplistor. De är helt enkelt rädda att tappa läsare, samt 

skrämma iväg blivande läsare om de placeras i ett ”alternativt” fack. Vår tolkning är att t ex 

författaren Pija Lindenbaum förstärker vissa könspolariseringar, för att sedan kunna skriva i 

boken om problematiken för barnen att anpassa sig efter denna uppdelning, t.ex. i Kenta och 

barbisarna. På liknade sätt skulle vi kunna tolka Stina Wirséns avsikt med sina böcker i vår 

studie, där det ges antydningar om kön via färger på djurens nos. Att det inte är av stor vikt 

vilket kön karaktärerna har, men det ges en möjlighet att beröra problematik kring kön i 

samhället via bilderboken istället för om de skulle varit könslösa. Vilket är det bästa sättet att 

göra genusmedvetna böcker? Om det görs genom att först markera skillnader, stärker det på 

samma gång isärhållandet vad gäller utseende. Den parallellen går ju också att dra till 

egenskaper och beteenden. Det kan vara lättare för en vuxen att förstå det stora budskapet, 

men under bokens gång kan det bildas många tankar i ett barns huvud och i barnets fantasi. 

Vem lånar böckerna? 

En annan aspekt som vi måste ha i beaktning när vi ser till vårt material är vem som lånar 

dessa böcker. Vi valde att utgå från bibliotekets två senaste tio i topp listor. Vi kan inte säga 

vem som valt ut dessa böcker, om det är bibliotekets personal, barnen själva, föräldrarna, 

förskolan eller någon annan. Böckerna vi har är en blandad kompott av boktitlar, det är allt 

från välkända karaktärer som Pippi, till en kanske mer okänd karaktär som Nallegrisen i Vem 

böckerna. Det kan helt enkelt vara en slump att det är just dessa titlar, eller så speglas 

variationen på titlarna i att det är just Umeåregionens tio i topplistor vi utgått från. Vi har 

spekulerat i att Umeå är en universitetsstad och kanske har en större öppenhet osv., men det är 

ingenting som går att säga. Däremot att en del vuxna kanske har en medvetenhet i vilka 

böcker som de vill ta hem till sina barn, att de påverkats av samhällets tankar om att böcker 

faktiskt påverkar våra barn. En annan tanke vi haft är att många böcker på topplistorna är nya 

vilket också kan ha påverkat att man lånat dem just därför. 

Pippi är än idag, sjuttio år efter att den kom ut första gången, fortfarande väldigt populär. Kan 

det vara kanske just för att det är en genusmedveten bok? Pippi är en normbryterska inom sitt 

kön. Genom alla tider har hon presenterats och är än idag en tuff och stark tjej. Vem vill inte 

dela med sig av henne till sina barn? 
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Vad innebär genusperspektivet i socialt arbete och samhället i stort? 

Att vi är indelade i kategorier som man och kvinna, flicka och pojke, är något som är svårt att 

bortse från. Vi kan inte gå in och ut ur dessa roller, eller välja bort dem för den delen, men vi 

kan erkänna att de finns och vara medvetna om dem. I det sociala verksamhetsfältet kommer 

vi att komma i kontakt med barn, ungdomar och vuxna av båda kön. Vi kommer också att 

komma i kontakt med sociala problem som handlar om könsmaktsordningen, maktobalansen 

och könsroller.  

Små barn påverkas av de intryck de får från media och samhället i stort, i media är 

bilderboken en av deras första kontakter. De intryck de möts av handlar inte bara om hur man 

ska se ut. De påverkas också i hur det ska agera, känslor, kompisskap, om du ska ta plats eller 

om du förväntas vara känslosam och passiv. Ser vi till vår studie som visar på väldigt 

stereotypa mönster för flickor och pojkar, så är det just de mönstren som barnen tar intryck 

av. Vi är av den åsikten att det behövs litteratur som lyfter just barns olikheter, snarare än 

flickor och pojkars olikheter. Bilderboken är bara en av alla olika mediala kanaler som barnen 

möts av, så klart är det ett samspel av många olika aspekter som spelar in när barnen påverkas 

i sitt skapande av sin egen person. Vår uppfattning är att barn påverkas på ett eller annat sätt 

av de stereotypa gestaltningar som görs i bilderboken idag . Bilderboken gör inte barnet, den 

gör inte heller mannen eller kvinnan som barnet växer upp till. Men det kan göra ett avtryck 

som kan visas när de är små, under deras uppväxt år eller senare i livet. Det tillsammans med 

andra livserfarenheter. 

Vi exemplifierar genom att via våra ögon koppla genusperspektivet till ett socialt problem 

som mäns våld mot kvinnor i mer detaljerad form än könsmaktsordningen i stort. Om man 

som pojke får lära sig att vara känslosam och att man får uttrycka känslor som en självklarhet 

så tänker vi att det kanske är större chans att denne pojke som man, kan prata sig igenom en 

konflikt snarare än att bli aggressiv. Vad Hirdmans (2004) genussystem visar är att 

exempelvis egenskapen känslosam är kopplat till kvinnan, ”kvinnliga” egenskaper 

nedvärderas i samhället. Det kan vila en skam över att vara en man med mycket känslor, då 

det är kopplat att ses som en ”kvinnlig” egenskap. När känslor inte får en självklar 

skambefriad plats, kommer de ut på andra sätt.  

Det går även att spekulera kring alkoholism, psykisk ohälsa osv., speciellt om man har haft en 

svår uppväxt där generellt sett hårdare genusscheman existerar. På samma sätt är det 

intressant att spekulera kring konsekvenser för flickor som blir kvinnor, självskadebeteenden, 

och hur könsroller påverkar dem i livet och bidrar till olika sociala problem. Givetvis är 

mycket med och påverkar i hur sociala problem uppstår och där kan vi bara spekulera, men 

hur genusdebatten är kopplat till sociala problem, är viktigt att fundera över som blivande 

socionom. Så, de egenskaper som är tillskrivna ett kön ger olika människor olika 

förutsättningar/verktyg att hantera det som händer i livet. Hur barnen blir vuxna och hanterar 

relationer, känslor, framtidstro, självbild osv., handlar såklart också om ett helt psykosocialt 

bagage, och bilderboken är bara en liten pusselbit, bland många andra, i skapandet av kön.  

Eftersom vi tror att vilket kön man än kategoriseras in i, påverkar vilken person man 

utvecklas till, så spelar allt i den skapandeprocessen in. Könsmaktsordningen och därmed 

maktobalansen börjar redan i bilderboken. 

Om barn mår bra av att tidigt placeras i olika könskategorier och roller är svårt för oss att 

avgöra. Vi som socionomer ska arbeta för barnets bästa, det står skrivet i lagen och i 

barnkonventionen(http://unicef.se/barnkonventionen). För att kunna göra det är ett av de 

perspektiv vi måste ha i beaktning just genus. Det vi kan säga är att vi tror det är av stor vikt 
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att bära med oss en medvetenhet om att barn utsätts för en stor stress och press när det gäller 

att förhålla sig till dessa normer, som speglas på så många olika sätt i samhället, däribland 

kanske även genom deras godnatt-saga.  

Hur kan vi påverka/förändra? 

Vår yrkesroll kan inte påverka den litteratur som barn och ungdomar kommer i kontakt med. 

Som socionom spelar det stor roll hur vi kan vara med i att påverka barnet i sin syn på sig 

själv och sin omgivning. Vad vill vi då säga med detta? Jo, barn påverkas till att formas till 

olika individer, detta är inte alltid ett fritt val från barnets sida. Det måste vi vara medvetna 

om. I mötet måste vi erbjuda en öppenhet och en frihet att få vara den de är. Vi tänker att det 

finns en risk för barn som inte passar in i mallen, att bli sedda på och behandlade som 

avvikande och kan på så sätt senare i livet drabbas av psykisk ohälsa.  

Förutom att vi ska erbjuda dem en öppenhet, krävs det att vi kan se bakom deras mask för att 

förstå deras problematik. Inte stirra oss blinda på erfarenheter, deras kön, tidigare kunskap, 

varje människa är unik. Vi ska heller inte förvänta oss att barn/ungdomar ska agera på ett 

specifikt sätt för att de är av ett visst kön. Genom bilderboken kan flickor och pojkar påverkas 

i hur de förväntas agera, känna och se ut vilket vi tycker hämmar och begränsar deras egna, 

personliga utveckling. De stereotypa könsrollerna hos både hos vuxna och barn i bilderboken, 

måste fortsätta att ifrågasättas och utvecklas, för att barn ska få en möjlighet att hitta sig 

själva. Vi har stark tilltro till nya och gamla författare som vill och vågar brinna för 

förändring. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Genusperspektivet är ett av många perspektiv. Förslag till vidare forskning från vår sida 

skulle kunna vara att titta på familjekonstellationer, klass, sexualitet och etnicitet i 

barnlitteraturen.  

I vår studie har vi sett att den vanligaste familjekonstellationen är den heterosexuella. Även 

om det i vissa böcker är en ensamstående förälder så visas det på något vis att det finns en till 

förälder av motsatt kön. Det skulle även vara intressant att undersöka kopplingen mellan 

könsroller och sociala problem lite närmre. 
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9 Bilaga 
 

Intervjuguide/mall inför vår granskning av bilderböckerna 

Bokens titel: 

Författare: 

Utgivningsår: 

Ur ett genusperspektiv kommer bilderboken att granskas utifrån dessa punkter: 

Karaktären i bilderboken 

 Beskriv bokens handling. 

 

 Vad finns det för karaktärer i bilderboken? 

Framkommer det vilket kön karaktärerna har? 

Framkommer det vilket kön huvudkaraktären har? 

Är det människa, ett djur eller ett föremål? 

 

 Hur beskrivs samtliga karaktärer av betydelse för bilderboken?  

Hur beskrivs deras utseenden:  

- klädesplagg (typ och färg)? 

- frisyr? 

- accessoarer (typ och färg)? 

- kroppsbyggnad? 

 

 Hur beskrivs sättet att vara hos de betydelsefulla karaktärerna i bilderboken? 

- egenskaper?  

- emotioner? 

- beteenden? 

 

 Vilka aktiviteter och lekar förekommer i boken?  

 

 Hur ser utrymmesfördelningen ut mellan karaktärerna?  

 

 


