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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att analysera genusperspektivet i fem utvalda barnböcker om
monster och spöken där skildringen av kön inte alltid är uppenbar. För att kunna besvara
syftet  har  några  frågeställningar  formats:  På vilket  sätt  uttrycks  kön  hos  monster  och
spöken  i  de  utvalda  barnböckerna?  Hur  framställs  bildernas  färg  och  form  ur  ett
genusperspektiv? Hur framställs texten ur ett genusperspektiv? Jag har använt mig av en
kvalitativ  bildanalys  som metod och de teoretiska utgångspunkterna  är genusperspektiv
och  sociokulturellt  perspektiv.  Litteraturen  som har  granskats  är  de  fem barnböckerna
Monsterbesök,  Ingrid  och  Ivar  letar  spöken,  Monster  finns  faktiskt!  Eller?,  Bravo  bli
modig och Lilla spöket Laban.

Resultatet av studien visar att kön framgår i alla granskade barnböcker trots att skildringen
av kön inte behöver vara uppenbar. Monstrens och spökenas utseenden och attribut är i de
flesta  böckerna  könstypiska  och  i  vissa  fall  förstärks  detta  med  hjälp  av  uttryck  som
rörelser, miner och kroppsspråk. Den skrivna texten tar upp beskrivande pronomen och
namn som även de är lätta att koppla till ett visst kön. 

Nyckelord: Barnlitteratur, genus, kön, förskola, monster och spöken
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1. Inledning

Jag kom snabbt fram till att jag i denna studie ville undersöka barnlitteratur då jag under 
utbildningens gång har insett hur stor betydelse litteraturen har i förskolans verksamhet. De
böcker som väljs ut till förskolans olika avdelningar kan lämna stora avtryck på barnens 
tankar och funderingar angående exempelvis normer och värden. Med ett intresse för 
genus och jämställdhet mellan könen blev det ett självklart val att kombinera dessa två 
inriktningar. 

När jag hade bestämt mig för att skriva om genus i barnlitteratur funderade jag på hur jag 
skulle kunna göra ämnet mer unikt och intressant. Jag tänkte tillbaka till min senaste VFU-
period ute på en förskola där jag var i en storbarnsgrupp med barn i åldrarna 4-6. Jag kom 
fram till att den litteratur som var mest lockande för barnen där var böcker om monster och
spöken. Varje gång det var lässtund och barnen själva fick välja böcker tog de fram olika 
monsterböcker. Andra böcker var inte alls lika tilltalande. Under lässtunden visades 
barnens intressen genom att de lyssnade, pekade, skrattade och diskuterade saker som 
hände i böckerna. När jag sedan började fundera på varför just dessa böcker om monster 
och spöken lockade alla barnen dök tanken om genus i barnlitteratur upp. Har monster och 
spöken givna kön? 

I denna studie ska jag analysera genusperspektivet i fem stycken utvalda barnböcker med 
tema monster och spöken. Jag vill undersöka om dessa varelser har något givet kön, och i 
sådana fall hur det framställs. Om det nu framställs vill jag också titta på om genus blir 
tydligt via bild, text eller båda delarna. 
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att granska genusperspektivet i några utvalda barnböcker där
skildringen av kön inte alltid är uppenbar. Jag har valt att rikta in mig på monster och
spöken, varelser som ej är mänskliga. I granskningen har tre frågeställningar formulerats. 

Frågeställningar

 På vilket sätt uttrycks kön hos monster och spöken i de utvalda barnböckerna?

 Hur framställs bildernas färg och form ur ett genusperspektiv?

 Hur framställs texten ur ett genusperspektiv? 
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3. Bakgrund

3.1 Jämställdhet 

Förskolans läroplan lyfter fram alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen 
som tydliga värden att leva efter i förskolans verksamhet (Lpfö, 98/16, s.4). Kön ska inte 
göra någon åtskillnad för hur pedagogerna, eller barnen för den delen, behandlar en annan 
människa. Nihlén & Nilsson menar att människor hela tiden kategoriserar varandra för att 
göra allting lättare, för att strukturera upp sin vardag. Kön sorteras in i två grupper och 
omedvetet bemöter vi dessa grupper olika, både när det gäller små barn och vuxna 
människor (2006, s.8). Som pedagog är det viktigt att vara medveten om att sortering kan 
ske och en ständig reflektion av arbetet är därför nödvändig. Läroplanen tar upp att 
traditionella könsmönster och uppfattningar om manligt och kvinnligt ska motverkas i 
förskolan (Lpfö, 98/16, s.5). Att skilja på manligt och kvinnligt leder till en 
könsuppdelning där könsmönster blir tydliga. När flickor och pojkar tvärtemot har samma 
rättigheter och möjligheter att göra saker uppstår en jämställdhet. En jämställd förskola 
förstås som en förskola med neutrala mötesplatser för flickor och pojkar, där de kan mötas 
utan förväntningar på könsbeteenden. (Bodén, 2011, s.38). 

Kön/genus är en social konstruktion och uppfattningen kan alltid förändras. En pedagog 
kan aktivt arbeta med att förstå sina egna föreställningar kring kön och genus. 
Föreställningarna påverkar både ens praktiker och synen på sig själv och sin identitet. 
Detta gäller även barn i deras föreställningar om begreppet (Eidevald & Lenz Taguchi, 
2011, s.27). Tallberg Broman berättar att barn lever i ett samhälle fyllt med olika 
föreställningar om genus på olika sätt. Det finns på TV, i litteratur, i massmedier och 
sociala medier för att bara nämna några. Varje barn och varje grupp i samhället placerar sig
i ett sammanhang och formar föreställningar och beteenden kring genus därefter (2002, 
s.86). På grund av alla dessa olika uppfattningar kan just genusbegreppet betyda helt olika 
saker beroende på vart man kommer ifrån, vilka man umgås med, vad man har för 
intressen och sysselsättningar. Samhället och människorna som omger oss påverkar vårt 
synsätt, våra tankar och våra beteendemönster.  

Inom pedagogiken kan man se att uppmärksammande av kön ur ett köns/genusperspektiv 
har varit betydelsefullt över tid. Till en början var skolans uppgift att forma olikheter, men 
när läroplanen 1969 gavs ut övergick det till det motsatta. Skolans uppdrag blev istället att 
motverka traditionella könsmönster (Wernersson, 2006, s.16). Genusperspektiv existerar i 
dagens lärarutbildningar, förskolor och skolor. Det handlar om synen på kön som är i 
ständig förändring och främst om ett jämställt genomgående arbete (Tallberg Broman, 
2002, s.20). Eidevald & Lenz Taguchi menar att dagens genuspedagogiska arbete i 
förskolan handlar om möjligheten att påverka och förändra barns köns- och 
genusidentiteter. Förskolan ska vara en arena för jämlikhet och jämställdhet mellan könen 
där detta blir möjligt (2011, s.30). Genusperspektivets grund bygger även på alla barns rätt 
till en likvärdig utbildning. Utbildningen ska inte påverkas av kön, sociala och kulturella 
bakgrunder (Tallberg Broman, 2002, s.15). När pedagogen utgår från ett genusperspektiv 
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kan hen medvetet lära ut, påverka, fostra och konstruera individer på ett önskvärt sätt 
(Wernersson, 2002, s.15). Just ett medvetet förhållningssätt är något som är viktigt även 
för Bodén i det genuspedagogiska arbetet. Hur personalen förhåller sig till barnen, hur de 
pratar med dem, behandlar dem och ser på dem kommer att påverka barnens egna syn på 
kön och genus (2011, s.42). 

3.2 Barnlitteratur 

Det finns ingen självklar punkt i läroplanen om hur barnlitteratur ska användas för att 
stärka förskolans verksamhet. Däremot finns det många punkter som kan kopplas till 
litteratur på många olika sätt, beroende på vad som ska läras och hur tillvägagångssättet 
ska gå till. Bland annat förmedlar förskolans läroplan en strävan efter att barn ska stärka 
sina intressen för bild och text, att bilda förståelse kring innehållet och kunna samtala om 
detta, att utveckla begrepp och ordförråd samt att kommunicera med andra (Lpfö, 98/16, 
s.10). Barnlitteratur kan bidra till mycket gällande bl.a. språkutveckling, social kompetens 
och uppfattningar om normer och värden. 

Barnlitteraturens utveckling har i stort sett gått från idealism till realism. Under tidigt 
1900-tal ville barnboksförfattarna att barnen skulle vara barn i ett idealistisk, tryggt 
samhälle utan problem och olägenheter. Numera syftar barnlitteratur ofta till att frambringa
en medvetenhet om alla världens bekymmer (Kåreland, 2009, s.43). Det ses nu som en 
viktigare faktor med reflekterat tänkande kring problem som kan uppstå vart som helst, när
som helst och för vem som helst. Vidare förtydligar Kåreland att de sociala förändringar 
som skett i samhället har avspeglat sig på barnlitteraturens utveckling. När t.ex. Astrid 
Lindgrens bråkiga och regelbrytande karaktärer skapades under mitten av 1900-talet 
förändrades synen på barn och barnlitteratur i takt med de förändrade 
samhällsförhållandena (2009, s.43). 

Edström lyfter fram att det länge har funnits ett pedagogiskt, istället för estetiskt eller 
konstnärligt, synsätt på barnlitteratur i ett historiskt perspektiv. Barnböcker har uppfattats 
som uppfostringsmedel där barn kan lära och ta efter ”rätt” beteenden från karaktärerna 
(1980, s.177). I äldre barnlitteratur var syftet oftast att uppmana barnen till rätt uppförande 
och beteende, att bilda sig en god moral samt att via litteraturen bli socialiserade 
människor (Kåreland, 2009, s.150). 

3.3 Genus i barnlitteratur

Den genusmedvetna pedagogiken är ett krav som ställs i dagens förskolor, och 
småbarnslitteratur kan mycket väl fylla en funktion om könsföreställningar genom att 
problematisera och ifrågasätta normerna. Över tid kan man se en förändring av 
könsföreställningar i litteraturen då flickor tidigare ofta framställdes som söta och snälla 
medan pojkar var aktiva, stojiga och bråkiga. Numera har flickorna fått lite mer pondus 
genom att framställas som kaxiga och starka individer medan pojkarna har fått visa mer 
känslomässiga sidor (Kåreland, 2009, s.34).
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Ahlner Malmström uppfattar bilder som kommunikationsmedel för både barn och vuxna. 
Med hjälp av bilder kan en människa få en större förståelse för sig själv och sin 
verklighetsuppfattning, samtidigt som känslor kan komma till uttryck (1991, s.137). 
Genom kommunikation kan genus i barnlitteratur bearbetas och uppfattas på olika sätt. 
Trots att en barnbok inte fokuserar så mycket på just genus så kan bilderna diskuteras 
utifrån detta förhållningssätt. Det är då upp till pedagogen att uppmärksamma det som är 
relevant inom ämnet. Hulth & Schönbäck anser att barnlitteratur är vanliga artefakter att 
arbeta med i förskolans verksamhet. Litteraturen får barnen på förskolan att tänka och 
reflektera kring olika ämnen (2011, s.116). I ett genuspedagogiskt perspektiv skulle det 
vara väldigt lätt för pedagogerna att välja ut böcker som förmedlar ”rätt” kunskaper och 
sedan lära barnen vad som står i böckerna. Det är mycket vanligt att pedagoger nu väljer 
böcker som ”kompenserar” det barnen kanske inte alltid annars ser eller får tillgång till i 
vardagen. Istället för att lägga allt ansvar på böckerna är det pedagogen som ska förmedla 
rätt budskap (Hulth & Schönbäck, 2011, s.118). Om syftet med en lässtund är att lyfta 
genus i barnlitteraturen ska det förmedlas till barnen oavsett vilken bok pedagogen läser. 
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4. Litteraturöversikt

I litteraturöversikten kommer jag att lyfta fram tidigare forskning som är kopplad till genus
i barnlitteratur. Då jag inte hittat någon forskning om just kön hos monster och spöken 
kommer jag att titta på genus överlag i litteraturen. Många forskare har studerat genus i 
populär och prisbelönad barnlitteratur över en lång tidsperiod. Jag har valt flera sådana 
studier för att lyfta fram hur genus framställs i de mest lästa barnböckerna, som säkerligen 
har en stor påverkan på barns uppfattningar om genus och kön. Den utvalda forskningen 
visar hur genus framställs på olika sätt från både genusperspektiv och feministiska 
synvinklar. I en studie framställs även barns egna perspektiv på genus i litteratur som de 
själva skapar.

I en studie av Thomas Crisp & Brittany Hiller (2011) görs en kritisk analys av hur genus 
presenteras i prisbelönad barnlitteratur från år 1938 till 2011. Studien granskar hur 
femininet, maskulinitet, biologiskt kön och genus är uppbyggt i texterna (Crisp & Hiller, 
2011, s.196). I resultatet framkommer att av de 74 böcker som granskats mellan årtalen 
1938-2011 hade bara 17 stycken kvinnliga huvudkaraktärer. Flickorna i dessa böcker 
identifierades som passiva, emotionella, underordnade, inaktiva och vårdande. Manliga 
huvudkaraktärer förekom i 39 böcker, alltså i mer än hälften av den prisvinnande 
litteraturen. I böckerna beskrevs pojkarna på ett stereotypiskt manligt sätt. De var 
självständiga, aktiva, ledande och ihärdande (Crisp & Hiller, 2011, s.203). Ett fåtal böcker 
i studien hade ingen könsbestämd huvudkaraktär. Crisp & Hiller anser att denna typ av 
litteratur kan vara kraftfulla verktyg då de tillåter läsaren att enskilt bedöma hur böckerna 
ska tolkas och uppfattas. I studien görs det tydligt att det finns ett behov av bredare 
representation av olika könsidentiteter i barnlitteratur. Trots att dessa böcker inte vunnit 
pris för hur genus representeras så når de snabbt ut till en stor publik vilket lämnar avtryck 
och inflytande hos läsaren (Crisp & Hill, 2011, s.210).

I Patricia A. Crawford & Sharika Bhattacharyas studie (2014) granskas mor- och 
farföräldrar i barnlitteratur med ett genusperspektiv på karaktärernas avbildning. 
Karaktärerna studerades i 220 olika bilderböcker med ett tidsspann på 20 år (2014, s.128). 
A. Crawford & Bhattacharya kom fram till att de karaktärer som skulle symbolisera 
farmor/mormor ofta hade en ”gammaldags” stil, som t.ex. omoderna och föråldrade 
klänningar, byxor, tröjor och smycken. I mångkulturella böcker kunde kvinnorna även 
visas med traditionella kläder för en viss kultur. I nästan 30% av böckerna som innehöll en 
kvinnlig mor/far-förälder avbildades hon även med ett förkläde på sig. Kvinnorna hade vitt
eller grått hår i alla böcker utom en och håret var ofta uppsatt i en stor knut på huvudet. I 
många fall avbildades dessa karaktärer även i nattlinnen, ofta sammankopplat med 
sjukdom. (2014, s.135-136). De manliga karaktärerna som skulle föreställa morfar/farfar 
hade inte lika stor variation i klädseln utan bar oftast vanliga byxor och skjortor. De 
manliga karaktärerna hade också vitt eller grått hår, eller så var de flintskalliga alternativt 
syntes med keps på huvudet. Kvinnliga och manliga normer blir därmed tydliga i studien 
(A. Crawford & Bhattacharya, 2014, s.135-137). 
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Eva Änggård (2005) har gjort en studie där barns berättande i tal och bild diskuteras utifrån
ett genusperspektiv. Studien är baserad på ett projekt där 8 förskolebarn fick göra egna 
böcker med fritt val om handling och genrer (2005, s. 539). När böckerna var klara kunde 
Änggård se att flickorna hade skapat böcker som handlade om kärlek mellan Barbie-
prinsessor och prinsar. Det var tydligt i berättelserna att de kvinnliga karaktärerna hade en 
överordnad roll över de manliga då prinsessorna var de som bestämde allt (2005, s.545 & 
547). Pojkarna däremot hade skapat berättelser som handlade om riddare, dinosaurier, 
hjältar och krigare som påminde om traditionella sagor då de flesta började med ”Det var 
en gång...” (Änggård, 2005, s.548). Slutsatsen i studien visar att de två könen valde helt 
olika utgångspunkter för sina böcker. Flickornas berättelser handlade om kärlek och 
vardagsliv medan pojkarnas handlade om hjältar och farliga varelser med en tydlig action-
genre. Pojkarna valde att inte ha med några kvinnliga karaktärer alls i deras berättelser 
(Änggård, 2005, s.550). 

I studien av Angela M. Gooden & Mark A. Gooden (2001) analyseras 83 barnböcker från 
år 1995-1999. M. & A. Gooden studerar genus hos huvudkaraktärerna, på bilderna och i 
titlarna då de tycker att barnlitteratur kan bidra till en positiv eliminering av 
könsstereotyper (2001, s.89). Resultatet i studien visar att 40% av huvudkaraktärerna var 
kvinnliga och 39% var manliga, de övriga var neutrala. Böcker med djurillustrationer 
innehöll dock förvånansvärt många fler manliga än kvinnliga karaktärer. Kvinnliga 
karaktärer syntes på 358 bilder medan manliga fanns med på 453 stycken. De kvinnliga 
karaktärerna hade oftast roller som mamma, mormor/farmor men det framkom även några 
kvinnor som doktorer, kockar och mjölkbud (M. Gooden & A.Gooden, 2001, s.94-95). De 
manliga karaktärerna syntes sällan med att göra vardagliga aktiviteter som att hand om 
barn, handla eller utföra hushållssysslor (M. Gooden & A. Gooden, 2001, s.96). Allt som 
allt tycker M. & A. Gooden efter denna studie att könsstereotyper har minskat lite grann 
men att de stereotypiska rollerna för kvinnor fortfarande är märkbara i barnlitteratur (2001,
s.96).

I en studie av Diane M. Turner-Bowker (1996) undersöks könsstereotyper i 
barnlitteraturens språk från en feministisk synvinkel. Hon har granskat 30 av de mest 
populära barnböckerna mellan år 1984-1994. Syftet var att studera karaktärernas kön 
utefter böckernas titlar, bilder och centrala roller. För att genomföra studien formulerades 
fyra punkter att utgå ifrån; makt, aktivitet, utvärdering och könsfördelning (1996, s.461). I 
resultatet visas en märkbar skillnad mellan kön i titlarna, där 24 titlar innehöll en manlig 
karaktär och de kvinnliga karaktärerna bara blev tydliga i 10 titlar. Bilderna visade också 
upp en stor variation då 1447 bilder visade manliga karaktärer medan endast 895 visade 
kvinnliga. De centrala rollerna i böckerna gjorde däremot ingen större skillnad på 
kvinnliga och manliga karaktärer (M. Turner-Bowker, 1996, s.471). I studien visas också 
att de manliga karaktärerna ofta beskrevs som mäktigare, starkare och mer aktiva än de 
kvinnliga och det användes även fler typiskt maskulina ord. De adjektiv som beskrev de 
kvinnliga karaktärerna var mer positivt belagda än de manliga adjektiven (M. Turner-
Bowker, 1996, s.471-472). De viktigaste resultaten som lyfts fram i studien är att könen 
inte var jämlikt representerade i dessa 30 barnböcker, trots att det inte syntes någon större 
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skillnad på centrala roller hos kvinnliga och manliga karaktärer. Det var även en befintlig 
skillnad på språket, då adjektiven som beskrev karaktärerna såg helt olika ut beroende på 
vilket kön som beskrevs (M. Turner-Bowker, 1996, s.474).  

I Rina Shachars (2012) studie analyseras de förändringar som ägt rum i samband med 
reflektion kring genus i barnlitteratur. Litteraturen som analyseras är från flera olika 
decennier. I studien undersöks barnlitteratur som ett sätt att överföra sociala och kulturella 
attityder till barns uppfattningar om normer, värden och beteenden (2012, s.49). I resultatet
framkommer en betydlig skillnad mellan de olika årtalen. Shacher har skapat en tabell med
resultat från årtionden mellan 1950 och 1990 där hon har tittat på genus i text och i 
illustrationer. Totalt sett var det 20 flickor respektive 34 pojkar i 1950 års barnböcker. De 
andra årtalen fick skapligt lika resultat förutom år 1990 då 32 flickor var representerade 
samtidigt som 35 pojkar var det. Trots den utjämnade könsfördelningen presenterades 
flickorna under 90-talet som känsliga, trevliga, lugna och väluppfostrade medan pojkarna 
framställdes som våldsamma, glada, entusiastiska, nervösa, pratsamma, irriterande, osäkra 
och generösa. Pojkarna hade alltså många fler och varierande känslor (Shacher, 2012, 
s.257). Sammanfattningsvis visar studien på att en viss förändring har skett under fem 
decennier. Det har blivit en mer jämlik fördelning mellan könen och fler kvinnliga 
författare har kommit in på marknaden. Könsgränserna har sakta flyttats framåt men det 
finns fortfarande tydliga bevis på att könsstereotyper lever kvar i dagens barnlitteratur 
(Shacher, 2012, s.260).

Clary A. Tepper & Kimberly Wright Cassidy (1999) har i sin studie undersökt 
könsstereotyper och könsskillnader i barnlitteraturens emotionella språk. Böckerna lästes 
för en förskolegrupp under en veckas tid för att kunna bevisa könsstereotypernas roll i 
litteraturen. I studien analyseras genus i titlar, på bilder och centrala roller (1999, s.265). 
Resultatet visar att pojkar syns betydligt fler gånger än flickor inom alla tre kategorier. Ett 
antagande gjordes att de kvinnliga karaktärerna däremot skulle ha en tydligare association 
med böckernas emotionella ord, men det visades vara fel. Det hittades ingen större skillnad
på känslomässigt beskrivande ord mellan de båda könen (A. Tepper & Wright Cassidy, 
1999, s.273-275). Slutsatsen i studien förklarar att flickorna var underrepresenterade i den 
utvalda barnlitteraturen då de bara belystes i böckernas titlar, bilder och centrala roller i en 
tredjedel av fallen. I barnlitteraturen fanns fler känslomässigt beskrivande ord för pojkarna,
men bara p.g.a. att det fanns fler manliga karaktärer. Om detta tas ur beräknande finns det 
ingen skillnad på det emotionella språket för flickor och pojkar i den valda barnlitteraturen 
(A. Tepper & Wright Cassidy, 1999, s.277).

I en studie av Peter B. Crabb & Dawn Bielawski (1994) granskas den könstypiska 
skildringen av vardagliga artefakter i prisbelönad barnlitteratur mellan år 1937 och 1989 
(B. Crabb & Bielawski, 1994, s.69). Studien startades genom att göra några förutsägelser 
som skulle diskuteras och analyseras med böckernas hjälp. Förutsägelserna handlade 
exempelvis om att fler flickor skulle porträtteras genom att hålla i hushållsartefakter medan
pojkar skulle ha hand om artefakter som hade med hantverk att göra. Personliga artefakter 
skulle däremot inte skilja sig åt mellan könen. I resultaten visade sig förutsägelserna 
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stämma överens med litteraturen (B. Crabb & Bielawski, 1994, s.74-75). 
Hushållsartefakter var i den prisbelönade barnlitteraturen primärt använt av kvinnliga 
karaktärer. Hantverksartefakter användes uteslutande av manliga karaktärer i litteraturen. 
Däremot pekar resultatet mot en ökning av män som använder hushållsartefakter över tid 
(B. Crabb & Bielawski, 1994, s.76-77).

4.1 Sammanfattning

Majoriteten av dessa studier visar resultat av att det manliga könet är överordnat det 
kvinnliga då det syns i betydligt fler titlar, centrala roller och bilder. Stereotypiska 
könsmönster syns i både ny och äldre litteratur. Kvinnor beskrivs ofta som passiva, 
inaktiva och vårdande medan männen istället är aktiva, ledande och självständiga. På 
bilderna syns kvinnorna oftast i typiskt kvinnliga roller som mamma och mormor/farmor 
där de sysslar med hushållsaktiviteter eller tar hand om någon/något. I studierna verkar det 
inte alls vara lika vanligt för männen att utföra vardagliga aktiviteter. I Änggårds studie 
(2005) visades att könstypiska mönster intogs även när barn själva fick skapa egna 
berättelser. I resultatet framkommer att flickorna valde att göra berättelser om vardagsliv 
och kärlek medan pojkarna fokuserade mer på action, hjältar och monster. De flesta 
forskarna som granskat barnlitteratur över flera decennier menar att det har skett en viss 
förändring över tid och att könsfördelningen har blivit mer jämlik. Däremot är det tydligt 
att könstypiska mönster fortfarande är vanligt förekommande i nutidens barnlitteratur. 
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5. Teoretiska utgångspunkter

5.1 Genusperspektiv 

Att ha ett genusperspektiv innebär att att ha ett kritiskt förhållningssätt. Det gäller att 
ständigt reflektera över, problematisera och ifrågasätta innehåll man stöter på i vardagen, 
som t.ex. finns i bilder, texter, media och olika åsikter (Lundberg & Werner, 2016). För att 
öka förståelsen för hur kön och genus bildas i samhället behöver vi ställa frågor om det 
som finns runt omkring oss, och även till oss själva. Det är genom frågor vi får kunskap 
om världen och dess uppbyggnad. Genusperspektivet utmanar normerna som finns om kön
och ger oss även möjlighet att ifrågasätta och förändra dessa (Lundberg & Werner, 2016).

Begreppet genus antyder till att könsmönster är följden av uppfostran och uppfattningar. 
Relationen mellan kön är alltså inte medfödd, utan den påverkas både socialt, kulturellt och
historiskt. Begreppet omfattar även makt som en central skillnad mellan könen (Tallberg 
Broman, 2002, s.25). Själva ordet genus uppkom under 80-talet för att kunna tala om hur 
”kvinnligt” och ”manligt” görs och blir till. Det används också i förklaringar av strukturer 
som upprätthåller det manliga och det kvinnliga i samverkan med andra kategorier som 
klass, etnicitet och sexualitet (Lundberg & Werner, 2016) .

I min studie är genusperspektivet relevant för mina egna tolkningar av barnlitteraturens 
innehåll. Det innebär att jag kommer granska litteraturen med ett kritiskt förhållningssätt 
och ifrågasätta innehållet. Hulth & Schönbäck anser att litteratur i allmänhet har ett stort 
värde i samhället, men att den också leder till problematik som motsätter exempelvis 
pedagogers arbete. Traditionella könsmönster är ofta synliga i litteratur där huvudpersonen 
också ofta är en vit, heterosexuell man med sociala och ekonomiska friheter och där 
omgivningen speglar ett traditionellt könsbestämt samhälle (2011, s.117). Med ett 
medvetet förhållningssätt till genusperspektivet kan jag studera och reflektera över 
böckernas framställningar av könsmönster, normer och jämställdhet. Innehållet tolkas efter
mina egna uppfattningar om kön. Mina erfarenheter och min omvärld har byggt upp en 
viss syn på genus i samhället och det är det jag har att utgå ifrån i min studie.  

5.2 Sociokulturellt perspektiv 

Denna studie bygger även på Vygotskys sociokulturella perspektiv. Säljö som tolkat 
Vygotskys teori förklarar att det sociokulturella perspektivet bygger på människans 
biologiska och naturliga resurser, som är både fysiska och mentala (2014, s.18). Med hjälp 
av våra resurser och färdigheter har vi strukturerat upp världen genom olika redskap eller 
verktyg. Dessa redskap har bidragit till att vi kunnat observera och bearbeta omvärlden 
med en kunskap som inte funnits tidigare. Redskapen delas upp i de fysiska och språkliga 
resurser som används dagligen i förståelsen av och agerandet i omvärlden (Säljö, 2014, 
s.19-20).
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5.2.1 Fysiska redskap

I Vygotskys sociokulturella perspektiv förklaras fysiska redskap som artefakter. Artefakter
är kort sagt föremål skapade av människan. Det mesta vi har runt omkring oss är fysiska 
artefakter, som till exempel böcker, knivar, pennor, lampor och hus (Säljö, 2013, s.28). Det
som utmärker artefakter förutom att de är tillverkade av människan är att de också är 
skapade efter ett speciellt syfte. Genom att använda sina biologiska kunskaper och 
erfarenheter skapar människan föremål som transformeras från ett befinnande till ett annat 
(Säljö, 2013, s.31). Artefakterna var från början egenskaper i det mänskliga intellektet som
efter tid har utvecklats i mänskliga kompetenser för att sedan bli fysiska redskap. Säljö tar 
upp miniräknaren som exempel för förståelse av hur en artefakt från början kan vara en del
av människans förstånd, men som sedan kan utvecklas till ett hjälpmedel eller en kognitiv 
resurs. En sådan artefakt kräver ett samspel mellan apparaten och människan, då tänkandet 
egentligen inte finns i apparaten, men inte heller enbart i människans intellekt (2014, s.75-
76). 

5.2.2 Språkliga redskap

Inom den sociokulturella teorin betonas att människans språk också ses som ett redskap, 
man kan säga att språket består av massa sammansatta artefakter. Språkliga redskap är inte 
fysiska, men både språk och kommunikation som sker genom språket har materiella sidor 
och konsekvenser (Säljö, 2013, s.32-33). En grundtanke i det sociokulturella perspektivet 
är att de sociokulturella resurserna skapas och förs vidare genom kommunikation. 
Interaktionen och kommunikationen människor emellan är nödvändig med tanke på att 
våra kunskaper, färdigheter och utvecklingsmöjligheter bygger på de tidigare 
generationernas erfarenheter (Säljö, 2014, s.22). Kommunikativa processer är centrala när 
det gäller människans lärande och utveckling. Med hjälp av kommunikation kan 
människan ta del av andras erfarenheter samt dela med sig av egna, och på den vägen bli 
delaktig i de kunskaper och färdigheter som erbjuds. Det individuella barnet tar till sig av 
vad andra säger och hur de uppfattar världen, för att sedan sortera ut det värdefulla i varje 
kontext (Säljö, 2014, s.37).

I denna studie är både fysiska och språkliga redskap aktuella. Barnböcker är fysiska 
artefakter som ger barn och vuxna tillgång till språkliga resurser genom kommunikation. 
Samspelet mellan människan och redskapet är beroende av varandra och i detta fall är även
samspelet mellan det fysiska och språkliga av stor vikt, inget fungerar utan det andra. 
Genom litteraturen utvecklas barnens språk och lärande, och genom kommunikationen kan
lärandet ta många olika vägar. Att diskutera genus utifrån böckerna är bara en av tusentals 
vägar att gå, vilket är ett tydligt exempel på hur både fysiska och språkliga artefakter kan 
vara till stor tillgång vid lärtillfällen. Säljö menar att när vi appropierar, vänjer oss vid och 
tar till oss, redskap och kommunikation i samspel med andra, socialiseras vi samtidigt till 
bildade och kulturella varelser (2013, s.43). 
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6. Metod

I denna studie har jag valt att göra en text/bild-analys. Med hjälp av både bild och text vill 
jag studera hur genus hos monster och spöken uppfattas i den utvalda barnlitteraturen. Då 
genus hos monster och spöken kanske inte är så tydligt framställt vill jag analysera både 
bilderna och texternas uppbyggnad för att se om en större förståelse kan bildas. Jag vill 
undersöka om bilderna kompletterar texten och tvärtom, eller om en helt ny syn på 
innehållet formas om fokus ligger på endast en av delarna. Min uppfattning är att när barn 
läser själva fokuserar de mest på bilderna och får en viss uppfattning utifrån dem. När en 
pedagog läser för barnen har texten däremot större betydelse, vilket kan leda till att 
innehållet får en djupare innebörd. Just därför tycker jag att det är viktigt att i denna studie 
diskutera både texternas och bildernas betydelse.

6.1 Kvalitativ analys 

Min studie utgår från en kvalitativ analysmetod. I en kvalitativ analys är det en noggrann 
instudering av innehållet som gäller. Analysen delas upp i flera mindre delar, en helhet och
en kontext där det huvudsakliga sedan plockas ut och granskas. Vissa delar i analysen kan 
anses viktigare än andra och det gäller att aktivt analysera och ifrågasätta innehållet. När 
läsaren ställer frågor till texten ska det undersökas om och hur de kan besvaras med hjälp 
av innehållet eller av egna uppfattningar och tolkningar (Esaiasson, 2007, s.210). En  
kvalitativ metod handlar alltså om forskarens egna analyser och uppfattningar om 
innehållet. 

I min studie kommer jag att undersöka hur genus framställs i  bildernas och texternas 
innehåll. Jag ska noggrant studera innehållet och plocka fram det som är viktigt för just 
min studie samt genom mina egna tankar, reflektioner och frågeställningar komma fram till
ett resultat. 

6.2 Reliabilitet och validitet

Den metod man väljer för en studie måste alltid granskas. Detta för att få reda på hur 
pålitlig informationen som framkommer faktiskt är (Bell & Waters, 2016, s.133). 
Reliabilitet och validitet är två aspekter som är viktiga att fundera över i en undersökning. 
Reliabiliteten har att göra med hur tillförlitlig informationen är. Den mäter huruvida man 
får samma resultat vid flera olika tillfällen men med samma förutsättningar (Bell & 
Waters, 2016, s.133). I min studie har jag försökt att vara så noggrann som möjligt när 
böckerna har analyserats, flera gånger om, utifrån den information jag fått fram. Men 
eftersom undersökningen till stor del bygger på mina egna tolkningar och uppfattningar är 
det svårt att säga hur hög reliabiliteten är. Validiteten mäter istället om en fråga mäter eller 
förklarar det man vill att den ska göra (Bell & Waters, 2016, s.134). För att få en hög 
validitet i min studie har jag försökt att koppla undersökningen till mina frågeställningar så
mycket som det går. Eftersom frågeställningarna ingår i studiens syfte mäter jag alltså det 
jag vill få fram i undersökningens slutgiltiga resultat.
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6.3 Text och bild 

Nikolajeva (2000) lyfter fram text och bilders samverkan i barnlitteratur. Hon har kommit 
fram till fem olika kategorier som bilderböcker kan delas in i. I en symmetrisk bilderbok 
hittas två parallella berättelser, en med text och en med bild, som båda förmedlar samma 
sak. I en kompletterande bilderbok kompletterar det visuella och det verbala varandra. De 
bygger upp varandras styrkor och svagheter. I en förstärkande bilderbok förstärker oftast 
bilderna texten som inte går att förstå enbart med ord. Förstärkningen kan också ske i 
omvänd ordning. En kontrapunktisk bilderbok bygger på ett ständigt ifrågasättande mellan 
bild och text och det går inte förstå sammanhanget utan båda delarna. Den sista kategorin 
är en motstridig bilderbok där det inte finns något sammanhang alls mellan text och bild 
(Nikolajeva, 2000, s.22). I min analys vill jag studera hur min utvalda litteratur om monster
och spöken är uppbyggd och hur förhållandet mellan text och bild ser ut. 

6.4 Bildanalys    

Ahlner Malmström har skapat en modell för hur bilder kan analyseras i tre olika steg. Det 
första steget är en beskrivning av bilden; kompositionens helhet, färger, former, volym, 
ljus, mönster och rörelse. Även känslouttryck som syns på bilderna ingår i detta steg. Det 
andra steget är kopplat till association; vad man tänker på när man ser bilden och hur man 
tror att bildskaparen har tänkt. Associationerna kan vara personliga och privata, men de 
kan även vara kulturbundna. Det tredje steget erbjuder en djupare mening  genom att 
koppla bilden till historiska och tidstypiska sammanhang (1991, s.30).

I min studie kommer jag att använda mig av Ahlner Malmströms modell för bildanalys. De
tre stegen är tätt sammankopplade med mina frågeställningar och måste redas ut för att få 
en uppfattning om hur genus framställs i min utvalda barnlitteratur. Jag kommer  att 
beskriva bilderna, framföra mina egna associationer och undersöka om jag kan se några 
tidstypiska drag i bildernas innehåll.

6.5 Urval 

Jag valde att analysera fem stycken barnböcker om monster och spöken för att undersöka 
hur genus framställs i dessa böcker. I mitt urval fokuserade jag mest på att hitta böcker 
som jag kände igen och tidigare sett ute på olika förskolor. Två av böckerna fanns på 
förskolan där jag senast hade min VFU och jag hade dem som utgångspunkter i mitt 
letande. När jag valde böcker tänkte jag inte så mycket på genusaspekten, med syftet att 
jag inte skulle bli så styrd och bara välja böcker med tydliga genusgränser. Jag fokuserade 
mest på att hitta böcker som handlade om monster och spöken och när jag valt ut ett antal 
böcker försökte jag sortera fram de mest intressanta ur olika synvinklar. Från början ville 
jag bara ha böcker som utgick från ett monsters eller spökes perspektiv men bestämde mig 
sedan för att välja ut några där även människor hade en del i handlingen. Detta gjorde jag 
för att se om människornas syn har någon påverkan på hur varelserna framställs. 
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Nedan följer en kort presentation av den utvalda barnlitteraturen.

Monsterbesök av Kalle Güettler, Rakel Helmsdal & Àslaug Jónsdóttir (2009) är en 
kompletterande bilderbok där bild och text hänger tätt ihop och stöttar upp varandra. 
Boken handlar om Stora monster som ska gå ut och fiska med Lilla monster, som de gör 
varje lördag. Men den här lördagen är Lilla monster upptagen när Stora monster knackar 
på dörren, Lilla monster har besök och leker med Luddmonstret. Stora monster går och 
fiskar, äter och leker själv, men det är inte alls lika roligt som vanligt. Till sist bjuder Stora 
monster in sig själv och leker med klossar, men de andra tycker att hen bara förstör. Stora 
monster blir arg eftersom hen är van att ha Lilla monster för sig själv. Till slut kommer de 
på att de kan samarbeta och leker tillsammans alla tre. När Luddmonstret har gått hem 
fiskar Stora och Lilla monster och planerar inför nästa lekstund tillsammans allihopa.

Ingrid och Ivar letar spöken av Katerina Janouch & Mervi Lindman (2015) är en 
symmetrisk bilderbok, bild och text berättar precis samma sak. Ingrid och Ivar läser böcker
om spöken och bestämmer sig för att gå upp på vinden och se efter om det finns några 
spöken där. De tycker att det är spännande och lite läskigt när det knarrar och prasslar där 
uppe. De fantiserar om en spökfamilj som bor där uppe och gör vardagliga saker som att gå
i skolan, bada och äta. Sedan klär Ingrid och Ivar ut sig till spöken tillsammans med sina 
djur och leker att de är en egen spökfamilj. När ljuset tänds blir vinden som vanligt igen 
och Ingrid visar Ivar att det bara var katten som gjorde alla ljud. Det finns ju inga spöken.

Monster finns faktiskt! Eller? av Manuela Olten (2012) är en förstärkande bilderbok. 
Bildernas innehåll och mening går inte att förstås utan texten. Boken börjar med att en liten
filur förklarar att hens syster tror att alla monster har dött ut. Filuren berättar att det finns 
massor med monster och vill visa alla olika sorter. Det finns jättemonster som blir 
jättestora, skrattmonster som alltid ser glada ut och aldrig gråter, muttermonster som jämt 
är på dåligt humör, flygmonster som inte kan flyga trots att de har vingar, skrikmonster 
som hörs bättre än några andra och många fler. Filuren tycker att systern är väldigt konstig,
det är ju självklart att alla dessa monster finns på riktigt.

Bravo blir modig av Maja-Stina Andersson (2013) är en kompletterande bilderbok. 
Bilderna stödjer textens innehåll och tvärtom. Boken utgår från människobarnet Bravo som
ska sova men inte vågar eftersom det ligger massa jättehemska monster under sängen. 
Pappa kikar under sängen men hittar inga monster och säger därmed god natt. När pappa 
har gått blir Bravo modig och lockar fram tre monster som verkar minst lika rädda som 
Bravo var från början. Alla monster berättar om saker de är rädda för och Bravo kommer 
med motargument som förklarar alla bra saker med deras rädslor. Bravo förklarar sedan att
hen var rädd för monster innan de möttes, och monstren tycker det är kul eftersom de 
kände likadant om Bravo. De skrattar alla gott tillsammans innan de somnar i Bravos säng.

Lilla spöket Laban av Inger Sandberg & Lasse Sandberg (1965) är också en 
kompletterande bilderbok. Boken innehåller mycket text och bilderna hjälper till att 
förenkla innehållets innebörd. Boken handlar om en spökfamilj med en mamma, en pappa 
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och lilla bebisen Laban. När Laban växer upp tycker han om att hjälpa sin mamma med 
olika sysslor, men pappan vill att han istället ska lära sig att spöka på slottet. Laban är rädd 
och vill inte alls spöka. Han är till och med rädd för andra spöken och kan varken gnissla 
med tänderna eller rassla med tunga kedjor. När Laban råkar visa sig för kammarjungfrun 
tycker pappan att han har misslyckats och flyger hem. Laban däremot blir mycket glad när 
han träffar kungen, drottningen och lillprins Bus och får stanna kvar på slottet med sina 
nya kamrater.

6.6 Genomförande

När jag hade bestämt mig för att skriva om genus i barnlitteratur gick jag till biblioteket 
och funderade över vilka böcker jag skulle analysera inom ämnet. Jag insåg ganska snabbt 
att ämnet var för brett och kom tillbaka när jag hade bestämt mig för monster och spöken 
som inriktning. Jag sökte då upp alla böcker som innehöll monster och spöken och 
bläddrade i dessa för att jämföra likheter och olikheter med varandra. När jag hade valt 
mina böcker läste jag igenom dem lite snabbt och tittade på bilderna för att få en första 
uppfattning. Jag började sedan läsa tidigare barnboksanalyser, vad forskarna har undersökt 
och varför, samt hur en analys ska gå till steg för steg.  När jag började analysera 
barnlitteraturen tänkte jag på det jag läst och plockade ut de viktigaste delarna. Jag valde 
att lägga upp tre kategorier som både utgick från mina frågeställningar och en del av 
Ahlner Malmströms modell för bildanalys. I analysen tittade jag på bildernas helhet, dess 
färger och former, karaktärerna och deras attribut samt hur texten presenterades ur ett 
genusperspektiv. Det jag såg på bilderna och läste i texten kopplade jag både till tidigare 
forskning och mina egna associationer och tankar. 

Först tittade jag på hur karaktärerna avbildades. Jag undersökte om deras kroppsformer, 
storlekar, hårtyper och ansiktsdrag kunde ha någon koppling till deras kön. Jag tittade även
på vilka färger som representerade varje monster/spöke för att se om det kunde underlätta 
sambandet. I undersökningen av utseendet ingick varelsernas attribut, som tillbehör och 
kännetecken för deras karaktärer. Karaktärerna avbildas många gånger på olika sätt då de 
hela tiden ändrar ansiktsuttryck och kroppsspråk efter deras känslor. Därför undersökte jag 
också om uttrycken kunde ha någon koppling till könsmönster. När karaktärerna hade 
granskats noga började jag istället titta på bildernas upplägg vad gäller bakgrunder och 
föremål. Jag undersökte färgerna och formerna i bildernas helheter ur ett genusperspektiv 
för att se om någon uppfattning om kön kunde skapas utefter det. Sambandet mellan 
bakgrunderna och karaktärerna studerades också, för att se om bildernas helheter ändrades 
efter karaktärerna. Även föremål använda av vissa karaktärer granskades efter vad som kan
anses syfta till ett visst kön. För att binda ihop allt och få en större förståelse för bilderna 
granskade jag även textens innehåll. Här försökte jag framförallt hitta ord som kunde 
kopplas till genus på något sätt. Jag studerade alltså bild först och text sedan för att senare  
sammanställa ett resultat där båda delarna kunde tas i beräkning, både för sig och 
tillsammans. I bokanalysen hade jag samma metod. Jag studerade en bok för sig och sedan 
alla tillsammans för att få ett grepp om de enskilda böckerna samt att kunna avgöra likheter
och skillnader mellan dem.
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6.7 Etiska aspekter

De fyra forskningsetiska huvudkraven som skyddar individen eller forskningsmaterialet är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom min studie är en text/bild-analys är inga individer som 
behöver skyddas, informeras eller anonymiseras inblandande. De fyra  huvudkraven 
behöver inte tillämpas i min studie. 
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7. Resultat/analys

I resultat/analys-avsnittet kommer jag att utgå från mina frågeställningar som lyder: På 
vilket sätt uttrycks kön hos monster och spöken i de utvalda barnböckerna? Hur framställs 
bildernas färg och form ur ett genusperspektiv? Hur framställs texten ur ett 
genusperspektiv? Jag har delat upp avsnittet i tre förenklade kategorier utifrån 
frågeställningarna. Den första handlar om litteraturens karaktärer, hur de ser ut och hur de 
uttrycker sig. Kategorin syftar till att ta reda på hur kön uttrycks hos dessa monster och 
spöken. Den andra kategorin fokuserar på bildernas färg och form. Eftersom karaktärerna 
redan är undersökta granskas här omgivningens och föremåls färger, former och ljus. Den 
tredje och sista kategorin behandlar litteraturens skrivna ord som kan ge ledtrådar om 
karaktärernas eller platsernas könsbestämmelser.

7.1 Karaktärer
I denna kategori kommer jag titta på om och i sådana fall hur genus framställs hos monster 
och spöken i deras karaktärer. Inom kategorin ingår karaktärernas utseenden, kännetecken, 
attribut och uttryck – sådant som karakteriserar de monster och spöken som finns i den 
utvalda barnlitteraturen. 

7.1.1 Utseende
I Monsterbesök finns det endast tre karaktärer, och alla är
monster. Stora monster är lång, stor och bred och har en
lång, droppformad näsa. Hen är svart med gröna detaljer,
med kort hår på kroppen och uppåtstående hår på huvudet.
Läpparna är röda och fyra vassa tänder syns när munnen 
är öppen. Stora monster har långa fötter, långa armar och 
håriga hopväxta ögonbryn. Monstrets utseende gör att det
blir väldigt lätt att koppla till en manlig könsnorm då det
stora och grova slår läsaren direkt. Lilla monster är däremot
kort och rund med en oval, röd näsa. Kroppen är svart med
gråa detaljer och precis som Stora monster är Lilla monster
hårig på kroppen. Huvudhåret ligger däremot nedåt mot         
pannan. Lilla monster har betydligt fler tänder och även          
röda skor. Luddmonstret har också en svart bas, med brunt,
långt hår liknande en lejonman över hela kroppen. 
Luddmonstret har en gul näsa och gula skor och kroppsformen är väldigt lik Lilla 
monsters. Både Lilla monster och Luddmonstret är mindre än Stora monster till formen 
vilket öppnar upp genusperspektivet lite grann. Lilla monsters färger och korta hår antyder 
dock till en manlig stereotyp. Luddmonstret däremot skulle kunna vara vilket kön som 
helst. Färgerna är neutrala och det långa håret erbjuder en känsla av att det skulle kunna 
vara en kvinnlig karaktär. 
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Illustration  1:  Stora  Monster.
Kalle Güettler, Rakel Helmsdal
& Àslaug Jónsdóttir (2009)



Ingrid och Ivar är huvudpersonerna i Ingrid och Ivar letar spöken. Jag kommer 
huvudsakligen titta på de spöken som dyker upp i berättelsen 
men även lite på de två människobarnen. Alla bokens 
spöken ser ut som vita lakan med armar, fem fingrar, ögon,
näsa, mun och ögonbryn. De flesta har även rosiga kinder. 
Det som skiljer dem åt är vissa tydliga attribut. Några
spökbarn avbildas uppe på en vind och ett av dem har inga
tydliga utstickande drag förutom två framtänder. En annan 
har ögonfransar och två krulliga hårtofsar med rosetter på, 
precis som flickbarnet Ingrid har i berättelsen. Ett tredje
spökbarn har tre små hårstrån på huvudet. På en bild läser 
ett spöke för sitt barn. Barnet har två hårstrån medan 
föräldern har en kort frisyr och glasögon. På den sista
spökbilden visas en hel familj. Barnet i familjen avbildas 
med två hårstrån på huvudet, en förälder med tre hårstrån 
på huvudet och en annan förälder med ögonfransar, en lock
i pannan och fylliga läppar. Boken uppvisar ett tydligt
könsstereotypiskt material med traditionella kärnfamiljer.
Flickorna har lockigt hår, rosetter och ögonfransar medan pojkarna är mer neutrala utan 
hår, eller med några få korta, raka hårstrån på huvudet.  

I boken Monster finns faktiskt! Eller? berättas det om ett nytt monster på varje sida, därför 
har jag valt ut några att huvudsakligen fokusera på. Jättemonstret avbildas redan på första 
sidan efter tydliga könsmönster. Det finns två karaktärer som båda är gula, har likadana 
ögon, näsor, munnar och kroppsformer, däremot skiljer attributen dem åt. En av 
karaktärerna har långt brunt hår, svart kjol med små rosa hjärtan på och rosa klackskor med
rosetter framtill. Denna, uppenbarligen kvinnliga, karaktären har famnen full av små 
bebisar i samma gula färg. Det andra Jättemonstret avbildas med brunrutiga shorts och en 
svartvit keps som tyder på att det är en manlig karaktär. Nästa monster, Skrattmonstret, 
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Illustration  2: Lilla Monster.
Kalle  Güettler,  Rakel
Helmsdal  &  Àslaug
Jónsdóttir (2009)

Illustration  3: Luddmonstret.
Kalle  Güettler,  Rakel
Helmsdal  &  Àslaug
Jónsdóttir (2009)

Illustration  4:  Exempel  på
typiskt pojk/flickspöke.  Katerina
Janouch  &  Mervi  Lindman
(2015)



avbildas på samma sätt som Jättemonstret. Alla karaktärer är gröna och har även dem 
likadana ansiktsdrag oberoende av kön. De tydligt kvinnliga karaktärerna har däremot 
långt hår, en utsläppt och en uppsatt i tofsar, röd och rosa-prickiga kjolar samt sandaler 
med lite klack. Den ena kvinnliga karaktären håller även här ett litet barn i famnen. De 
manliga Skrattmonster som syns på bilderna har grönrandiga och brunrutiga shorts. 
Slemmonstret är grönt med långa ansikten och korta armar. Könsmönster är lätta att 
uppfatta då de manliga monstren har kort hår, mustasch, svartrandiga byxor och svarta skor
medan de kvinnliga har rosa-mönstrade kjolar och röda klackskor. Kvinnorna står samlade 
i en grupp med tekoppar i sina händer. På en bild står en manlig och en kvinnlig karaktär 
till och med i varsin dusch, nakna. Deras kön är tydligt framställda och kvinnan har även 
bröst. Pussmonstret ser även de väldigt lika ut med små ögon, avlånga näsor och stora 
läppar. Några monster har dock mustasch medan andra har längre hår. 

Bravo är huvudpersonen i Bravo blir modig. Bravo är en
människa med vågigt, halvlångt hår i en klar orange färg. 
Hen har enkla streck som näsa och mun, små ögon med några 
få korta fransar, rosiga kinder och fräknar. Genom hela boken 
har Bravo på sig en rödrandig pyjamas. Framställningen av
Bravos utseende gör att karaktären blir könsneutral. Det finns 
tre monster som berättelsen fokuserar på. Det första monstret är 
gult och stort, med runda bulliga former, stora röda läppar och
röda naglar på både fingrar och tår. Monstrets tydliga drag kan
förbindas med kvinnliga könsnormer. Det andra monstret har 
en ljuslila färg. Kroppen är mindre än det första monstret och
ansiktet är avlångt. På huvudet sitter två horn i grönt, orange 
och gult. Monstret har lite större ögon med blå iris, korta
ögonfransar och vassa tänder. Utseendet bildar en delad uppfattning om monstrets kön. 
Den ljuslila färgen, ögonen och ögonfransarna syftar till det kvinnliga medan det avlånga 
huvudet, hornen och de vassa tänderna enligt mig drar åt det manliga hållet. Det tredje 
monstret är väldigt runt, grått och flodhäst-liknande. På huvudet sitter ett litet rosa horn 
och tänderna som skymtar under den breda nosen är fyrkantiga. Även detta monster är 
svårt att avgränsa till ett specifikt kön. 
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Illustration 5: Kvinnligt
jättemonster.  Manuela
Olten (2012)

Illustration  6:  Manligt
jättemonster.  Manuela
Olten (2012)

Illustration  7:
Slemmonster.  Manuela
Olten (2012)

Illustration  8:  Bravo och de
tre  monstren.  Maja-Stina
Andersson (2013)



I Lilla spöket Laban finns det tre spöken; mamma spöke, pappa spöke och lilla spöket 
Laban. Mamma och pappa spöke är lika långa och har likadana kroppsformer. De ser ut 
som vita lakan med ärmar som händerna sticker ut från. Alla tre spöken är målade med 
enkla linjer och ögonen har gula pupiller. Mamma spöke har en rund näsa och hennes hår 
bildas av streck längs huvudets sidor och som en boll mitt på huvudet. Håret bildar direkt 
en förståelse av att detta är en kvinnlig karaktär, och utan att läsa texten förstår man att det 
är mamman i familjen. Pappa spöke har också en rund näsa och precis under den sitter 
några små hårstrån som bildar en mustasch. På huvudets sidor har han några korta hårstrån 
som står rakt ut. Pappans utseende, framförallt mustaschen men även 
det korta håret, kopplas snabbt till en manlig könsnorm. Lilla spöket
Laban är hälften så stor som föräldrarna. Näsan består av två små
prickar, några korta hårstrån ligger ned mot pannan och ögonfransar
omringar ögonen. Spöket Labans utseende är inte helt uppenbart
könsbestämt då håret och ögonfransarna spretar mot olika
könsuppfattningar. I slutet av boken dyker en kungafamilj och dess
personal upp. Könsnormerna är tydliga då kvinnorna har långa
klänningar, smycken, rosetter, långt krulligt hår och fylliga läppar
medan männen har kavajer, byxor och kortare hår. Prinsen som ska
vara i ungefär samma ålder som Laban har även han två prickar som
näsa och ögonfransar, vilket de andra karaktärerna inte har.

7.1.2 Uttryck
I Monsterbesök visas tydliga känslor och reaktioner i karaktärernas minspel och 
kroppsspråk. På bildernas visas både glädje, besvikelse, sorg och ilska. När monstren är 
glada ler de stort så att alla tänder syns och ögonen blir stora och runda. På dessa bilder 
visas även tydliga rörelser som att de går och är på väg någonstans eller att de hoppar och 
dansar. På flera bilder är Stora monster ledsen och då visas hen med neddragna mungipor 
och vinklade ögon, eller helt enkelt med ansiktet bortvänt. På dessa bilder sitter monstret 
med neddragna axlar och har ett stilla kroppsspråk som förmedlar uppgivelse. När Stora 
monster är förvånad eller besviken har hen en rund mun, uppspärrade ögon och uppdragna 
ögonbryn. Minerna kan även symbolisera en viss hoppfullhet. Ilska visas väldigt tydligt i 
berättelsen. Munnarna blir 10 gånger så stora som vanligt, alla tänder syns, ögonen blir 
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Illustration  9:  Spöket
Laban.  Inger
Sandberg  &  Lasse
Sandberg (1965) 

Illustration 10: Spökfamiljen. Inger Sandberg
& Lasse Sandberg (1965) 



trekantiga och ögonbrynen lutar kraftigt inåt. De visar också sin ilska med sina 
kroppsspråk genom att breda ut både armar och ben i luften och göra sig så stora som 
möjligt. Minspelen och kroppsspråken i Monsterbesök är neutrala och därmed ganska svåra
att koppla till genus. 

Spökena i Ingrid och Ivar letar spöken visar upp flera olika uttryck i boken. Tre spöken ser
lugna och stilla ut med nedsänkta blickar och försiktiga kroppsspråk som berättar att de är 
inne i vad de gör. Dessa tre spöken är de enda i boken som avbildas med ögonfransar, 
rosetter och/eller lockigt hår, vilket gör att det lätt kan dras slutsatser om att de tillhör det 
kvinnliga könet. De resterande spökena är betydligt mer aktiva i både ansiktsuttryck och 
rörelser och både deras utseende och uttryck gör att de håller till en manlig könsnorm. Ett 
spökbarn ligger ner och skrattar så han kiknar med hopknipna ögon och händerna på 
magen. Ett annat spökbarn gömmer sig för en spindel i en kartong samtidigt som han tittar 
uppåt och svettas från pannan. Två andra spökbarn leker med leksaker och badar med 
glada miner. På den sista bilden som visar en hel spökfamilj sitter mamman nedsjunken i 
sin egen skål med blåbär och ser fridfull och tyst ut medan pappan och sonen har stora, 
uppspärrade ögon och glada munnar samtidigt som de sitter vända mot, och kommunicerar 
med, varandra. Trots att spökena visar tydliga könsmönster om hur en flicka och en pojke 
bör se ut och vara så följer inte människobarnen Ingrid och Ivar samma mönster. Både 
Ingrid och Ivar har ungefär samma minspel och är lika aktiva genom hela boken.
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Illustration  14:
Fridfull  kvinnlig
karaktär.  Katerina
Janouch  &  Mervi
Lindman (2015)

Illustration  15:
Aktiv  manlig
karaktär.  Katerina
Janouch  &  Mervi
Lindman (2015)

Illustration  17:
Stillsam  flicka.
Katerina Janouch &
Mervi  Lindman
(2015)

Illustration  16:
Busig  pojke.
Katerina Janouch &
Mervi  Lindman
(2015)

Illustration  11:  Stora
monster  är  besviken.
Kalle  Güettler,  Rakel
Helmsdal  &  Àslaug
Jónsdóttir (2009)

Illustration  12:  Ilska.
Kalle  Güettler,  Rakel
Helmsdal  &  Àslaug
Jónsdóttir (2009)

Illustration  13:  Glada
miner.  Kalle  Güettler,
Rakel  Helmsdal  &
Àslaug  Jónsdóttir
(2009)



Det kvinnliga Jättemonstret i Monster finns faktiskt! Eller? ser väldigt fridfull ut samtidigt 
som hon tittar ner på barnen hon håller i famnen. Det manliga Jättemonstret tittar upp i 
luften där han balanserar en fågel på fingertoppen. På en annan bild är han ute och går med
ett husdjur i koppel. Precis som i Ingrid och Ivar letar spöken är alltså kvinnan stilla 
medan mannen är aktiv. Skrattmonstret ler stort på alla bilder och alla har likadana uttryck.
Den ena kvinnan håller sitt barn i ena handen och en nappflaska i den andra samtidigt som 
en manlig karaktär håller i hammare och spik. På en annan bild där båda könen syns verkar
däremot båda vara aktiva, framåtlutade och med knutna nävar som att de ska slåss. Men 
eftersom de är Skrattmonster ser de väldigt glada ut även på denna bild. Slemmonstret ser 
ganska neutrala ut i sina ansiktsuttryck och verkar inte heller röra så mycket på sig. När de 
står i duschen sen de trötta ut med halvstängda ögon samtidigt som håret ligger slickat mot 
deras huvuden. Pussmonstret tittar åt olika håll på alla bilder. En stirrar rakt fram, en åt 
vänster, en åt höger, en upp och en ned. De flesta står still med händerna antingen ut från 
kroppen eller bakom ryggen. Två stycket Pussmonster går runt och pussar på andra 
varelser.  

Det finns likheter i uttrycket hos människobarnet och de tre monster som uppkommer i 
Bravo blir modig. Precis som Bravo är monstren rädda från början, vilket visas tydligt i 
deras kroppsspråk och ansiktsuttryck. När Bravo är rädd 
ligger hen under sitt täcke i sängen och enbart toppen av
huvudet och händerna sticker fram. På bilden tittar Bravo 
uppåt och ögonbrynen är lyfta och lite vinklade. När 
monstren är rädda ligger de under Bravos säng och trycker
ihop sig. Det är bara benen som syns på det ena monstret 
och de andra två sticker fram huvudet och sina händer. En
håller handen på nosen och en under hakan. Båda två tittar
uppåt där Bravo står på sängen och visar sig modig med 
fingret i vädret. På nästa bild ligger Bravo på sängen och 
kikar under samtidigt som monstren kryper fram bakom 
kanten på andra sidan. Alla ser fortfarande rädda ut med
uppspärrade ögon. På en bild syns det gula monstret på två
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Illustration  20:  Skrattmonster  som  bråkar.
Manuela Olten (2012)

Illustration  18:
Skrattmonsterkvinnan
bärande  på  sitt  barn.
Manuela Olten (2012)

Illustration  19:
Pussmonstrets  blickar.
Manuela Olten (2012)

Illustration  21:  Bravo  blir
modig.  Maja-Stina  Andersson
(2013)



olika ställen. Överkroppen syns längst fram i hörnet och monstret ser rädd ut med 
uppspärrade ögon och stor rund mun som visar alla tänder. Armen är utsträckt som att hen 
vill visa vad som finns i bakgrunden. I bakgrunden syns monstret igen på avstånd där hela 
kroppen är med i bild. Ansiktsuttrycket är detsamma men armarna hålls ihop över magen 
som något slags skydd. Det lila monstret hänger på nästa bild i ett träd och ser rädd ut. Hen
tittar osäkert nedåt och klamrar sig hårt fast vid grenarna. På samma bild hänger Bravo 
avslappnat i knävecken på en bred gren med fria armar och ett stort leende. Det gråa 
monstret sitter senare på en strandkant och doppar ena tån i vattnet. Blicken avspeglar även
här rädsla som förstärks av skakiga streck omkring kroppen, huvudet och foten. På samma 
bild hoppar Bravo i vattnet och har ett stort leende även här. Armarna är utsträckta och 
Bravo har raka streck runt sig som förmedlar rörelse. Senare ligger alla ner på Bravos säng 
och gapskrattar. Alla har stängda ögon och ler med stora munnar så att tänderna syns. 
Armar och ben är utsträckta åt alla håll och streck runt alla kroppar visar att de rör på. På 
den sista bilden ligger alla och sover med stängda ögon, glada miner och armarna tätt 
omkring sig. Det gula monstret har även tummen i munnen. I boken visar uttrycken många 
olika känslor som uppstår och förmedlar även en känsla av liv och rörelse i bilderna. 
Däremot är uttrycken svåra att koppla till genus. 

Att spökfamiljen i Lilla spöket Laban är målade med enkla linjer gör det väldigt tydligt när
känslouttrycken ändras. På första bilden ser alla glada ut med lätta, uppdragna miner. 
Laban ligger och sover med stängda ögon. På nästa bild ser mamman fortfarande likadan 
ut medan Laban har uppspärrade ögon, en utsträckt arm och en rund mun som förmedlar 
att han gör något sorts ljud. Pappa spöke ser bekymrad ut eftersom
munnen har blivit både mindre och lite nedsjunken. I ansiktet har 
det även tillkommit några rynkor i pannan och ögonbryn som 
vinklar inåt. På en bild av Laban är det tydligt att han är rädd.
Mungiporna lutar nedåt, ögonbrynen vinklar inåt och han tittar med
stora valpögon upp på pappa spöke som ser förvånad ut med öppen
mun. På samma bild sträcker pappa spöke armarna framåt som att
han visar vägen medan Laban grabbar tag i pappans lakan som att
han hellre vill stanna kvar. När Laban senare har hittat hem till
kungafamiljen ser de flesta glada ut. Kungen och drottningen ser 
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Illustration  25:  Pappa
spöke  är  bekymrad.
Inger  Sandberg  &
Lasse Sandberg (1965) 

Illustration  22:  Rädsla.
Maja-Stina  Andersson
(2013)

Illustration  24:  Bravo
visar glädje. Maja-Stina
Andersson (2013)

Illustration  23:
Skrattfest.  Maja-Stina
Andersson (2013)



lite förvånade ut när de tittar ned på Laban med små runda läppar.
Laban och lillprins Bus ler när de tittar på varandra och Laban
sträcker sina händer mot prinsen samtidigt som de båda har 
kropparna vända mot den andre. Det syns på både miner och
kroppsspråk att de har hittat en vän i varandra. 

7.1.3 Sammanfattning 
I det här avsnittet om karaktärernas utseenden och uttryck kopplat till
genus har jag kommit fram till olika resultat för varje bok. I 
Monsterbesök gick det att urskilja könsmönster i vissa 
karaktärers utseenden medan deras uttryck var svårare att koppla till
ett bestämt kön. I Ingrid och Ivar letar spöken var det däremot enkelt
att urskilja könsmönster i både spökenas utseenden och uttryck. Till skillnad från 
Monsterbesök syntes karaktärerna här med tydliga attribut med vissa förutbestämda normer
om manligt och kvinnligt. Karaktärernas kroppsspråk och ansiktsuttryck skiljde sig också 
åt efter bestämda normer kring hur kvinnor och män, flickor och pojkar ska bete sig. Att 
både karaktärernas utseende och uttryck var tydligt kopplade till vissa könsnormer visades 
även i Monster finns faktiskt! Eller? med liknande normer om lugna, omhändertagande 
kvinnor och aktiva män. Utseenden var här också nästan övertydliga med kjolar, klackskor 
och mustascher. I Bravo blir modig var det däremot svårt att urskilja kön både i deras 
utseende och uttryck med enbart bilderna att gå på. Uttrycken var väldigt neutrala och både
Bravo och monstrens utseenden gav blandade könsuppfattningar. Trots tydliga uttryck var 
de lika svåra att avläsa i Lilla spöket Laban, däremot var de tre spökenas utseenden ganska 
tydliga med tanke på genusaspekten. Överlag kan vi se en koppling till att det är lättare att 
dra slutsatser om karaktärers utseenden än uttryck kopplat till genus. Uttrycken är i de 
flesta fall neutrala och där de väl sticker ut går det också att se uppenbara kopplingar till 
könsmönster i karaktärernas utseenden. Lilla spöket Laban är den äldsta boken av de fem 
utvalda och traditionella könsmönster syntes tydligt i framställningen av Labans föräldrar. 
Däremot sågs samma mönster i flera av de andra böckerna som gjordes för bara några få år
sedan, och jag kan därför inte dra några slutsatser om att framställningen av kön har 
förändrats stort på just detta plan. 

7.2 Färg och form 
I denna kategori granskas bildernas färg och form. Jag kommer att titta på bildernas helhet,
miljö, omgivning och föremål; om de är stora/små, mörka/ljusa, färgglada/gråa, 
mjuka/hårda etc. Detta för att koppla till hur bildernas helhet framställs i ett 
genusperspektiv. 

Omgivningen i Monsterbesök speglar monstrens humör på ett uppenbart sätt. På den första 
bilden när Stora monster är glad skiner solen och bilden innehåller klara, ljusa färger. När 
humöret sedan ändras till besvikelse framställs bilderna som mörka och dystra. På bilderna 
när Stora monster är ledsen är det molnigt och skuggigt, och bilderna går från färgglada 
pastellfärger till mörka blåa, svarta och gråa. Den sista bilden visar en orange solnedgång 
där Stora och Lilla monster sitter tillsammans vid horisonten. På majoriteten av bilderna är 
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Illustration  26:  Lilla
Laban  är  rädd.  Inger
Sandberg  &  Lasse
Sandberg (1965) 



bakgrunden dock helt vit och karaktärerna, med vissa föremål, är istället i fokus. Stora 
monster syns på flera bilder bärandes på en rödrandig matbox i ena handen och ett brunt 
och träigt fiskespö i den andra. Fiskespöet kan anses ha en manlig laddning medan 
matboxen och dess färger är mer typiskt kvinnlig. Lilla monster och Luddmonstret dansar 
på en bild runt bland ballonger i många pastellfärger. Senare håller Stora monster i en 
typiskt strandboll med vita, blåa, gula, rosa och orangea linjer samtidigt som Lilla monster 
och Luddmonstret håller i rosa-mönstrade spelkort. I boken leker alla tre med klossar som 
har en stor betydelse i handlingen. Klossarna finns i många olika färger och former. De är 
gula, rosa, blå, lila, gröna, röda och orangea, och de flesta färger finns i flera olika nyanser.
Formerna är raka och platta, endast några klossar framställs som kuber med en ”3D”-
liknande form. Bokens föremål har så många olika färger och former att det är svårt att 
koppla till ett särskilt kön. De rosa, lila och röda pastellfärgerna kan tolkas som kvinnligt 
men det vägs upp av många nyanser av blått, grönt och gult.

Omgivningen i Ingrid och Ivar letar spöken ser olika ut på nästan alla av bokens bilder. 
Vissa bilder innehåller många färger och föremål medan vissa är enfärgade och andra helt 
vita och tomma. Boken inleds med en bild på Ingrid
och Ivar i ett barnrum där tapeterna är gula och 
andra möbler och textiler går i orange och grönt. 
Alla färger känns väldigt neutrala kopplade till 
genus och det går inte att urskilja om det är ett flick-
eller pojkrum. Uppe på vinden finns det däremot 
fler föremål och färger som kan kopplas till en
kvinnlig könsnorm. Väggarna är lila och det syns
föremål som en rosa-blommig lampa, en röd solhatt
med en blomma på, kappor, klackskor och ett par 
röda stövlar. Bilderna erbjuder många mönster som 
randigt, prickigt, blommigt och hjärtformat. När barnen är på vinden är bilderna mörkare 
än tidigare och vissa delar lyser upp med hjälp av en ficklampa. Det första spöket som 
dyker upp är avbildat som en kvinna och bilden har en lilafärgad bakgrund. På de bilder 

28

Illustration  27:  Mörkt
och  dystert.  Kalle
Güettler,  Rakel
Helmsdal  &  Àslaug
Jónsdóttir (2009)

Illustration  29:
Vännerna i solnedgång.
Kalle  Güettler,  Rakel
Helmsdal  &  Àslaug
Jónsdóttir (2009)

Illustration  28:  Färgglada  klossar.  Kalle
Güettler,  Rakel  Helmsdal  &  Àslaug
Jónsdóttir (2009)

Illustration  30:  Könsneutralt  rum.
Katerina  Janouch  &  Mervi  Lindman
(2015)



där bara manliga spöken syns har bilderna blåa bakgrunder. Bilderna som innehåller båda 
könen har mer neutrala bakgrunder med många färger, mönster och föremål. 

På den första bilden i Monster finns faktiskt! Eller? visas det kvinnliga Jättemonstret mot 
en ljusrosa bakgrund. På sidan av henne syns en säng med rosa kudde och ett rutigt 
lapptäcke där pyttesmå bebisar ligger och sover. Det manliga Jättemonstret syns på bilder 
ute i naturen, med grönt gräs och blå himmel, som sedan är lagda mot en svart bakgrund. 
Färgerna avspeglar ett könstypiskt mönster med det ljusa kvinnliga mot det mörka 
manliga. Uppslaget om Skrattmonstret ser däremot likadant ut på alla bilder. Bilderna har 
en svag rosa ton och är lagda på en gul bakgrund. Slemmonstrets sidor har en grå bas och 
bilderna är röda på den manliga sidan och turkosa på den kvinnliga. Även på bilden där 
dessa monster duschar agerar den turkosa färgen bakgrund.. Det manliga Pussmonstret är 
avbildat mot en grön och brun bakgrund medan det kvinnliga är avbildat mot en turkos och
gul. Förutom de första sidorna om Jättemonstret syns inga tydliga genusperspektiv vad 
gäller bildernas färg och form. 

Bravos rum i Bravo blir modig innehåller många
olika färger och former och tillsammans blir
rummet ganska könsneutralt. Tapeterna är blåa 
med små moln på, mattan är grön och täcket är 
gult. Det finns många detaljer som en rosa lampa,
en röd byrå och leksaker i alla möjliga färger.
Läsaren får snabbt se att det är kväll då månen 
lyser genom fönstret och kastar skuggor in i
rummet. Vissa bilder har helt vita bakgrunder
medan andra är fyllda av föremål. På det gula
monstrets uppslag är det väldigt mörkt och bilden 
ser skräckinjagande ut med detaljer som gula ögon i en trädkrona, en häxa som gräver i en 
svart grop, en björn med vassa tänder och klor och andra varelser som gömmer sig bakom 
växter och stenar. Det lila monstret har en betydligt ljusare bild som visar ett träd i dagsljus
med en himmelsblå bakgrund. Himlen är uppdelad i olika nyanser av blått och det går från 
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Illustration  31: Exempel  på bokens  färgval.  Manuela
Olten (2010)

Illustration  32:  Bravos  rum.  Maja-Stina
Andersson (2013)



mörkt till ljust ju högre upp monstret är. Det gråa monstret visas också i dagsljus och 
vattnet på denna bild speglar också flera olika nyanser av blått. Ju närmare strandkanten, ju
ljusare vatten. Det mörka symboliserar det läskiga som finns inom ett visst avstånd. 

Alla bilder i Lilla spöket Laban är ganska grå, och alla innehåller även gula detaljer. Det är
ett ganska platt färgtema som går genom hela boken och ingen färg sticker riktigt ut på 
någon av bilderna eller knyter an till något visst kön. Bakgrunderna består av trä- och 
stengolv samt väggar som på vissa bilder är grå-fläckiga medan andra har runda blå och 
gula former som ser ut att vara i stenmaterial. Formerna och föremålen i bokens bilder är i 
de flesta fall enkla och skarpa. På några bilder hjälper Laban sin mamma med typiskt 
kvinnliga aktiviteter. De maler kaffe, kärnar smör, bakar bröd och tvättar, och på dessa 
bilder syns inte pappa spöke överhuvudtaget. Pappan är däremot med på bilderna på slottet
när Laban ska spöka, vilket mamman inte är. 

7.2.1 Sammanfattning 
Bildernas färger, former och föremål erbjuder i vissa fall en känsla av manligt och 
kvinnligt, men i många bilder är innehållet neutralt. I Monsterbesök kan vissa färger och 
former förstås i samband med olika könsmönster, men då innehållet som helhet både visar 
upp sådant som kan anses manligt och kvinnligt blir bilderna i sig neutrala. Färger och 
former upplevs från början som väldigt könsneutrala i Ingrid och Ivar letar spöken, men så
fort de kommer upp på vinden ändras omgivningen till en mer kvinnlig atmosfär. 
Illustratören har även valt olika färger på bakgrunden beroende på vilket kön som 
framhävs på varje bild. Även i Monster finns faktiskt! Eller? varierar bildernas färger och 
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Illustration  33: Färgnyanser i dagsljus.
Maja-Stina Andersson (2013)

Illustration 34: Gråa bilder. Inger Sandberg
& Lasse Sandberg (1965) 

Illustration 35: Laban hjälper mamma spöke
med  hushållssysslor.  Inger  Sandberg  &
Lasse Sandberg (1965) 



former kopplat till genus. På de första bilderna syns tydliga drag till manliga och kvinnliga 
normer, men sedan övergår innehållet till att bli mer könsneutralt. I både Bravo blir modig 
och Lilla spöket Laban är färg och form svåra att dra slutsatser om. Däremot finns det 
många fler föremål i Lilla spöket Laban som kan anses ha en koppling till ett visst kön, 
vilket framhävs ännu mer tydligt när föremålen används av det specifika könet. 
Färgmässigt var bilderna i Lilla spöket Laban mycket plattare och tråkigare än i de andra 
böckerna. Det var samma gråa färgskala genom hela boken, vilket kan tyda på ett 
tidstypiskt färgval då boken är från år 1965. De senare böckerna innehåller betydligt fler, 
starka och klara färger i många olika nyanser och är förmodligen mer tilltalande för dagens
barn. 

7.3 Text 
I denna kategori studeras texten ur ett genusperspektiv. Det jag kommer fokusera mest på 
är vilka ord som symboliserar och ger karaktärerna liv. Genom orden ska jag undersöka 
om det går att urskilja genus i mina utvalda verk. 

Texten i Monsterbesök är skriven från Stora monsters jag-perspektiv. Varje gång Stora 
monster pratar står det ”...säger jag”, och varje gång någon annan pratar står det ”...säger 
Lilla monster” eller ”...frågar Luddmonstret”. Eftersom Stora monster är huvudperson i 
denna bok får vi följa hens berättelse och tankar. Stora monster uttrycker sina känslor väl i 
den skrivna texten, liksom på bilderna, och vi får veta både vad hen tänker och säger. 
Texten är lätt att hänga med i och förklarar vad som händer genom hela boken. Vissa ord 
är fetmarkerade och när man läser högt betonas dessa ord. Trots att boken utgår från Stora 
monsters perspektiv blir det tydligt i texten att det är Lilla monster som bestämmer och har 
makten. De ord Lilla monster uttrycker är ofta fetmarkerade och framstår därmed som 
högljuddare och viktigare. Boken refererar hela tiden till varelsernas namn istället för kön 
alla gånger utom en då Lilla monster refereras som en ”han”. Förutom det ordet skulle det 
inte gå att urskilja karaktärernas kön enbart genom bokens text.

I Ingrid och Ivar letar spöken är texten skriven i tredje person. Barnen benämns som Ingrid
och Ivar eller ”de” precis som spökena. Boken ställer många frågor som bjuder in läsaren 
att svara innan handlingen går vidare. I texten hittas inga ord för spökenas kön, utan det 
pratas mer allmänt om vad spöken gör och vad de äter. Det diskuteras heller ingenting om 
mammor eller pappor, utan bara om spökfamiljer och spökbarn. Genom att bara läsa texten
förstår man att barnen har givna kön, men det finns ingenting som förklarar att spökena har
det. 

I boken Monster finns faktiskt! Eller? är texten väldigt förklarande. Den berättar om varje 
monster, vad de har för egenskaper och vad de gör på bilderna. I hörnet på varje sida finns 
en liten filur med en pratbubbla som kommenterar något om monstret som visas. Vissa 
monster har även egna pratbubblor och vid ett tillfälle säger ett manligt Skrattmonster till 
ett kvinnligt: ”Du är jättedum!”, varpå hon svarar: ”Jag ska ge dig en smocka!”. På denna 
bild och framförallt i denna text bryter den kvinnliga karaktären mot den kvinnliga normen
som vanligtvis brukar vara väldigt tyst, försynt och stilla. I texten överlag dyker däremot 
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orden mamma, kvinna och man upp några gånger och förtydligar genus i boken. På 
Pussmonstrets uppslag står det ”Pussmonsterkvinnan älskar läppstift” och den lilla filuren i
hörnet kommenterar ”Precis som min syster, typiskt tjejer!” vilket antyder att det bara är 
tjejer som kan bära läppstift och könsmönstret blir en en gång förtydligat. 

Texten i Bravo bli modig är skriven i tredje person. Den förklarar vad Bravo gör och vilka 
känslor hen har i stunden. När Bravo kommunicerar med monstren blir texten mer levande,
här och nu, istället för bara berättande. När monstren berättar om deras rädslor står det 
även vad de heter. Det gula monstret heter Roland, det lila heter Henrietta och det gråa 
heter Charles. Boken nämner ordet han vid ett tillfälle, men kön framgår även tydligt när vi
får veta deras namn. Människobarnet Bravo har däremot ett könsneutralt namn och vi får 
inte heller veta i texten vad hen har för kön. 

Texten i Lilla spöket Laban är betydligt längre och har ett rikare innehåll än de andra 
böckerna. Det är många ord på varje sida och texten är väldigt förklarande både vad gäller 
vad som sker i berättelsen och alla känslor som uppstår hos karaktärerna. Det står vem som
säger vad, vad de tycker och vad de tänker. Texten är även i denna bok skriven i tredje 
person och karaktärerna beskrivs hela tiden som pappa spöke, mamma spöke och lille 
Laban. I och med att orden mamma och pappa används varje gång karaktärerna nämns blir 
kön, precis som i bilderna, uppenbart genom hela bokens gång. Laban är också ett manligt 
namn och för att förtydliga beskrivs lilla Laban flera gånger som en han. Laban förklaras 
som ett rart och snällt spöke som inte vill göra en fluga förnär. Han hjälper hellre mamma 
spöke med hushållssysslor än att spöka med pappa spöke på slottet, vilket gör att han 
bryter lite mot normerna kring hur en pojke ska vara. Mamma spöke uppskattar Laban och 
är stolt över att han är så duktig medan pappa spöke tycker att det är ett underligt beteende 
och är besviken över hur ”misslyckad” Laban är när han inte vill spöka. Trots att Laban 
bryter mot traditionella könsmönster så är mammans och pappans karaktärer väldigt 
inrutade efter dessa. 

7.3.1 Sammanfattning 
I flera av de utvalda böckerna avslöjar texten direkt vilket kön spökena eller monstren har 
genom att ta upp deras namn, sätta in dem i specifika kategorier som mamma och pappa 
eller genom att nämna om det är en han eller hon. I Monsterbesök avslöjar namnen inte 
deras kön och när de talar skrivs deras namn istället för kön. En gång benämns det ena 
monstret som en han, vilket kanske inte var helt nödvändigt. Boken Ingrid och Ivar letar 
spöken förklarar redan i titeln att den handlar om en flicka och en pojke, men trots det står 
det ingenting om spökenas kön i texten och det finns inte heller några beskrivande ord som
förklarar hur spökena är eller ser ut kopplat till genus. I Monster finns faktiskt! Eller? 
bryter texten en gång mot normen då en flicka pratar om att slåss. I övrigt tar texten flera 
gånger upp könsbestämda ord. Bravo i Bravo blir modig vars utseende är väldigt 
könsneutralt har också ett könsneutralt namn. Monstren har däremot namn som är lätta att 
uppfatta som kvinnliga respektive manliga. Lilla spöket Laban nämner hela tiden orden 
mamma, pappa och Laban och därmed vet man redan från början vilka kön alla karaktärer 
har enbart genom att läsa texten. Texten avspeglar även hur karaktärerna är och det kan 
dras slutsatser om att både mamman och pappan har könstypiska mönster.
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8. Diskussion    

Syftet med denna studie var att granska genusperspektivet i barnböcker där skildringen av
kön inte alltid är uppenbar. Jag riktade in mig på monster och spöken och skapade tre
frågeställningar  att  utgå ifrån:  På vilket  sätt  uttrycks kön hos monster och spöken i  de
utvalda barnböckerna? Hur framställs  bildernas färg och form ur ett  genusperspektiv?
Hur  framställs  texten  ur  ett  genusperspektiv? Frågeställningarna  som har  grundat  hela
studien kommer  även att  ligga  till  grund för diskussionen.  Jag ska sammanställa  mina
resultat med den bakgrund och tidigare forskning som tidigare har tagits upp i arbetet.

8.1  På  vilket  sätt  uttrycks  kön  hos  monster  och  spöken  i  de  utvalda
barnböckerna?

I min utvalda barnlitteratur kunde jag se könsmönster på ett eller annat sätt i fyra av fem 
böcker, enbart genom att studera karaktärerna på bilderna. I den femte boken, Bravo blir 
modig, gjordes några antaganden om könsbestämmelser men ett av dem visades vara fel. I 
denna bok är monstrens utseenden förmodligen skapade för att lämna delade meningar om 
deras kön. I analysen tittade jag främst på karaktärernas utseenden och uttryck, så som hur 
de såg ut, vad de hade för kroppsformer, ansiktsdrag och attribut samt hur rörelser och 
miner uttrycktes. Det var enklast att bestämma kön efter karaktärernas utseenden då de 
oftast hade specifika drag eller attribut kopplade till ett visst kön. Monster och spöken med 
exempelvis kjolar, rosetter, klackskor och långa ögonfransar var lätta att kategorisera till 
den kvinnliga könet. I A. Crawford & Bhattacharyas studie om mor- och farföräldrar var 
genus också lätt att tyda med hjälp av attributen. Kvinnorna syntes många gånger med 
kjolar, klänningar, förkläden och smycken medan männen för det mesta hade enkla 
skjortor och byxor (2014, s.135-137). Förutom de tydliga attributen kunde jag också se 
likheter i att kvinnorna i studien hade fler och varierande utstyrslar än männen. I mina 
utvalda böcker kunde jag lätt avgöra kvinnliga utstickande drag och jämföra dem mot de 
enkla manliga. Om alla karaktärer hade haft byxor och tröjor hade det varit betydligt 
svårare att urskilja könsmönster i deras utseenden. Uttryck var däremot lite svårare att 
urskilja då flera av böckerna var neutrala och där män och kvinnor uttryckte sig på samma 
sätt. I Ingrid och Ivar letar spöken och Monster finns faktiskt! Eller? hittades likheter i 
kvinnornas framställning som stilla och fridfulla medan männen var aktiva. Crisp & Hiller 
uppfattade män och kvinnor på samma sätt i sin studie. I den granskade litteraturen 
gestaltades kvinnorna som passiva och inaktiva medan männen tvärtemot var ledande, 
aktiva och självständiga (2011, s.203). I min studie var dessa två böcker de enda som 
använde sig av uttryck för att urskilja könsmönster, men de gjorde även 
könsuppfattningarna tydliga med hjälp av karaktärernas utseenden.

Som tidigare nämnt tar Kåreland upp genus i barnlitteratur som något föränderligt över tid.
Hon anser att flickor tidigare har framställts som snälla och goda medan pojkar har varit 
aktiva och busiga, men att rollerna nu har ändrats och i vissa fall bytt plats med varandra 
(2009, s.34). Eftersom jag bara har en bok från 1965 och de andra är från 2009 och senare 
är det svårt att dra kopplingar till hur stor förändring som skett över tid. Dock kan jag 
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konstatera att de två böckerna som tydligt visar könsmönster i uttrycken har kvar de gamla 
traditionerna kring hur en flicka och en pojke ska vara och bete sig. Dessa böcker är från 
2012 respektive 2015  och stämmer alltså inte överens med Kårelands teori. 

M. & A. Gooden undersöker i sin studie hur många manliga respektive kvinnliga 
karaktärer som dyker upp i deras urval av litteratur. I förbifarten nämner de att de även har 
tittat på djurillustrationer, där vissa djur är neutrala men att de flesta ändå håller till 
manliga könsnormer (M. Gooden & A.Gooden, 2001, s.95). Precis som med djur tycker 
jag personligen att det är lite konstigt att monster och spöken ska behöva inta olika 
könsnormer. Trots att djur har bestämda kön i verkligheten så syns det inte utåt. De har inte
rosetter i håret eller långa ögonfransar bara för att de är tjejer och de har inte hattar, kepsar 
eller byxor för att de är killar. Vad jag kan se är det inte heller nödvändigt på något sätt att 
utsmycka monster och spöken med alla dessa attribut bara för att få en solklar bild om 
vilket kön de har. Jag anser att det är mer spännande och utvecklande för läsaren att skapa 
sin egen uppfattning om kön, om det ens har någon betydelse för handlingen.

8.2 Hur framställs bildernas färg och form ur ett genusperspektiv?

Karaktärernas  utseenden  var  relativt  enkla  att  koppla  till  olika  könsmönster,  men
omgivningens färger  och former  hade inte  lika stor inverkan på genusperspektivet.  Jag
tittade  på  bilderna  som helhet,  vilka  färger  och  nyanser  som använts,  om vissa  färger
representerade  vissa  kön  och  om  bildernas  föremål,  dess  färg  och  form,  hade  någon
betydelse för könsuppfattningar.  När jag studerade föremålen på bilderna tänkte jag på
Vygotskys fysiska artefakter. Artefakter är fysiska redskap skapade av människan för ett
särskilt syfte  (Säljö, 2013, s. 28 & 31). De flesta föremålen var vardagliga redskap som
vanligtvis finns i ett hem. Jag tänkte då på varför de fanns där, vilket syfte de uppfyllde,
och vilken färg som representerade föremålen och bilderna som helhet.  Jag kunde se att
många  bilder  framförde  en  neutral  färguppsättning,  vilket  jag  tror  är  medvetet  i  vissa
böcker och omedvetet i andra. Gemensamt för Ingrid och Ivar letar spöken och Bravo blir
modig är att båda böckerna har människobarn som huvudkaraktärer. Barnens rum uppfattas
som väldigt könsneutrala då det finns många blandade färger och former som inte knyter
an till något särskilt kön. Trots att jag kunde se vissa rosa föremål, som vanligtvis uppfattas
som en kvinnlig färg, innehöll bilden många andra färger som vägde upp det kvinnliga och
innehållet  blev mer  neutralt.  De två  barnrummen kan ses  som neutrala  och  jämställda
mötesplatser för de båda könen (Lenz Taguchi, 2011, s.38). Bilderna i dessa böcker blir
jämställda  både för  karaktärerna  på  bilderna  och för  de barn som läser  böckerna.  När
spökena  dök  upp  i  Ingrid  och  Ivar  letar  spöken  blev  bakgrundsfärgerna  däremot  mer
könstypiska för de olika karaktärerna. I de andra böckerna fick jag en blandad uppfattning
om bildernas färger och former. Vissa sidor kunde uppfattas som mer kvinnliga och andra
som mer manliga, oberoende av vilket kön som framställdes. Detta ledde till att jag valde
att se helheten som neutral. Lilla spöket Laban var den svåraste boken att tolka färgmässigt
då färgerna var väldigt få. Bilderna var grå och färglösa och jag såg dem varken som flick-
eller pojkaktiga, vilket kan ha något att göra med utgivningsdatumet. Boken hade dock en
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hel del hushållsartefakter som kan kopplas till en kvinnlig norm om hushållsarbete, särskilt
år 1965 när boken gavs ut. 

Överlag hade bildernas färg och form i samband med genus bara betydelse i ett fåtal bilder.
Av mina fem utvalda verk var det inte någon som stack ut eller tog plats på ett betydande
sätt. Jag har tidigare sett barnböcker som handlar om exempelvis prinsessor som har varit
helt rosa både in- och utvändigt. De böckerna blir då bestämda till ett angivet kön. Böcker
om monster och spöken, i alla fall dessa böcker, verkar vara mer neutrala och riktar sig till
alla läsare färg- och formmässigt. 

8.3 Hur framställs texten ur ett genusperspektiv?

Texten är i flera av mina utvalda verk väldigt viktig för handlingen. Genom att bara titta på
bilderna går det att gissa sig fram till vad som händer och vad alla tycker och känner, men
med hjälp av texten får innehållet en djupare mening och förståelse. Jag väljer att se texten
som ett  språk  och ett  kommunikationsmedel.  Enligt  Vygotskys  sociokulturella  teori  är
språket ett redskap, en språklig artefakt (Säljö, 2013, s.32). I detta fall är texten ett redskap
som hjälper till att få en klarare bild av innehållet.  Ingrid och Ivar är den enda boken av
mina fem där texten egentligen inte säger så mycket. Boken är symmetrisk och text och
bild tar upp samma sak, vilket betyder att det egentligen bara går att titta på bilderna för att
förstå handlingen. Boken verkar vara anpassad efter yngre åldrar, vilket de andra inte är. I
de andra böckerna sägs vissa saker med ord och andra med bild. Nikolajeva menar att
bilder tillämpas väl i de yttre beskrivningarna medan orden är mer effektiva vad gäller att
beskriva  tankar  och känslor,  alltså  inre beskrivningar  (2000,  s.139-140).  Det  är  främst
tankar  och  känslor  som  byggs  upp  i  texten  som  inte  syns  på  bilderna  i  mitt  urval.
Känslorna  är  många  och varierar  mycket  i  de  flesta  böckerna,  men  de  skiljer  sig  inte
beroende  av  kön.  I  Shachers  studie  visades  en  ojämn  könsfördelning  i  karaktärernas
känslor. Pojkarna hade många fler och varierande känslor än flickorna (2012, s.257). Alla
monster och spöken som syns på bilderna i mina utvalda verk  visar upp olika känslor som
ändras under handlingens gång. Känslomässigt är textens innehåll könsneutralt då männen
och kvinnorna ligger på ungefär samma nivå. Exempelvis är alla Skrattmonster i Monster
finns faktiskt!  Eller? glada hela tiden och de beskrivs på samma sätt.  Det som avslöjar
monstrens och spökenas kön mest i texten är deras namn och pronomen. Han, hon, mamma
och pappa är ord som dyker upp och direkt förklarar att just dessa monster/spöken har
angivna kön. M. & A. Gooden berättar i sin studie att de kvinnliga karaktärerna i deras
analyser ofta hade roller som mammor eller morföräldrar medan männen var mer egna och
självständiga (2001, s. 94-95). I min undersökning tyckte jag att själva orden mamma och
pappa dök upp ungefär lika många gånger. Det var mer deras handlingar som knöt an till
ett specifikt  kön, som när mamma spöke tvättade och bakade bröd medan pappa spöke
visade sig tuff genom att spöka på slottet i Lilla spöket Laban. I böckerna hittades en del
namn  som  Henrietta,  Roland,  Laban,  Ingrid  och  Ivar.  Dessa  är  också  tydliga  i  ett
genusperspektiv.  Däremot  heter  vissa  karaktärer  Stora  monster,  Lilla  monster,
Skrattmonstret och Bravo, vilket inte ger någon ledtråd om deras kön. 
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8.4 Slutsats 

I min studie har jag granskat genusperspektivet i fem utvalda barnböcker om monster och
spöken. Genom att titta på hur karaktärerna, bildernas färg och form och texten framställs i
dessa böcker har jag kommit fram till  följande: kön och könsmönster går att uppfatta i
litteratur där skildringen av kön inte behöver vara uppenbar. I en del av barnlitteraturen
framkom monstrens och spökenas kön via deras utseenden och uttryck, medan det i andra
böcker framkom i texten. Flera av böckerna tydliggjorde kön med könstypiska drag och
attribut som syntes klart och tydligt på bilderna. I de böcker som inte visade uppenbara
könsmönster på bilderna framkom det istället  i  den skrivna texten. Vissa böcker erbjöd
könsuppfattningar  i  både  text  och  bild.  Bildernas  färg  och  form  hade  inte  lika  stor
betydelse för genus som jag först trodde, men trots det framkom kön på ett eller annat sätt i
alla mina utvalda verk.

Den här granskningen har gjorts för att få en större uppfattning om hur barnlitteratur kan
påverka  både  ett  medvetet  och  omedvetet  genusarbete  i  förskolans  verksamhet.
Barnlitteratur  kan  ses  som  både  språkliga  och  fysiska  redskap.  Redskapen  används
dagligen i förståelsen av omvärlden, och det är främst genom kommunikation utveckling
sker (Säljö, 2014, s.19 & 22).  Nu när all litteratur visade sig innehålla bestämda kön bör
ett genuspedagogiskt arbetssätt tas till  vid användning av just dessa böcker i förskolans
verksamhet. Enligt Tallberg Broman innebär det genuspedagogiska att undervisningen inte
får påverkas av barns kön, sociala och kulturella bakgrunder (2002, s.15). Att kön går att
urskilja hos monster och spöken behöver inte vara negativt, men det är i samband med
framställningen av könstypiska mönster innehållet bör bearbetas. Barn i förskoleåldern ska
inte behöva känna att de måste se ut eller vara på ett visst sätt för att passa in i samhällets
normer.  Att  inte  bara människor  utan även monster  och spöken utgår  från könstypiska
mönster  gör  normerna  ännu tydligare  och arbetet  i  sig  blir  motsägelsefullt.  Förskolans
personal bör därför se till att ha en del litteratur som går emot normerna, men framförallt
reflektera över och diskutera innehållet tillsammans med barnen. 
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