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Sammanfattning

I denna studie studeras tio barnbilderböcker ur ett genusperspektiv. Denna studie syftar till att 
undersöka i barnbilderböcker av Elsa Beskow och Gunilla Bergström hur flickor och pojkar gestaltas.
Syftet är att studera och jämföra om det finns likheter eller skillnader i hur de gestaltar flickor och 
pojkar och i så fall vad för likheter och skillnader det finns.

Undersökningen genomförs genom en kvalitativ text- och bildanalys för att besvara syfte och 
frågeställningarna. De studerade böckerna av Beskow är skrivna i början av 1900-talet och de studerade 
böckerna av Bergström är skrivna i slutet av 1900-talet.

Resultatet av denna studie visar att det finns många skillnader på hur flickor och pojkar gestaltas och 
att de traditionella könsrollerna som är tydliga i Beskows böcker inte är lika framträdande i Bergströms 
böcker. Både text och bild som undersöktes och jämfördes kan även visa skillnader på hur 
könsstereotyper inte är lika förekommande i Bergström.

Nyckelord: Barnlitteratur, genus, könsroller textanalys, förskola
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Inledning

I jämförelse med en text kan en bild mycket snabbare berätta en handling, då man har hela händelsen 
framför sig i en och samma bild. En bild kan uttrycka och ge så mycket information på en och samma 
gång och förmedla ibland något som en text inte alltid kan. I en bilderbok är bilden det första man 
lägger märke till och kan snabbt ge en överblick över handlingen. En bild kan man alltid förstå oavsett 
vilket språk man talar eller om man som barn i förskoleåldern inte kan läsa. Dock kan man precis som 
en text göra egna tolkningar av bilder.

Barnbilderböcker har en stor plats i förskolans verksamhet och därför är det viktigt för mig som 
förskollärare att vara medveten om vilka böcker som barnen läser och har tillgång till. Under min 
utbildning har genus ofta varit ett aktuellt begrepp och mycket fokus har varit på hur man som 
förskollärare måste vara medveten om alla barns lika värde och det har varit många diskussioner om hur 
man kan motverka de traditionella könsrollerna i förskolan. Detta nämns även i läroplanen för 
förskolan att det är varje förskollärares ansvar att se till att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter 
och hur verksamheten ska vara jämställd. För mig som pedagog är det därför viktigt att vara medveten 
om hur böckerna kan påverka barnen och deras syn på genus och kön.

I denna studie uppmärksammas två kända svenska författare genom en text- och bildanalys av deras 
barnbilderböcker. Den ena författaren Elsa Beskow skrev sina böcker i början på 1900-talet och den 
andra Gunilla Bergström i slutet av 1900-talet. Men båda är fortfarande lika populära och båda deras 
böcker finns i förskolan och läses av barn. Författarna kommer att jämföras för att finna likheter och 
skillnader hur de under sin storhetstid gestaltade flickor och pojkar i sina barnbilderböcker. I bilaga 1 
följer en kort presentation av båda författarna.
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Bakgrund

Barnbilderboken är ett barns första möte med litteraturen och är därför också en viktig del i ett barns 
uppväxt. Förutom att en bilderbok kan underhålla och ge spänning så utvecklar det också ett barns 
språk och ordförråd. Bilderböckerna hjälper till att stimulera barnens fantasi och öva på att skapa inre 
bilder. En bilderbok kan hjälpa oss att utveckla vårt eget tänkande och ge oss kunskap. Den kan också 
förklara verkligheten, hjälpa oss att förstå oss själva och förståelsen av att vi är olika (Edwards (2008, s 
14).

Det var under 1700-talet som barnbokens början föddes. Intresset för barnböcker och att ge ut 
barnböcker ökade i och med att man hade en förändrad syn på barnet (Nettervik, 2002, s 6). Inom 
lärandet har barnböcker använts i århundraden. Dock så hade barnböckerna förr ett helt annat syfte. 
Syftet var till en början att uppfostra barnen men också att göra barnen till goda kristna. Före 1900-talet 
användes barnböcker i ett pedagogiskt syfte. De var inte roliga eller spännande, till skillnad från idag 
(Kåreland, 2001, s 25). Nu idag har barnböckerna förändrats. Synen på uppfostran och pedagogiken har 
förändrats. De är mer till för att underhålla barnen och det finns en större spridning av olika typer av 
teman på böckerna. Det finns också många böcker idag som handlar om ett specifikt ämne som till 
exempel kärlek, döden och  mobbning, vilket Kåreland (2001) menar ger ett bra verktyg till att använda 
i förskolan.

Förändringar av könsmönstret började sakta förändras en bit in på 1900-talet. Tidigare skulle 
flickorna ägna sig åt lugna och stillsamma lekar och förbereda sig inför deras moderliga roll, medan 
pojkarna skulle leka krig och ägna sig åt våldsamma sysslor som kunde bygga upp deras manliga 
egenskaper (Nettervik, 2002). Könsmönstret förstärktes i och med många bilderböcker om hur pojkar 
och flickor skulle uppföra sig. Ett exempel Nettervik (2002, s 100) tar upp är Beskows bilderbok 
Tomtebobarna, då tomtefar sitter och täljer medan pojkarna lekar soldat. Bredvid sitter tomtemor och gör 
husliga sysslor och får hjälp av flickorna. Idag har genusfrågan ökat och pedagogerna är mer medvetna 
om den frågan. I läroplaner och styrdokument har det också betonats för jämställdhet mellan könen. 
Pedagogerna har ett ansvar att motverka de traditionella könsmönsterna och könsrollerna (Lpfö 98, 
2010).  Förskolan ska dessutom sträva efter att varje barn utvecklar en förståelse av allas lika värde, 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller social bakgrund (Lpfö 98, 2010, s 8). Svaleryd (2003, s 8) 
menar även att det är viktigt att som pedagog själv bli medveten om hur ens egna värderingar och 
föreställningar om manligt och kvinnligt kan påverka verksamheten.

Detta gör att det blir en komplicerad uppgift för pedagogerna när de ska välja barnböcker. Böckerna 
är en väldigt ledande hjälp för barnens utveckling, lek och kunskap. Olofsson (2007, s 59) anser att vi 
ska ge barnen fler möjligheter i till exempel förskolan när de utformar sin personlighet. De ska 
fortfarande få välja det de vill göra men som pedagog kan man hjälpa till med att visa flera olika 
alternativ, öppna deras ögon för nya saker. Också i läroplanen för förskolan beskriver man att pojkar 
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och flickor ska ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen utan att de begränsas 
utifrån vad som ses som stereotypa könsroller. (Lpfö 98, 2010). Därför när pedagogerna i förskolan 
väljer barnlitteratur, bör de utgå ifrån att de ska tillföra något, inte ta ifrån. (Olofsson, 2007, s 59)  Med 
det menar Olofsson (2007) att vi ska inte ta ifrån barnen deras docka eller bil utan istället tillföra det 
nya, ovana för att utforma deras personlighet. Det är i förskolan som barnen spenderar sin mesta vakna 
tid och det är i förskolan barnen bygger och skapar sin identitet, därför är jämställdhet en väldigt viktig 
del i förskolans dagliga verksamhet. (Henkel, 2009, s 204) 

Uppdelningen av manligt och kvinnligt har sett annorlunda ut i böckerna för barn och uppdelningen 
må kanske förändras men en viss stereotyp är svår att förändra och sudda ut. Alla sagor och berättelser 
förser barnen med bilder, egenskaper till hjälp för att kunna tolka sina egna positioner i den sociala 
världen (Davies, 2008, s 65). All litteratur ger uttryck för kulturella värderingar men även synliggör 
sociala mönster som därmed också ger en samhällssyn på vad som är feminint och maskulint 
(Kåreland, 2001, s 126). I barnbilderböcker är detta inget undantag. Bilderna förser barnen med olika 
tankar om hur de kan vara och kan ge indirekta erfarenheter som de sedan kan utgå ifrån när de skapar 
kön. Även som Kåreland (2001, s 115) beskriver hur marknadsföringen av hur könsuppdelningen av 
barnböcker inte längre är uppdelade på samma sätt som förr, så det är fortfarande intressant att se hur 
böckerna för barn förmedlar föreställningar om genus och genusordningen i samhället. En annan 
förändring är att det idag finns fler barnböcker där det är den kvinnliga karaktären som har mer av en 
pojkes egenskaper och beteende än tvärtom. Det är sällan man kan hitta en barnbilderbok där en pojke 
beter sig som en stereotypisk flicka. Henkel (2009, s 75) säger också att vara en pojkflicka ses mer som 
tufft och har en mer positiv syn då det förknippas med aktivitet och handlingskraft. Detsamma gäller 
också vem som läser vilka böcker menar Nettervik (2002, s110). Det är mer acceptabelt att en flicka 
läser en pojkbok än om en pojke skulle läsa en flickbok. Många av de barnböcker som finns kan man 
tycka är typiska pojkböcker och typiska flickböcker. Men genom att använda sig av ett djur som 
karaktär i en bilderbok blir det svårare att kunna skildra kön. Förutom att kunna visa det i texten genom 
att nämna karaktären som han eller hon så är bilder ett effektivt sätt för att beskriva ett yttre. Genom 
karaktärens kläder och stereotyper kan konstnären ange kön. Dock bygger det också vidare på att det 
yttre skapar vissa förväntningar om ett visst beteendemönster hos karaktären. (Nikolajeva, 2000, s 166) 

Genus har fått en stor plats i forskningen om barnlitteratur. Det är därför intressant att undersöka och 
jämföra ur ett genusperspektiv hur pojkar och flickor framställs i ett antal barnbilderböcker av två 
författare från två olika tidsperioder. Barnbilderböckerna idag innehåller väldigt mycket stereotypa 
könsmönster. För lite mer än 100 år sedan skulle det se underligt och annorlunda ut om en kvinna var 
klädd i byxor, men idag är byxor ett plagg som används lika mycket av män som av kvinnor. Däremot är 
klänning och kjol idag endast ett plagg man ser på kvinnor men som förr i tiden användes både av män 
och kvinnor (Henkel, 2009, s74). Hur speglar sig detta i barnlitteraturen? Finns det några skillnader på 
hur könsrollerna framställs av Beskow och Bergström? Vad för skillnader gör det i böckerna? 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Språket, läsandet och text har alltid haft en betydande roll i pedagogiken och har enligt Jonsson (2010, s 
13) haft en större utveckling och mer uppmärksamhet än bildens språk och dess uttrycksmöjligheter 
som inte är lika framträdande och betydande i just utbildningssammanhang som texten är. Han menar 
även att bilder har en förmåga att påverka betraktaren. Men bilders möjlighet till att påverka i just 
utbildningssammanhang är inte något som det forskas mycket om (Jonsson, 2010, s 110). Kåreland 
(2005, s 42) menar också att minnen av barns bildupplevelser ofta bärs med hela livet. Därför är det 
synd att hur barn upplever och tolkar bilder är ett område som är så outforskat. Bilden har varit och är 
fortfarande en central roll i historien. Till exempel kan vi se gamla grottmålningar och kyrkomålningar 
som används på ett sätt för att bevara eller förmedla olika historier och berättelser från förr. 
Han beskriver förhållandet mellan bild och text med att när en bild förändras eller omtolkas så påverkar 
det ofta innebörden i en text (Jonsson, 2010, s 68). Texten är inte förändrad men innehållet har blivit 
något annat efter att de kopplats tillsamman med en bild.

Genom sin avhandling vill Jonsson visa samspelet mellan bild och text och hur förhållandet mellan 
dem har sett ut genom tiden. Han menar att både texten och bilden är betydelsefulla och avgörande för 
hur vi uppfattar innehållet i det vi läser och ser. Inom undervisningen används idag många nya 
hjälpmedel som till exempel powerpoint och Jonsson menar att det har ägnats för lite forskning åt hur 
relationen mellan text och bild egentligen fungerar. Jonsson (2010, s 15) menar att bild och text är 
beroende av varandra, Det är först när de sätts samman de utgör en gemenskap. Genom bilder leds 
våra tankar från helheten till detaljer, medan texten leder vårat tänkande från detaljerna till helheten. 
Därför anser Jonsson att förståelsen av bild och text är avgörande för vårt sätt att kunna tolka 
innehållet.

Det Jonsson nämner om tolkningar är en viktig punkt att ta med sig när liknande studier görs. 
Jonssons forskning visar hur betydelsefylla både text och bild är och hur sättet vi tolkar bild och text är 
avgörande för att förstå innehållet, vilket är en anledning till varför både bilderna och texterna 
analyseras i denna studie. I denna studie kommer Jonssons teorier om tolkningar och bilden och textens 
förhållande användas  när bilderböckerna analyseras.

Bilderboken i förskolan
Bilderböckerna som finns i förskolan är än idag ett pedagogiskt hjälpmedel som används för att barnen 
ska utveckla olika kunskaper men också stimulera deras fantasi och kreativitet. Dock så menar man 
inom ett sociokulturellt perspektiv att inom lärande så lär sig barn hela tiden och av allt som händer 
runtomkring dem. De lär sig även av andra barn och inte bara av det som en pedagog har planerat 
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(Vygotskij, 1995). Valet att bilderböcker kan ha en stor påverkan på barnen och deras sätt att förstå 
omvärlden. Pedagogen står för valet av genre av böcker som barnen får ha tillgång till. Därmed styr 
också pedagogen barnen och bör vara medveten om vilken val som görs. Antingen ger de möjligheter 
och en stor variation av böcker eller stänger andra böcker ute som inte anses passa eller som kan 
påverka barnen negativt.
       Maria Simonsson (2004, s 17) har skrivit en avhandling om bilderboken i förskolan. Syftet med 
avhandlingen var att ge en ökad förståelse för hur bilderböcker i förskolan används av barn och 
pedagoger. Hon ville studera på vilka sätt barnen använder bilderboken, hur böckerna används i leken, 
under styrda aktiviteter tillsammans med pedagog och när barnen är ensamma med böckerna eller 
tillsammans i grupp. Simonsson använde sig av kvalitativa metoder med deltagande observationer samt 
intervjuer med pedagogerna om deras egen syn på hur bilderböcker används i förskolan. Studien är 
utifrån ett socialt perspektiv. Hon gjorde också studier av hur tillgängliga bilderböckerna är på 
förskolorna (Simonsson, 2004, s 69). Simonssons studie visar hur pedagogen har en relativt stor 
kontroll över vilka böcker som används på förskolan. De väljer själva ut vilka böcker de tycker passar 
och alltså använder böckerna som ett pedagogiskt redskap, som till exempel till att utveckla barnens 
språk. Hon menar även att när barnen hämtar information genom att titta på bilderna så tolkar de 
bilderna på olika sätt och skapar egna texter och historier till bilderna. De kan då tillsammans diskutera 
bilderna tillsammans med varandra för att förstå bilderna, antingen tillsammans med en pedagog men 
det sker också mellan barnen. I sin avhandling tar Simonsson upp hur bilderböckerna har använts 
under det senaste århundradet, hur fokuset på barngestaltningen och karaktärerna har förändrats. 
(Simonsson, 2004, s 26). Nu idag finns det en mängd olika forskning av bilderböcker men med olika 
inriktningar och synvinklar som vill belysa bilderbokens text, bild, eller innebörd. Det finns dessutom 
forskning i hur bilderboken används i pedagogiska sammanhang och olika studier där man tittat på 
barnens läsutveckling, hur de ge respons på böcker.

Könsfördelning i barnböcker
Barn påverkas av allt runtomkring dem för att skapa könsroller. I förskolan är det bland annat böckerna 
som påverkar barnen och framförallt av dess bilder. Tidigare men nu också så anser man att det finns 
för mycket böcker som är könsstereotypa. Det finns också många studier som visar att pojkar i 
barnböcker är mer synliga, mer aktiva än flickorna som inte lika ofta är en huvudperson eller gör aktiva 
saker.(Crandall, 1996). Denna studie är av Crandall (1996) som har gjort en analys av 22 barnböcker 
från slutet av 1980-talet. Studiens syfte var att undersöka barnböckernas huvudkaraktär utifrån ett 
genusperspektiv. Han inledde med att först ta reda på om det var en manlig eller kvinnlig författare som 
har skrivit boken. Sedan gick han vidare och gjorde en kvantitativ textanalys och studerade hur många 
kvinnliga och manliga karaktärer det finns på varje sida i bilderboken. Då tog han också reda på vad 
karaktären gör i bilden, vilken roll den har och i vilken miljö de befinner sig.

Resultatet visade sen att det ändå var en jämn könsfördelning mellan författarna men i böckerna var 
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det betydligt mer manliga karaktärer, 17 mot 5 kvinnliga. När han senare jämför barnböcker från 1960-
1970-tal så har det ändå skett en förändring. I denna studie  är det fler kvinnliga huvudpersoner och fler 
antal kvinnliga karaktärer jämfört med böcker från 1960-1970-tal. Det har också blivit en större 
variation av karaktärernas egenskaper och aktiviteter. Barnböcker är viktiga för barns lärande, 
socialisering, men de blir också insatta i olika könsstereotyper och olika beteenden. 

Göra kön
Bronwyn Davies har gjort ett antal analyser och forskning på fyra- fem-åringars lekar och deras 
beteenden. Det är nämligen under denna ålder, förskoleåldern, som barnens sociala kön formas och 
socialiseras fram (Davies, 2003, s 5). I Hur flickor och pojkar gör kön (2003) skriver Davies att vi skapas 
och formas utifrån det samhälle vi lever i och vi föds inte till att vara man eller kvinna utan det skapas 
genom de egenskaper som vi möter under vår uppväxt. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv 
studerade hon barns uppfattning och reaktioner av feministiska sagor. Genom att diskutera sagorna 
med barnen kunde hon undersöka vad barnen tänker om sagorna och tänker om hur kön konstrueras. 
Genom observationer i förskolan där man har tittat på vad barnen gjorde i verksamheten fick hon mer 
förståelse för hur barnen gör kön. Studiens resultat som Davies kom fram till var att barn socialiseras 
genom och tillsammans med böckerna (Davies, 2003, s 9). Hon menar att det bland annat är sagor som 
förser barnen med metaforer, egenskaper som de sedan kan använda som hjälp till att tolka sina 
positioner i det sociala samhället. (Davies, 2003, s 66). Davies teorier har varit till hjälp i denna studie 
för att ge en större inblick och förståelse för hur barnen blir påverkade av barnböcker. 

Genus i barnböcker
Det finns olika tidigare examensarbeten av bilderböcker om hur genus framställs och är idag 
fortfarande ett ämne som många studenter intresserar sig för och skriver examensuppsatser om. I Malin 
Wahlbergs studie har hon undersökt och jämfört utifrån ett genusperspektiv hur kön konstrueras i 
barnböcker från 1950-talet och 2000-talet. Wahlbergs kommer i sitt resultat fram till att könsstereotyper 
har förändrats och enligt Wahlbergs studie är barnböckerna idag mer könsneutrala än på 1950-talet. I 
Hur ser könsroller ut i modern barnlitteratur? av Maria Jehander och Lena Odelberg studerar de främst hur 
könsrollerna ser ut i den moderna barnlitteraturen. Genom en kvalitativ studie har de analyserat sex 
barnböcker ur ett genusperspektiv och tittat på hur de kvinnliga och manliga karaktärerna i böckerna 
har beskrivits. Utav deras studie kommer de fram till att de traditionella könsrollerna som funnits i 
barnböcker även förekommer i den moderna barnlitteraturen. Hur medvetna förskollärare i förskolan 
är om genusstrukturer i barnbilderböcker och hur de olika könsrollerna påverkar barnen studeras i 
Genusstrukturer i barnböcker för förskolebarn (Bodén & Hammer, 2008). Resultatet av studien visar att 
pedagogerna på förskolan hade få kunskaper om genus och var inte helt medvetna om hur 
barnböckerna framställer könsroller. Dels medger de själva att de saknar kunskap och utbildning om 
genus men ändå att det är viktigt att barnen blir bemötta på ett rättvist sätt. Dock behövs en 
medvetenhet inom ämnet.
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Teoretiska perspektiv 

Genus 

Yvonne Hirdman introducerade begreppet genus i Sverige på 1980-talet. Begreppet kommer från det 
engelska gender och är översatt till genus och beskrivs som ett socialt kön på svenska (Hirdman, 2003). 
Begreppet har en större innebörd mer än att vi bara är ett biologiskt kön. Hirdman menar att genus inte 
bara handlar om det vi ser, det kroppsliga utan betonar också de kulturella konstruktionernas betydelse 
för skapandet av könet. Hon menar att det är det vi inte ser, föreställningar om man och kvinna, hur vi 
människor formas av andra, språket, vår kultur och av oss själva till man och kvinna (Hirdman, 2003). 
Genus är också en ständigt pågående process då synen på manligt och kvinnligt förändras hela tiden.
Fagerström & Nilson (2008, s 7) skiljer på kön och genus genom definitionen att kön betraktas som 
något som är biologiskt bestämt och genus som socialt och kulturellt konstruerat. Även Connell (2003, 
s 19) ger den definitionen att kvinnor och män är en biologisk uppdelning och genus är de kulturella 
skillnaderna. Han menar också att det bygger på dikotomi och kontrast. 

Svaleryd (2003, s 29) beskriver genus som ett samlat ord och kallar det för ett system som består av 
två motsatta kategorier där man och kvinna placeras. Också hon tyder på att genus är något som vi 
blivit formade av genom det kulturella arvet och sociala systemet. Därför menar hon också att det finns 
en öppenhet för förändringar och det finns möjlighet för att inrymma fler än två kön.

 Davies menar att barnen lär sig genom böckerna att tolka den sociala världen. Hon menar också att 
orden ”pojke” och ”flicka” rymmer så mycket mer än bara det biologiska, det rymmer också det sociala 
(Davies, 2003, s 153). Därför kan det bli svårt med denna tudelning att göra något som är feminint till 
maskulint. 

Genussystem och genuskontrakt

Hirdman (2003) beskriver hur vi skapar ett så kallat genuskontrakt genom olika osynliga regler och 
normer om kvinnligt och manligt i vårt samhälle. Detta genuskontrakt bygger på en genusteori som har 
två grundläggande principer. Den första principen är dikotomi då män och kvinnor är varandras 
motsatser och hålls isär. I boken Hur flickor och pojkar gör kön skriver Bronwyn Davies (2003, s 216) att 
det alltid kommer att finnas en motsats till det andra könet, motsatsen till mannen är kvinnan och inget 
annat. Även om tudelningen mellan man och kvinna försvann, skulle det ändå finnas som ett 
jämförande att det som vi idag tänker som kvinnligt har vissa egenskaper som inte en man har med 
mera.  Därför skulle det fortfarande ändå finnas människor som inte passar in i det gamla mönstret. 
Andra principen Hirdman talar om är hierarki, att mannen är normen och värderas högre än kvinnan. 
Det handlar om en maktskillnad mellan man och kvinna. Genuskontraktet är något vi själva skapar, 
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både män och kvinnor. Oftast är det omedvetet då vi själva tycker att det är normalt och ska vara så. 
Hirdman (2003, s 84) menar att det är ett gemensamt kontrakt mellan könen som vi själva godkänt, 
tvång som båda könen tyngs under. Men hon menar även att genuskontraktet ger möjlighet till 
förhandling. 

Stereotyp 

Enligt Nikolajeva (1998) är en stereotyp en person som har ett visst drag som företräder en grupp 
människor. Det kan också beskrivas som att en stereotyp är en förutfattad mening som beskriver hur en 
person eller grupp är. Man drar alla över ett streck och generaliserar. Till exempel är en stereotypisk 
brandman en manlig, modig och muskulös person. Fagerström & Nilson (2008, s70) beskriver precis 
som Nikolajeva hur stereotyper bygger på förutfattade meningar och hur de innebär stora 
generaliseringar. De menar även att det blir en slags diskriminering när vi delar in världen i ”vi” och 
”de” och menar att stereotyper ofta gynnar en grupp och på så sätt då missgynnar en annan grupp. I 
detta fall av stereotyp av man och kvinna tenderar de till att gynna männen och kvinnorna som blir 
missgynnade. De menar även att skillnader inte finns utan varandra då skillnader är avgörande för 
skapandet av normer och värderingar. 

Med könsstereotyp beskriver Nikolajeva (2004, s129) att flickor och pojkar i böcker beter sig så som 
de förväntas utifrån de normer som finns, att flickor är snälla och väluppfostrade medan pojkar är 
busiga och äventyrliga. De bygger på varandras motsatser. Stora skillnader kan man se i de leksaker som 
barnen omges mer och mer av.  Just lekindustrin är idag väl utvecklad och förser barnen med olika 
roller och förebilder, oftast är de just de stereotypa och traditionella rollerna som tränar flickorna och 
pojkarna för olika roller. Dock är det inte endast leksaker utan även TV, film och böcker. Genom 
böckerna får barnen möjlighet att möta olika typer av förebilder och olika verkligheter (Kåreland, 2005, 
s 18).
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Syfte och frågeställningar 

Jag har valt två kända svenska författare, Elsa Beskow och Gunilla Bergström, som skrev/skriver 
populära barnbilderböcker under sin tidsperiod. Båda författarnas bilderböcker är för barn i 
förskoleåldern och uppåt. Syftet med studien är att undersöka hur genus konstrueras i barnböckerna 
utifrån ett genusperspektiv och jämföra skillnader i hur karaktärerna i bilderböckerna gestaltas under de 
två olika tidsperioderna, 1950-talet och 2000-talet.

• Hur gestaltas flickor och pojkar i bilderböckerna?

• Finns det skillnader på hur genus konstrueras i böckerna beroende på vilken tidsperiod de 
skrevs under? I så fall vad för skillnader?
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Metod

Studien kommer att kombineras av text- och bildanalys. Enligt Nikolajeva (2000) skapas helheten 
genom samverkan av text och bild. Genom att studera både i text och bild hur flickor och pojkar 
gestaltas i böckerna kan de skapa en mer rättvis bild av böckerna än att utesluta bild eller text.
Empirin som samlas in antecknas med papper och penna. Bilderböckerna lästes en i taget och lämpligt 
material tecknas ner. Till hjälp används ett par frågeställningar och Nikolajevas abstrakta schema (2004, 
s 129) som beskrivs längre fram.

Textanalys

Textanalysen delas in i två olika grupper. I Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad 
(2010) talar Esaiasson om kvalitativ textanalys som en metod att analysera en text.  En kvalitativ studie 
handlar om att tolka och förstå det resultat man kommer fram till och inte i huvudsak att dra slutsatser 
eller gissa. En kvalitativ analys handlar om att hitta ett mönster, avvikelser och tolkningar i de texter 
som analyseras. Fördelen med att göra en kvalitativ textanalys är att man får fram det mest väsentliga 
innehållet i texten och få en djupare förståelse genom att noggrant analysera textens olika delar, helhet 
och dess sammanhang. En nackdel med denna typ av analys är att de tolkningar man gör kan göra att 
man lättare bortser från en del faktorer som kan ha betydelse för analysens syfte. En del detaljer får en 
större betydelse och man tror sig se ett mönster (Esaiasson, 2010). Detta kan ha en påverkan på det 
resultat man får fram i sin analys och kan därmed se olika ut beroende på vem som gör analysen då vi 
kan uppfatta och tolka en del faktorer mer viktiga än andra eller finna olika mönster.
Esaiasson (2010, s 239) skiljer på två typer av kvalitativa textanalyser. Det ena är att systematisera 
innehållet i texten och handlar mer om att göra beskrivande analyser för att klargöra eller logiskt ordna 
innehållet i texten men också att klassificera innehållet i texten. Den andra typen handlar om att kritiskt 
granska texterna. Jag tycker att det är mest lämpligt att göra en kritisk textanalys där jag analyserar 
texten och bilderna för att kunna behandla mina frågeställningar.

I just textanalyser är det som tidigare nämnts svårt att undvika tolkningar när man som läsare tolkar en 
text (Bergström & Boréus, 2000, s 25).  Gadamer som var en tysk filosof  menade att varje läsare 
närmar sig en text med en förförståelse. Utan att ha en viss förförståelse eller fördom så menar han att 
en tolkning är omöjlig (Gilje & Grimen, 2007 s 26). Det är inte möjligt att kunna säga exakt vad 
författaren velat säga med sin text eller hur läsaren förstår och tolkar den då alla har egna uppfattningar, 
upplevelser av världen och samhället vi lever i och vårt språk och olika kunskaper påverkar vår 
förståelse av texten. Det är därför viktigt att vara medveten om när vi gör en textanalys att vi aldrig 
möter en text tomhänt, vi möter alltid en text med en viss typ av förförståelse. Fagerström & Nilson 
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(2008, s 113) använder begreppet intertextualitet för att beskriver relationen mellan olika texter och 
analys- och tolkningsmetoder. Med det menar man att en text aldrig kan stå ensam utan har alltid att ha 
en slags relation med en annan text.  

Som redskap för den kvalitativa analysen har  Nikolajevas (2004, s 129) abstrakta schema över typiska 
manliga och kvinnliga drag använts. Schemat är konstruerat av Nikolajeva själv och bygger på vad hon 
anser vara typiska könsstereotypa drag av män och kvinnor. Med hjälp av schemat har det gått att 
analysera om egenskaperna stämmer överens med schemat eller skiljer sig från det. 
 Nikolajevas schema bygger på kvinnor och mäns motsatser och kan jämföras med begreppet 
dikotomier som Hirdman (2003) menar är att maskulinitet och femininitet är motsatspar. Fagerström & 
Nilson (2008, s 10) räknar upp andra motsatspar som till exempel varm/kall, himmel/jord, 
förnuft/känsla. Precis så menar de att kvinnor och män är varandras motsatser och är skapade olika 
och passar till skilda uppgifter.

Fagerström & Nilson (2008, s 17) beskriver även män och kvinnors motsatser med begreppet 
essentialism och menar att det finns en slags dold struktur bakom denna ordning. En kvinna bär på en 
essens som gör henne annorlunda och olik en man. Med ett essentialistiskt tänkande så ser man män 
och kvinnor olika för alltid, det är något som är konstant och oföränderligt.

män/pojkar
starka
våldsamma
känslokalla, hårda
aggressiva
tävlande
rovgiriga
skyddande
självständiga
aktiva
analyserande
tänker kvantitativt
rationella

kvinnor/flickor
vackra
aggressionshämmade
emotionella, milda
lydiga
självuppoffrande
omtänksamma, omsorgsfulla
sårbara
beroende
passiva
syntetiserande
tänker kvalitativt
intuitiva

Som analyshjälp finns dessutom beskrivningarna av Nikolajeva (2000) hur en bilderbok är uppbyggd: 
texten, bilderna och personskildring.
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Text och bild

Genom texten i boken kan man tyda hur personerna i boken framstår och på så sätt åtskilja hur könen 
framställs. Det går att tyda om personen framställs som till exempel svag, stark, aggressiv eller 
omtänksam. Texten hjälper bilderna och står för den verbala kommunikationen, att förmedla det som 
sägs av karaktärerna, deras tankar och känslor (Nikolajeva, 2000, s 230)

Björkvall (2009, s 13) skriver i Den visuella texten – multimodal analys i praktiken om olika verktyg för 
betydelseskapande för bild och text. Som tidigare nämnts så samverkar bild och text för att skapa en 
betydelse och förstärka och komplettera varandra. Björkvall skriver om hur text och bild behöver olika 
resurser, semiotiska resurser för att skapa betydelse. Som exempelvis är bokstäver en resurs för att på 
olika systematiska sätt skapa betydelser. Semiotiska resurser för bilder är till exempel hur illustratören 
väljer att avbilda en person eller miljö genom att använda sig av olika vinklar. Bild och text har olika 
möjligheter att skapa betydelse och har olika begränsningar. Tillsammans kan de genom sina resurser 
komplettera varandra och förstärka betydelsen. Exempelvis kan en text beskriva med ord hur en 
karaktär på bilden känner sig. Genom bilden går det bara att själv som läsare tolka karaktärens känslor 
utifrån ansiktsuttryck, men med hjälp av texten och det verbala språket som en semiotisk resurs kan 
man sätta ord på känslorna och på så sätt förstärka betydelsen.

En bild påverkar oss med en gång och har en stark påverkan. Bildernas uttryck kan redan vid 
omslaget påverka oss och ge en stark signal och locka oss till att vilja läsa eller att välja en annan bok 
(Edwards, 2008, s 70) Bilden är ett bra komplement till texten och kan i vissa fall berätta mer än vad 
texten gör. Nikolajeva (2000) menar dock att en bild kan få olika innebörd då vi alla tolkar bilder olika. 
En bild kan ge direkt information om kön på karaktären och i vilken miljö eller tid handlingen utspelar 
sig. I en bild går det att avspegla personens känslor som rädsla, lycka och avsky genom ansiktsuttryck, 
gester eller poser.

Personskildring 

I just bilderböcker kan bilderna ge en mer effektiv yttre beskrivning än om det bara vore text. 
Personskildring kan yttra sig genom olika slags beskrivningar. Yttre beskrivningar kan beskriva hur 
personen ser ut, vad personen har på sig, vilka färger, men man kan också beskriva olika egenskaper. 
Genom en persons handlingar och reaktioner kan man karakterisera en persons inre egenskaper. 
Nikolajeva (2000, s 139) menar dock att karakterisering genom hur personen beter sig tvingar läsaren 
själv att dra egna slutsatser. I en bilderbok är det också lättare för text och bild att komplettera och 
förstärka varandra. En bild kan samtidigt förmedla en mängd information om en person och vi kan ta 
in personskildringen på en gång. En text tar längre tid och kan bromsa handlingsförloppet.
Ytterligare en möjlighet för bilderböcker är att bipersoner som inte nämns i texten kan synas på bild.
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Frågeställningar

För att kunna göra denna analys har jag dessutom utgått ifrån ett par frågeställningar:
− Vilket kön har huvudpersonen i barnboken?
− Hur ser personen ut? Stark/svag, säker/osäker, glad/ledsen, rädd/orädd, bestämd/tveksam.
− Vilka färger används i bilderna? 
− Hur beskrivs personen? Vilka egenskaper har personen?
− Vad gör personen i barnboken? Titta både i texten och bilderna vad personen gör? Passiv/aktiv. 

Gör pojkarna och flickorna samma saker?

I det hela titta och försöka få en förståelse för vad det är för personer som gestaltas i bilderböckerna. 
Undersöka vilka det handlar om och hur de gestaltas, hur de ser ut, vad de har för egenskaper, 
intressen, en viss typ av beteende och vad de visar för känslor. Men också hur text och bild framställer 
personen ur ett genusperspektiv och hur bilderna är illustrerade för att framställa personens kön. Med 
hjälp av Nikolajevas (2004, s 129) schema kan jag jämföra vilka ord som används för att beskriva 
personen.

Giltighet och tillförlitlighet

Enligt Bergström & Boréus (2000, s 35) innebär validitet att man mäter det man verkligen vill mäta, 
alltså att man gör en undersökning som kan besvara de frågor som just den undersökningen ska 
besvara. Om undersökningen kan besvara sin fråga så har undersökningen en god validitet. För att få en 
så god validitet som möjligt är det viktigt att val av metod lämpar sig för att få fram undersökningens 
syfte och att dess frågor kan besvaras. Då jag endast har valt ut två olika författare med endast fem 
böcker från varje istället för alla böcker de har skrivit kan resultatet bli annorlunda. Dock har båda 
författarna en säregen stil genomgående i sina böcker.

Reliabilitet innebär tillförlitligheten på de man mäter. Man ska kunna utföra sin mätning upprepade 
gånger och vem som helst ska kunna utföra den men resultatet ska visa detsamma (Bergström & 
Boréus, 2000, s 36). Alltså ska vem som helst kunna genomföra samma studie med mitt val av metod 
och med hjälp av samma abstrakta schema av Nikolajeva. Då jag endast valde ut tio böcker kan det ge 
ett annat resultat än om någon annan väljer ut fler, färre eller tio andra böcker av samma författare.
Som tidigare nämnts så kan resultatet påverkas av egna tolkningar och min egna förförståelse av 
betydande saker för denna studie som till exempel min förförståelse av begreppen stereotyp och genus 
samt min egna relation till författarna och deras böcker. Även beroende av frågeställning så kan texten 
tolkas på olika sätt. Det är alltså frågeställningarna men också typ av text som påverkar texttolkningen.
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Urval och material

Jag har valt ut två olika tidsperioder som jag vill studera barnbilderböcker ifrån. De två tidsperioderna 
överlappar inte varandra vilket gör det intressant att jämföra dessa tidsperioder som inte är samtida. 
Därefter har jag valt ut en känd barnboksförfattare från de båda tidsperioderna. För att underlätta valet 
av material så ställdes ett antal krav. Det första var att båda författarna skulle vara kända för sin tid, det 
vill säga innebära att böckerna är omtyckta och lästa av många. Beskow representerar den tidigare 
perioden, början av 1900-talet och Bergström slutet av 1900-talet till idag. Båda är än idag två omtyckta 
författare vars barnböcker finns på de flesta förskolor. Det unika med både Elsa Beskow och Gunilla 
Bergström är att de har både skrivit och illustrerat bilderna till sina berättelser själva. Därför kan deras 
illustrationer ses som unika och mer välfunna att jämföra. De har båda skrivit ett fyrtiotal barnböcker 
och är översatta till ett tjugotal olika språk. Med så många som har läst deras barnböcker måste det vara 
något speciellt med deras barnbilderböcker då de ha påverkat läsaren till att fortsätta läsa. Det kan vara 
sättet de skriver, vad de skriver om, hur de gestaltar personerna, deras illustrationer eller ett samspel. 
Det som är speciellt med både Beskow och Bergström är att de båda skildrar sin tid. Berättelserna 
speglar det samhälle som var aktuellt just då. Som Alfons Åberg böckerna som tar upp realistiska 
vardagssituationer i ett barns liv. Sammanfattat så har både Beskow och Bergström på något sätt gjort 
en stor inverkan och haft inflytande då deras barnbilderböcker var och är så kända och lästa. Det är just 
det som gör de intressant att undersöka deras böcker för att se vad det är som gör dem så speciella 
utifrån ett genusperspektiv. Hur utmärker sig deras barnböcker och skiljer de sig åt?

För att göra en ytterligare begränsning så valdes endast svenska författare till studien, för att inte bli 
en för omfattad studie. Det tredje var att de skulle vara olika tidsperioder, Elsa Beskow har sin period i 
början av 1900-talet och Gunilla Bergström under slutet av 1900-talet och framåt. Anledningen till att 
studera två olika tidsperioder är att  resultatet sen kan jämföras och förhoppningsvis kunna se större 
likheter eller olikheter än om tidsperioderna hade legat närmare varandra. Ytterligare anledning till att 
studera Bergström var att hennes bilderböcker om Alfons skrevs i samtid som könsrollsdebatterna var 
aktuella och hennes böcker är ett resultat av de (Kåreland, 2005).

Valet av tidsperioder är också på grund av att det sker en utveckling eller en viktig händelse som ger 
en förändrad syn på barnboken. Beskow var en av dem som kring 1900 introducerade nya drag i 
bilderboken. Beskow har många gestalter ur växtriket som har en flytande gräns mellan djur och 
människa, som de små blåbärspojkarna i boken Puttes äventyr i blåbärsskogen (Beskow, 1994) eller levande 
blommor. Nikolajeva ( 2000, s 46) beskriver hennes bilder som expanderande, att de utgår från texten 
men kan berätta så mycket mer än vad som beskrivs i texten. I jämförelse med Bergströms bilder av 
Alfons Åberg menar Nikolajeva (2000, s 47) att hennes bilder liknar streckgubbar som liknar Strit som 
var en dansk bok från 1943. Det är en enkel bok med streckteckningar och använder få färger, något 
hon menar går emot Beskows bilder, som är tvärtemot. Bergströms bilder är avskalade och det finns 
inga detaljer utöver de som har med handlingen att göra, så som det finns i Beskow.

Runt 1945 ansåg flera forskare att bilderböckerna förändrades då många nya barnboksförfattare 
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upptäcktes och det fanns nya uttryckssätt i böckerna som inte funnits tidigare (Simonsson, 2004, s 25). 
Bilderna var nu också mycket mer förenklade och inte lika rika på detaljer som de var innan. 1945 sågs 
även som en brytningspunkt i historien för de svenska barnböckerna. Det kommer ut fler böcker som 
bryter mot trenderna och många av dessa författare räknas senare som några av de främsta (Nettervik, 
2002, s 175). Det var bland annat under 1940-talet som Astrid Lindgren kom ut med sina första böcker 
om Pippi Långstrump. Böckerna om Pippi Långstrump tog avstånd ifrån det som tidigare varit fokus i 
barnböcker som till exempel uppfostran eller föräldrarollerna. Pippi som bor ensam i ett stort hus har 
ingen mamma eller pappa som hon bor med utan måste leva och uppfostra sig själv. Den typ av 
samhällsproblem som yttrar sig i böckerna om Pippi som i detta fall skulle kunna ge en bild av ett 
föräldralöst barn som uppfostrar sig själv var inte lika tydliga i tidigare barnböcker. Under 1960-talet 
började den könsuppdelade litteraturen för flickor och pojkar att ifrågasättas mer. I och med 
könsrollsdebatten i barnböcker som var aktuell så blev medvetenheten också större om kvinnor och 
mäns olika roller vilket också synliggjordes i barnlitteraturen. Kvinnorollen försvann alltmer och 
mansrollen hamnade i fokus (Kåreland, 2005). I samband med debatten blev också Beskows böcker 
kritiserade för just hur hennes könsstereotypa karaktärer framställs. Runt 1970-talet kan man se en 
förändring bland barnböckerna då medvetenheten om jämställdhet ökar. Under denna tid kommer 
också barnböcker där familjen skildras genom olika konstellationer. Till exempel började Gunilla 
Bergström ge ut barnböcker på 1970-talet om Alfons Åberg som bor tillsammans med sin 
ensamstående pappa. 1980-90-talet har en betydande roll för bilderna i böckerna. Det var nu man blev 
mer medveten om samspelet mellan bild och text och om bildens olika uttrycksmedel. (Kåreland, 2005, 
s 49)

Då både Beskow och Bergström har skrivit många barnbilderböcker valde jag ett begränsat antal 
böcker. Beskows barnbilderböcker som jag valde har dock inte samma huvudkaraktär i alla valda böcker 
men i Bergströms alla bilderböcker är det Alfons Åberg som är huvudkaraktär. Bergström och Beskow 
är inte samtida författare då Beskow skrev sin sista bok på 1950-talet. Ungefär 20 år senare kommer 
Bergström ut med din första bok. Se bilaga 2 för en kortare sammanfattning och presentation av de 
valde bilderböckerna. 

Etiska aspekter 

Det finns fyra olika huvudkrav för att skydda en individ eller forskningsmaterialet när man utför en 
studie. Dessa krav krävs att man följer när man använder sig av metoder som intervju, enkät och 
observation (Vetenskapsrådet, 2008). Just i denna studie kommer jag använda mig av textanalys och 
analysera bilderböcker och kommer därför inte behöva en individs tillstånd. I textanalys är det viktigt att 
tänka på att ingen annan människa kommer till skada. I detta fall är det bland annat författarna till 
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texterna och bilderna som bör visas respekt och därmed också viktigt att källorna och referenser anges 
korrekt och noggrant. 

Reflektion över metoden

Valet av metod lämpar sig bra för studiens syfte och frågeställningar. Genom text- och bildanalyserna 
fick jag ut de material jag behövde för att kunna bearbeta och få fram ett resultat. Eftersom jag ville 
jämföra de två olika tidsperioderna kunde jag utifrån mina analyser få fram och tolka vilka skillnader 
och likheter det fanns. 

Vid några tillfällen var det svårt att undgå att komma in på andra spår där fokus inte längre låg på 
just genusperspektivet. Syftet var att titta på flickor och pojkar och dikotomier mellan dem. Till hjälp 
hade jag också Nikolajevas abstrakta schema som jag tycker har varit väl användbart till denna 
undersökning.  Det finns så otroligt mycket att titta på i bilderböcker att jag ibland var tvungen att 
stanna upp och tänka om det verkligen var relevant för min studie. En del material fick jag senare sålla 
bort som inte var lämpligt just i denna studie men kan säkert vara till användning för liknande studier 
men för ett annat syftet och perspektiv. Eftersom det var så många delar av boken som skulle analyseras 
kunde det vid vissa tillfällen vara svårt att inte gå in för mycket i texten eller bilden utan försöka hålla 
det på samma nivå hela tiden i alla böcker.

Att analysera böckerna om Alfons Åberg hade sina fördelar då karaktärerna i böckerna var 
återkommande, precis som miljön och deras personligheter. Det var därför mer fördelaktigt och jag 
kunde då få en snabbare överblick om hur Alfons, pappa Åberg och Milla gestaltades av Bergström. 
Nackdelen är att det är endast manliga karaktärer i Alfons Åberg böckerna, vilket gör att bilden om hur 
flickor konstrueras inte blir lika mycket i fokus i denna studie.
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Resultat och Analys

Hur gestaltas flickor och pojkar i böckerna?

Elsa Beskow

Beskrivningar av karaktärerna
I de fem utvalda bilderböckerna av Beskow är det olika kön på huvudpersonerna. I Pelles nya kläder och 
Puttes äventyr i blåbärsskogen är det i huvudsak en pojke som är huvudperson. I Farbror Blås nya båt är det 
delvis Farbror Blå men också tanterna och barnen. I Sagan om den lilla lilla gumman är huvudpersonen 
kvinnlig och är den enda mänskliga karaktären i boken tillsammans med hennes djur på gården. I boken 
om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin anser jag att de tre tanterna är huvudpersonerna.

Pelles nya kläder handlar om en ung pojke i ungefär samma ålder som Alfons Åberg. Har har blont 
hår, på sig har han bruna korta hängselbyxor, vit skjorta, knästrumpor, en brun rock och en grön keps. 
De nya kläderna han får är ett par nya byxor, rock och väst i färgen blå. Pojken i Puttes äventyr i  
blåbärsskogen  är lik pojken i Pelles nya kläder till utseende och ålder. Han har blont hår och ett typiskt 
dockansikte med porslinshy, blå ögon och lite lätt röda kinder.. Han är klädd i blå kortbyxor, lång 
vitblårandig blusskjorta, bruna knästrumpor och en röd hatt. 

Sagan om den lilla lilla gumman handlar om en liten och gammal gumma som är klädd i röd långkjol 
med en vitrödrandig blus, förkläde och en sjal runt huvudet i färgerna gult och grönt.
I Farbror Blås nya båt finns det flera huvudpersoner. Farbror Blå har grått hår och är klädd i finkläder: 
rutiga byxor, blå långrock, svart fluga och en svart hatt. De tre tanterna är alla tre klädda i långklänning 
och allting går i samma färg: grönt, brunt och gredelint. Håret är uppsatt och gömt under en hatt men 
några korkskruvslockar hänger ner vid sidorna. 

Petter och Lotta har båda gult blont hår. Lotta har två flätor med rosa rosetter, en rosa klänning och 
vita underbyxor. Petter har bruna byxor, vita knästrumpor och en grön skjorta. Även de skulle jag säga 
är i samma ålder, något år äldre än Alfons Åberg, Putte och Pelle.
I bilderboken om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin är tanterna huvudpersoner men också Farbror 
Blå och Petter och Lotta är med. Alla är klädda i likadana kläder som i Farbror Blås nya båt.

Puttes äventyr i blåbärsskogen utspelar sig i skogen. Det går inte att urskilja tid genom att titta på husen eller 
de andra människorna i samhället som man kan göra i de andra bilderböckerna. Därför kan den mycket 
väl utspelas i nutid.

I bilderboken om Den lilla lilla gumman är det gumman som mjölkar och tar hand om hushållet, precis 
som i Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin; det är de som gör fint i trädgården, bakar och syr. 
Tanterna är vackra i sina klänningar, men det är också Farbror Blå i sin kostym. Farbror Blå visar på 
styrka när det är han som ror båten i Farbror Blås nya båt, det är ingen av tanterna som ror.
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Av kläderna går det att uppfatta att det handlar om en annan tidsperiod än idag 2000-talet. Vi går inte 
längre klädda i långklänning till vardags och så uppklätt. Det är heller inte lika vanligt att man bor på en 
bondgård, därför är det inte lika lätt för barn i dag att känna igen sig och relatera till egna erfarenheter.

På första sidan i Puttes äventyr i blåbärsskogen sitter Putte och gråter och i texten talar man om för läsaren 
att Putte inte hittar några bär och att tårarna är nära. Putte visar på rädsla, när han blir blek om 
kinderna när han träffar på jättespindeln. Han visar även på artighet när han bockar och tackar för 
hjälpen han fick av blåbärskungen. Utseendemässigt är Putte vacker och docklik, hans ansiktsuttryck 
tyder på försiktighet, svaghet, osäkerhet, sorgsenhet, bekymmer och tveksamhet.

En del i boken som visar på tydliga könsroller är jämförelsen med blåbärspojkarna och 
lingonflickorna. Pojkarna är klädda i blåa byxor, blå tröja och blåa mössor. På bilden är de smutsiga och 
har blåbärsfläckar på kläderna och runt munnen. När de plockar bären beskrivs det med orden 
klättrade, skakade och rev. Flickorna är klädda i vita klänningar med rött upptill, röda mössor och röda 
rosetter i håret. När lingonmamman ber flickorna plocka lingon åt Putte pratar hon vänligt och ber 
flickorna plocka snällt och att de ska ta ner dem försiktigt och inte få med massa kvistar och stickor. 
Blåbärspojkarna och lingonflickorna beter sig efter den förväntade normen som Nikolajeva (1998) 
beskriver som stereotypa könsroller och hur de bygger på varandras motsatser. Däremot bryter Putte 
normen då han framställs som en skör pojke. Min tolkning av Putte är att han är omtänksam som 
tänker på sin mor och vill ge henne en namnsdagspresent.

Bilderna ger en bra jämförelse och visar tydliga skillnader på hur Beskow gestaltar flickor och pojkar.. 
Enligt Hirdmans dikotomi, är flickorna och pojkarna på bilderna varandras motsatser (Hirdman, 2003). 
Pojkarna är klädda i blått och flickorna i rött. Enligt Nikolajevas schema beskrivs pojkarna som 
våldsamma när de klättrar upp och river ner blåbären. Flickorna beskrivs som lydiga, vackra och milda 
när lingonmamman ber de plocka ner lingonen (Nikolajeva, 2004).
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Pelle i Pelles nya kläder beskrivs som ansvarstagande då han har ett eget lamm som han sköter och tar 
hand om alldeles själv. Farmorn i boken nämner honom som gullehjärtat när han ber henne karda ullen. 
Pelle arbetar flitigt för att få sina nya kläder. Han utför sysslor som i de traditionella könsrollerna är mer 
kvinnogöra.

I Farbror Blås nya båt visar farbror Blå en stereotyp könsroll då det är han som hjälper tanterna, som 
är klädda i långklänning, ner i båten med en hjälpande hand. Det är farbror Blå som gör i ordning elden 
med pojken medan tanterna sitter i bakgrunden och packar upp maten. Petter och Lotta är barnen i 
boken och har inga tydliga könsroller. Båda gör ungefär samma saker i boken. Båda visar att de är 
ledsna när de i början av boken begraver en svala. På ön hjälper båda till att hämta kvistar och grenar till 
elden som farbror Blå tänder. Det enda som skiljer är när de sitter på den större segelbåten efter att de 
flutit iväg med ekan, då sitter Petter med en annan pojke och spelar dragspel medan Lotta sitter och 
matar en papegoja i en bur. En annan skillnad är att när de samlar ihop pengar är det Lotta som går 
runt med hatten och tigger medan Petter tittar på när den andra pojken spelar dragspel. Just i den här 
boken visar de inte så mycket på traditionella könsroller utifrån vad bilderna visar, dock 
utseendemässigt är de stereotypa.

Gumman i Sagan om den lilla lilla gumman är en stereotypisk gumma med en sjal runt huvudet, 
klänning och förkläde. Detta speglar för denna tid en stereotypisk gumma och hur man levde förr när 
hon går med mjölkkannan i hand för att mjölka sin ko. Det är svårt att få ett grepp gummans 
personlighet då det är en väldigt kort saga, men hon visar att hon är ledsen i slutet när katten har 
sprungit iväg efter att hon schasa bort den.

Gunilla Bergström

Beskrivning av karaktärerna
Då alla bilderböckerna om Alfons handlar om i stort sett samma person eller personer har jag valt att 
sätta samman beskrivningarna av deras karaktärer. I tre av de fem utvalda bilderböckerna är Alfons 
huvudkaraktär, i en är Milla huvudkaraktär och i den femte är både Milla och Alfons huvudkaraktärer. 
Pappa är synlig och har en betydande roll i alla de fem bilderböckerna utom i Milla och Mållgan mitt i  
natten.

 I Vem spökar, sa Alfons Åberg? ser Alfons rädd ut. Han ger ett osäkert intryck och ibland ser han lite 
tveksam ut. Men han visar även en slags stolthet eller mod, att han är inte är så rädd och att han vågar 
gå ner i den mörka källaren alldeles själv. I jämförelse med Milla och Mållgan, mitt i natten visar Milla ett 
mod och en beskyddande sida inför dockan Dora som är rädd. Även om Alfons beskrivs som en snäll 
pojke och lite rädd, visar han också att han är påhittig, han tycker om att leka, är aktiv i att försöka få 
sin pappa att må bra och som i boken Flyg, sa Alfons få pappa mindre bekymrad. I Är du feg, Alfons?  
beskrivs Alfons som passiv och lite rädd. Han är inte aggressiv som de andra barnen som vill slåss, 

23



Alfons vågar visa känslor, att han är sårbar. Utifrån Nikolajevas schema är passiv och sårbar två 
egenskaper som faller in på den kvinnliga sidan (Nikolajeva, 2004).. Han bygger hellre med klossarna än 
att slåss och bråka. Han visar att han är modig som vågar sticka ut från mängden, de andra barnen och 
säga ifrån att han inte tycker om att slåss. Men som alla andra kan även Alfons bli arg och det visar han 
i Skratta lagom, sa pappa där även Milla bryter mot den könsstereotyp Nikolajeva beskriver, att flickor är 
snälla och väluppfostrade och börjar istället att bråka med Alfons kusiner (Nikolajeva, 2004).
 
Färgerna är få på sidorna. Återkommande är hur Bergström blandar egna illustrationer med bilder av 
riktiga föremål som ett slags collage. I Milla och Mållgan mitt i natten är större delen av alla sidor täckta av 
blå färg. Det för att illustrera hur mörkt Millas rum är och att det är natt. Den sista sidan täcks nästan 
helt av gult som ska illustrera hur solen lyser in och hur allting som tidigare varit mörkt går att se i 
dagsljus och blir till klara färger. Millas nattskjorta är ljusrosa och dockan Doras är rosa.
Bergström är också duktig på att använda färger för att förtydliga det väsentliga i bilderna eller 
framhäva viktiga personer. Som i Är du feg, Alfons Åberg har hon valt att inte färglägga de andra barnen 
på förskolan, de är helt vita, istället är det bara Alfons som har färg på sina bruna byxor och sin bruna 
tröja. Med det vill Bergström framhålla Alfons som huvudkaraktär i bilderböckerna. Det blir också 
lättare att snabbt hitta och förstå vad som är viktigt i bilden och vad som egentligen händer utan att 
först läsa texten, till skillnad från Beskow som inte använder färger för att utmärka en viss karaktär eller 
händelser som är viktiga för berättelsen. Dock är hennes illustrationer mer innehållsrika och varje sida 
är detaljerad och noggrant målad.

En gemensamhet i alla fem bilderböckerna om Alfons Åberg är leken som återkommer som ett 
tema. På olika sätt leker Alfons, både genom sin stora fantasi, sina äventyr, sin påhittighet och 
dagdrömmande. Men även enligt min tolkning så finns det ett syfte i alla bilderböckerna, en lärdom 
man själv som läsare kan ta åt sig och tänka på när man själv är med i liknande situation. Då 
situationerna i dessa studerade böcker är vardagssituationer så är de något som ofta lätt kan inträffa i 
sitt eget hem. Även känslor är ett återkommande inslag i berättelserna. Det finns många olika känslor 
och i de här böckerna får man bland annat möta mod och rädsla. 

Alfons är cirka sex år och har kort hår, stora ögon och ett stort runt huvud.  I alla böckerna är han 
klädd i en brun tröja och bruna lappade byxor.
Av att ha läst och analyserat alla böckerna om Alfons Åberg så har det gett en klarare och större 
uppfattning om hur han är genom sättet han har beskrivits på. Dels genom ord hur han känner sig men 
också vad han tycker om eller inte tycker om, hur andra beskriver honom men också genom egna 
tolkningar utifrån texten. 

Alfons kan vara rädd när det är mörkt ute och skyndar sig gärna därför hem. I Vem spökar, Alfons  
Åberg, känner han sig ensam när inte pappa Åberg är hemma och han tycker det är tyst. Han visar även 
på rädsla när han gömmer sig bakom draperiet och väntar på att pappa Åberg ska komma hem. Alfons 
visar att han är beroende av sin pappa som utifrån det abstrakta schemat av Nikolajeva (2004) är ett 
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typiskt kvinnligt drag. Även när pappa Åberg ber honom gå ner i källaren så tänker Alfons ”källaren, 
ojdå!”, som enligt mig skulle tolkas med att källaren inte är ett ställe han trivs på och helst inte går ner i, 
speciellt inte eftersom det är så mörkt också och han inte tycker om mörkret. Dock visar han även på 
hur busig han kan vara och skoja med pappa Åberg genom att lura honom att det visst är spöken på 
balkongen. Även i Är du feg, Alfons Åberg? får han en passiv och sårbar beskrivning. Han avskyr bråk 
och slagsmål. Han själv beskriver sig som stark och att han orkar bära tunga kassar, knäcka grenar men 
han tycker om att slåss. Han säger också till de andra barnen att han inte törs att slåss. Även om han har 
gett en viss sida av svaghet och feghet i större delen av boken så slutar det ändå med hur han beskrivs 
som modig. Alfons är modig som vågade säga att han inte törs att slåss.

I Flyg! Sa Alfons Åberg ger bilderna en tolkning av hur roligt han har när han leker. Av pappa Åberg 
beskrivs Alfons som barnslig då han stökar ner så mycket. Men enligt min tolkning så är Alfons väldigt 
påhittig, han har stor fantasi och omtänksam då han tänker på pappa Åberg som han vill göra glad. I 
hans försök att göra pappa Åberg glad är han aktiv på det sättet han letar efter alla tyger, klär ut pappa 
Åberg. I jämförelse med Nikolajevas schema har Alfons både manliga och kvinnliga egenskaper då 
aktiv ses som ett typiskt manligt drag och omtänksam ses som ett kvinnligt drag (Nikolajeva, 2004). 
Han har även en lekfull fantasi när han fantiserar hur de klätt ut sig till spöken av tygerna och är ute i 
rymden och han låtsas se en ängel.

Milla, som är med i två av de analyserade böckerna, är lika gammal som Alfons. Hon har axellångt 
hår, fräknar och stort runt huvud. I Skratta lagom, sa pappa har hon på sig en rosa klänning, röd tröja, 
röda strumpbyxor och ett hjärthalsband.  I Milla och Mållgan mitt i natten har hon på sig ett rosa nattlinne. 
Hennes andra kläder ligger på en stol och i mörkret ser kläderna blåa ut, ett plagg är randigt ett annat är 
blått och hjärthalsbandet ligger bredvid stolen. Hon ser ut som en stereotypisk flicka. 
I Skratta lagom! Sa pappa Åberg beskrivs Milla och Alfons likartat. Båda sitter och myser med sitt 
lekbygge. Sedan beskrivs det i texten hur de bygger och fixar men sedan blir rasande när kusinerna 
förstör de de har byggt. De tjuter, sliter och nyper kusinerna, men de blir också ledsna och arga när 
pappa Åberg ska straffa dem. Här visar Alfons mer på nya känslor han inte visat lika tydligt i de andra 
böckerna. Enligt Nikolajevas schema är våldsamhet, aggressivitet två egenskaper som faller in på den 
manliga sidan, något som både Alfons och Milla visar. Men båda visar även enligt schemat sårbarhet 
och är emotionella som är två drag som faller in på den kvinnliga sidan (Nikolajeva, 2004). Är det för 
att han är tillsammans med Milla som han får mer mod eller finns dessa egenskaper inom honom ändå 
men som sällan visas? Han visar hur våldsam han kan vara, aggressiv men när pappa Åberg kommer in 
i bilden så blir han lydig och även sårbar. Utifrån schemat så är dessa egenskaper som våldsamhet och 
aggressivitet manliga, medan lydig och sårbarhet faller in som kvinnliga drag.

Enligt min tolkning visar Milla på liknande egenskaper i både Milla och Mållgan mitt i natten och 
Skratta lagom! Sa pappa Åberg. Även hon är aggressiv, våldsam i Skratta lagom! Sa pappa Åberg. Men i Milla  
och Mållgan mitt i natten visar hon också egenskaper som beskyddande och orädd då hon tröstar sin 
docka som är rädd för mörkret. Milla visar på egenskaper som till exempel skyddande, som enligt 
Nikolajeva menar är traditionellt manlig egenskap (Nikolajeva, 2004). Även hon har enligt min tolkning 
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stor fantasi som Alfons då det egentligen är hon själv som hittar på Mållgan, han är ju bara en osynlig 
kompis. Det är bara den som själv är lika fantasifull som kan se honom.

Pappa Åberg är också utöver Alfons Åberg en viktig karaktär som Bergström har gestaltat på ett 
speciellt sätt. Pappa Åberg är med i fyra av de fem bilderböckerna och i alla ser han likadan ut. Lika 
stort runt huvud som Alfons och Milla, några hårstrån på huvudet, bruna prickiga byxor, brun tröja och 
tofflor. Pappan beskrivs som en stereotypisk hemmafru enligt den beskrivning Nikolajeva (2004) ger 
om hur flickor och pojkar förväntas uppträda utifrån den norm som finns. Han lagar mat, arbetar, 
städar och tvättar.  I Är du feg, Alfons Åberg och Skratta lagom, sa pappa Åberg har pappa också en pipa 
han röker eller håller i handen, vilket gör att han skiljer sig från den stereotypiska kvinnan. Han har 
både en faders- och modersoll, men är han mer feminin än maskulin. Utifrån ett genusperspektiv så har 
han en mer kvinnlig könsroll än manlig. Utseendemässigt är han man men hans beteende, hur han är, 
handlingar och det han gör är kvinnliga. Kåreland (2005, s 25) påpekar att majoriteten av 
bilderböckerna har en manlig huvudperson. Rhedin i Kåreland (2005) menar också att bilderböcker 
med manlig huvudperson säljer bättre och att ingen vill läsa om flickor som är starka, aktiva och 
utåtriktade. Som tidigare nämnt finns det fler bilderböcker där flickor har en pojkes egenskaper än 
tvärtom. Det är mer accepterat att flickor kan vara pojkflickor än att pojkar kan vara flickpojkar. Här 
skiljer sig Bergström från majoriteten och mängden och kanske utnyttjar rollen av en manlig 
huvudperson, då hon använder sig av Alfons Åberg för att gå mot de stereotypa könsrollerna och visa 
att det finns pojkar som kan visa känslor och är sårbara. 

I alla de fem bilderböcker om Alfons jag har analyserat har Alfons på sig likadana kläder. En brun 
tröja och bruna byxor. Även hans pappa som är en medelålders man har likadana kläder i alla de fem 
böckerna, också de kläderna går i brunt. Inte i någon av bilderböckerna om Alfons är hans mamma 
närvarande. Könsfördelningen är uppdelad på ett visst sätt. Det är Alfons som är huvudkaraktär, 
därefter kommer pappa Åberg. I bara två av de analyserade böckerna är Milla med. Det visar att 
normen i böckerna är Alfons och hans pappa och att de kvinnliga karaktärerna endast får en liten del i 
böckerna, därför att mannen värderas högre än kvinnan (Hirdman, 2003). Dock är Alfons och pappa 
Åbergs könsroller inte vad Nikolajeva beskriver som stereotypa (Nikolajeva, 1998). Bergströms första 
bilderböcker om Alfons ut i början av 1970-talet mitt när intresset och debatten om kön och genus var 
som störst inom barnlitteraturen (Nikolajeva, 2004, s 129). Däremot har mannen fortfarande en stor 
roll i Bergströms böcker precis som Hirdman (2003) beskriver om hur mannen är norm, men dock har 
genuskonstruktionen förändrats i jämförelse med under Beskows tid. Kåreland (2005, s 114) menar 
också att Bergström själv påpekat att hon påverkats av Rita Liljeströms artiklar som var aktuella under 
denna tid och handlade om kön och genus. Därav kanske en anledning varför de två huvudkaraktärerna 
i böckerna är manliga, dock inte sagt ha stereotypa könsroller, då de visar på många tydliga kvinnliga 
drag utifrån analysen och Nikolajevas abstrakta schema.

Berättelserna om Alfons handlar alla om hans lek på ett eller annat sätt. Leken ser olika ut och sett 
utifrån hur stereotypen vad pojkar leker med så följer Alfons normen och den könsstereotyp som 
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Nikolajeva skriver om rätt tydligt (Nikolajeva, 2004). I bilderna kan man se honom hamra, bygga en 
koja och rita kartor. Hans leksaker ligger på golvet och består av en brandbil, klossar och nallebjörn. 
Men han leker även med maten, leker många fantasilekar där han själv och pappa Åberg deltar. Den 
tydliga könsrollen suddas ut när Alfons i Är du feg, Alfons Åberg? inte vill slåss. Ett tydligt exempel där 
Alfons bryter den stereotypa könsrollen och Nikolajevas abstrakta schema kan man se detta som ett 
milt drag som finns som ett av de kvinnliga dragen och är inte så tuff  som en pojke anses ska vara 
(Nikolajeva, 2000).

Pappa Åbergs sysslor i berättelsen är som tidigare beskrivit gränsöverskridande inom normen för 
vad som anses manligt och enligt den hierarki som Hirdman delar upp man och kvinna (Hirdman, 
2003). Exempelvis när han på en bild i Vem spökar, Alfons Åberg? står med förkläde och tvättar kläderna 
han precis har spillt kaffe på. Eller när han sitter ner och dricker kaffe, sitter och fikar, gör andra 
hushållssysslor så som att skriva listor, ta hand om viktiga papper, ringa viktiga samtal, göra 
inköpslistor. Den mer stereotypa pappan blir först synlig när man får se pappa Åberg i bild sitta med sin 
pipa och röka, drar upp ärmen och visar sina armmuskler för Alfons men kanske också på det sättet 
han skäller på barnen och straffar dem i Skratta lagom! Sa pappa Åberg.

Pappa Åberg har en relativt passiv roll i böckerna, men finns där för Alfons med kloka ord och råd. 
Det är främst i Skratta lagom! Sa pappa Åberg som han är mest framträdande. Då som en rätt sträng och 
hård pappa, men rättvis och klok ändå.

För mig blir det svårt att tolka hur vida lekarna med Alfons och pappa Åberg är gränsöverskridande 
eller om de egentligen är mer könsneutrala. Föräldrar leker med sina barn, men i dessa berättelser har 
Alfons endast sin pappa att leka med hemma. Lekarna de leker anser jag vara könsneutrala och inte vara 
en typisk lek för pojkar som exempelvis när de i Flyg! Sa Alfons Åberg leker att de är spöken och flyger ut 
i rymden, det skulle lika gärna kunna varit en flicka och en mamma som lekte tillsammans. Dock leker 
de i början att pappa Åberg blir utklädd till en tant. Är det avsaknaden av en kvinnoroll i familjen eller 
är det för att Alfons tycker det är kul att klä ut sig? Eller är det så att pappa Åbergs mer kvinnliga sidor 
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Illustration 2: Skratta  
lagom! sa pappa Åberg



beror på att han ”måste” vara så för att han är ensamstående och måste anta både mammarollen och 
papparollen. Varför valet av en kvinnofigur när pappa Åberg kunde blivit utklädd till något häftigt, 
farligt, tufft för att hålla sig inom den typiska könsrollen för vad pojkar gillar. Så hur både Alfons och 
pappa Åberg beskrivs är gränsöverskridande, men utseendemässigt och klädmässigt har de stereotypa 
könsroller.

Finns det skillnader på hur genus konstrueras i böckerna beroende på tidsperiod? I så fall vad 
för skillnader?

Handlingen

Jämför man handlingarna i Beskows och Bergströms böcker kan man se att handlingarna har 
förändrats, även om jag själv anser att det finns en del likheter. Bergströms böcker tar upp väldigt 
mycket vardagshändelser och använder mer fantasi i leken än Beskow. Dock så använder även Beskow 
fantasi i sina böcker fast på ett annat sätt. Det är inte lika tydligt i handlingarna eller i barnens lek utan 
gör sig mer synligt i fantasikaraktärerna hon konstruerar. Här är till exempel Alfons en väldigt realistisk 
karaktär till skillnad från till exempel karaktärerna som Putte möter i Puttes äventyr i blåbärsskogen. 
Beskows berättelser är mer sagor som har de mer traditionella handlingarna och en tydligare 
könsfördelning. Men i Beskows bilderböcker finns det också mycket vardagliga händelser och problem. 
Kristin Hallberg i Nikolajeva (2000, s 47) menar att det var ett medvetet pedagogiskt val att använda sig 
av denna stil av Beskow. Till exempel är även Pelles nya kläder en typ av vardagsberättelse men som också 
har ett undervisande syfte då de skulle kunna visa hur kläder blir till.

Sysslor

Sysslorna är även olika. Varken Pelle, Putte, Petter eller Lotta ses leka i bilderböckerna på samma sätt 
som i Alfons Åbergböckerna. Det är inte lika uttalat att det är en lek när Putte är ute i blåbärsskogen 
och är med om ett fantasiäventyr där han krymper och får träffa skogens blåbärskung med mera. I 
Alfonsböckerna är leken mer uttalad och har ett större och mer självklart utrymme. Leken är en större 
del i Bergströms barnböcker då det är mer inriktat på Alfons och hans liv. Men det kan även bero på 
tiden, under Bergströms tid är det mer accepterat och förespråkat för att barn leker mer än under 
Beskows tid. 

Bergströms bilderböcker har även ett budskap som i Är du feg, Alfons Åberg där ett budskap till 
läsaren skulle kunna vara att våga vara sig själv och inte slåss bara för att alla andra gör det, våga säga 
ifrån. Ur ett genusperspektiv kan det också visa på gränsöverskridande då Alfons står ifrån normen och 
bryter mot den stereotypa könsrollen genom att visa en icke våldsam sida. Eller som i Skratta lagom, sa  
pappa Åberg där budskapet är att använda huvudet och inte slåss när man är oense eller grälar. Det ges 
en tankeställare, då man kan undra om det hade skrivits om en flickkaraktär, om hon också hade hyllats 
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för sitt mod att stå emot slagsmål, eller om hon hade blivit kritiserad som feg och för ”flickig” för att 
slåss. 

Könsfördelning

Bergström har i sina Alfonsböcker använt mer eller mindre bara ett kön som huvudkaraktär och det är 
Alfons och hans pappa, jämfört med Beskow som har en relativt jämn fördelning mellan könen på 
huvudkaraktärerna i böckerna som analyserats i denna studie. Föräldrar i barnbilderböcker har över lag 
oftast de traditionella rollerna som var mer vanliga i barnböckerna från tidigt 1900-tal: mamman som 
städar, lagar mat, vårdar om sina barn och pappan som är mer lekfull och äventyrlig (Kåreland, 2005). 
Det är sällan det skulle vara tvärtom, däremot om mamman inte är närvarande, så som i böckerna om 
Alfons Åbergs. Här skiljer sig Bergström från det stereotypiska könsrollerna och jämfört med 
bilderböckerna av Beskow har könsrollerna förändrats. I bilderböckerna om Alfons Åberg är det pappa 
som lagar mat, städar, diskar, tvättar och bakar. Varken Alfons eller hans pappa är stereotypa, de 
överskrider vad som anses vara normen. Pappan i Alfonsböckerna är enligt Nikolajevas beskrivning av 
könsstereotyp, en stereotypisk mamma (Nikolajeva, 2004). Kåreland, (2005 s 140) menar att Alfons 
pappa är en produkt som skapats efter debatterna om manligt och kvinnligt runt 1960-talet.  Även 
Nikolajeva (2004, s 102) säger att efter 1960-talet har det kommit flera barnböcker med ensamstående 
föräldrar. Men det kan också bero på att Alfons inte har någon mamma och Alfons pappa måste ha 
båda rollerna. Gränsöverskridande familjer så som Alfons Åberg som lever ensam med sin pappa fanns 
redan på Beskows tid som till exempel Tant Grön, tant Brun, tant Gredelin som bodde i ett hus och tar 
hand om Petter och Lotta, två föräldralösa barn. Föräldrar i barnböcker har en viktig roll menar 
Nikolajeva (2004, s 103) då hon menar att barn är beroende av föräldrar under sin uppväxt, både fysiskt 
men också känslomässigt. 

Utseende

I jämförande mellan Pelle i Pelles nya kläder och Alfons Åberg så kan man se stora skillnader både på 
utseende och kläder.
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Illustration 3: Pelles nya kläder Illustration 4: Alfons Åberg



Dels är Beskows bilder mer detaljerade och verklighetstrogna vilket gör att Pelle ser ut som en riktig 
pojke medan Bergströms bilder inte är lika realistiska utseendemässigt som till exempel Alfons med sitt 
stora huvud. Ju mer detaljerade bilderna är  kanske desto lättare det blir för läsaren att identifiera sig 
med karaktären. Alfons har lagade byxor och en lång brun tröja, Pelle är mer uppklädd med flera lager 
kläder. Just denna skillnad kan man tolka som att Pelle är en finare pojke på det sättet att han är 
uppklädd till vardags och att Alfons kanske inte har råd att köpa nya kläder då han har trasiga byxor. 
Men också att det är en skillnad hur det idag inte är lika viktigt utseendemässigt hur barn klär sig. Det är 
mer bekväma kläder som tillåts att smutsa ner, mer lekvänliga kläder, bekväma kläder då det inte gör 
något om de förstörs .Denna jämförelse jämför endast pojkar och inte flickor. För att jämföra flickor 
jämförs Milla från Bergströms böcker Milla och Mållgan mitt i natten och Skratta lagom! Sa pappa Åberg och 
Lotta från två av Beskows böcker Farbror Blås nya båt och Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin.
Utifrån sett av bilderna är båda klädda i rosa klänning och kan båda beskrivas som vackra och söta 
utifrån Nikolajevas schema (2004) där det beskrivs som ett kvinnligt drag. Millas egenskaper är inte 
könsstereotypa då hon visar aggressivitet, våldsamhet och aktivitet som är tre typiska manliga drag, men 
hon visar även att hon är omsorgsfull, mild och sårbar, som är drag från den kvinnliga sidan enligt 
Nikolajevas schema (2004).

Lottas roll i böckerna är inte lika stor som Millas och är svårare att tyda hennes egenskaper. Av det 
lilla Lotta är med så ger det en mer traditionell könsroll i jämförelse med Milla. Lotta visar att hon 
utifrån Nikolajevas (2004) schema bland annat är sårbar, lydig, mild och vacker.

I en jämförelse mellan farbror Blå och pappa Åberg går det även här att finna likheter och skillnader. 
Utseendemässigt är det en synbar skillnad då farbror Blå ser mer uppklädd ut medan pappa Åberg är 
väldigt bekvämt klädd. Båda har till utseendet ett stereotypiskt manligt utseende, dock inom två olika 
tidsperioder. Av bilderna i Beskow går det att se hur männen är klädda precis som farbror Blå och att 
det är ett typiskt utseende för den tiden. I jämförelse med pappa Åberg har det förändrats och det är 
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Illustration 5: Beskows illustration av Lotta         Illustration 6: Bergströms illustration av Milla



inte lika viktigt att klä sig som under Beskows tid. Pappa Åberg visar dock genom sina sysslor hur han 
överskrider den norm och Nikolajevas schema (2004) för vad som anses manligt. Farbror Blå gestaltas 
inte på samma sätt som pappa Åberg på det sättet att han gör aldrig de hushållssysslor pappa Åberg 
gör, han leker inte med Petter och Lotta, han visar inte vad som enligt Nikolajevas schema (2004) skulle 
ses som feminint. 

Mängden text skiljer sig mellan de två författarna. Beskow använder sig av mycket längre texter än 
Bergström. Det är långa berättelser som enligt min mening skulle kunna kortas ner till en kortare text, 
samtidigt som berättelserna om Alfons också mycket väl skulle kunna göras längre och mer detaljerade i 
beskrivningarna som i Beskows böcker. Barnen som läser bilderböckerna får ofta böckerna lästa av en 
vuxen. Det är dessutom en skillnad på sättet de skriver och väljer att beskriva saker i berättelsen. 
Jonsson (2010) talar om hur betydelsefulla både text och bild är och inte minst tillsammans, hur de kan 
komplettera varandra. Beskows berättelser är långa och innehållsrika. Bilderböckerna skulle kunna läsas 
utan bilder då de är så beskrivande, medan i böckerna om Alfons Åberg behövs bilderna för att 
komplettera texten. Bilderna ger läsaren mer direkt information om vad som händer och kan se Alfons 
känslouttryck till exempel att han är ledsen, glad eller arg (Edwards (2008). Sagan om den lilla lilla gumman 
är den enda av de fem bilderböckerna som jag analyserade av Beskow som inte har mycket text. Boken 
har ett fåtal sidor med en dekorativ bild och en eller två meningar per sida.
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Illustration 7: Beskows illustration av farbror Blå

Illustration 8: Bergströms illustration av pappa 
Åberg



Kort sammanfattning

Utifrån denna analys går det att se att könsrollerna har förändrats under 1900-talet. Karaktären Alfons 
som Bergström har konstruerat är inte den stereotypiska pojken som beter sig på ett visst sätt efter en 
norm som Nikolajeva (1998) beskriver. Alfons ser till utseendet ut som en typisk pojke, men han visar 
på både manliga och kvinnliga drag utifrån Nikolajevas (2004) schema då han visar att han är stark, 
våldsam och aggressiv, men även mild, sårbar och beroende.

I jämförelse med bilderböckerna av Beskow blir könsrollerna ännu tydligare och liknar det system 
Svaleryd (2003) menar att flickorna och pojkarna är varandras motsatser. Ett tydligt exempel är i Puttes  
äventyr i blåbärsskogen där han möter blåbärspojkarna och lingonflickorna som beskrivs som varandras 
motsatser där pojkarna beskrivs som mer stökiga än flickorna som är mer lugna. Även denna hierarki 
som Hirdman (2003) talar om är mer synlig i bilderböckerna av Beskow. Dock ger det ingen rättvis bild 
då karaktärerna i Alfonsböckerna främst är manliga. 

Ett annat ytterligare exempel på att den genuskonstruktion som fanns under Beskows tid har 
förändrats är karaktären pappa Åberg i Alfonsböckerna av Bergström. Där får man uppleva en pappa 
som beskrivs som en stereotypisk hemmafru som var mer vanligt under Beskows tid. Han städar, lagar 
mat, tvättar, arbetar och leker med Alfons. Men även här är det svårt att avgöra om det beror på att det 
inte finns en kvinnlig karaktär med i berättelserna eller att Bergström vill framhäva pappa Åberg som 
gränsöverskridande könsroll. I jämförelse med farbror Blå som är med i två av bilderböckerna av 
Beskow ger han en mer stereotyp könsroll och det går att se en hierarki där han värderas högre än 
tanterna och barnen. Han utför de mer som anses mer manligt som att till exempel göra i ordning 
elden, ro båten och vara den som hjälper tanterna ner i båten. Tanterna får den andra rollen, med de 
kvinnliga dragen då de är vackra, milda, omtänksamma och passiva (Nikolajeva, 2004).

32



Diskussion

Mina frågor som jag nu kan behandla är: Hur gestaltas flickor och pojkar i bilderböckerna? Finns det 
skillnader på hur genus konstrueras i böckerna beroende på vilken tidsperiod? I så fall vad för 
skillnader?

Det var ett medvetet val att analysera bilderböcker av två olika författare från två olika tidsperioder 
just för att se om det fanns några skillnader hur karaktärerna i böckerna framställdes. I bilderböckerna 
av Beskow kan jag se tydliga könsstereotypa roller. Utifrån min analys kan jag tycka att det finns en 
genusförändring i Bergströms bilderböcker jämfört med Beskow. Just karaktärernas framställning i 
Alfons Åberg framställs inte som stereotypa könsroller vilket de gör i Beskow. Men Bergström är bara 
en av många barnboksförfattare idag i Sverige så det går inte att dra en slutsats att alla barnbilderböcker 
som skrivs i Sverige idag inte har karaktärer som inte är stereotypa. Jag kan bara behandla mina 
frågeställningar angående Beskow och Bergström jag kan inte svara på hur andra bilderböcker från idag 
ser ut i jämförelse med Beskows bilderböcker. Resultatet av min studie hade troligtvis sett annorlunda 
ut om jag valt att analysera böcker från flera olika författare men fortfarande från samma tidsperioder 
eller om valet av författare hade varit andra eller om det varit två författare från samma tidsperiod. 
Faktorer såsom urvalet av författare, år, antal böcker och urvalet böcker har en påverkan på resultatet 
av denna studie. 

Det är lättare att göra en flicka pojkflicka än att göra en pojke flickpojke (Henkel, 2009). Bergström 
visar att det går att göra en pojke flickpojke och en pappa mer mammig. Men det går inte att avgöra om 
Alfons Åberg är en typisk flickbok eller pojkbok, då Alfons inte är en typisk pojke men inte heller en 
typisk flicka utan egentligen en vanlig pojke som vågar visa vad som anses mer feminint, som känslor 
och sårbarhet enligt Nikolajevas schema (2004). Det finns inom oss alla men just på grund av det 
genuskontrakt (Hirdman, 2003) som finns är det svårt att bryta det. Crandalls (1996) studie visar att det 
finns fler kvinnliga huvudkaraktär idag än på mitten av 1900-talet.  I böckerna av Beskow är 
fördelningen lite mer jämn men majoriteten har manliga huvudkaraktärer. I böckerna av Bergström är 
det dock bara böcker om en person, Alfons, som har studerats från senare 1900-tal och där är det två 
manliga huvudkaraktärer.

Hirdmans (2003) teorier om genus och genuskontrakt menar att män och kvinnor är varandras 
motsatser. Det visar sig väldigt tydligt i Puttes äventyr i blåbärsskogen i jämförelsen med blåbärspojkarna 
och lingonflickorna Till exempel deras kläder, hur pojkarna är klädda i blått och flickorna i rött. 
Pojkarna beskrivs utifrån Nikolajevas (2004) schema som aktiva medan flickorna är mer lugna, passiva 
och lydiga. I böckerna om Alfons Åberg finns inte denna tydliga dikotomi, inte heller att det skulle 
finnas det genuskontrakt Hirdman beskriver. Detta kan bero på att det inte är lika många karaktärer 
som finns med utan endast fokuserar på berättelser om Alfons. De stereotypa könsrollerna som 
presenteras i Alfons Åberg är gränsöverskridande och följer inte den definition som Nikolajeva (1998) 
beskriver att de uppträder efter de förväntade normer om hur en man ska vara.
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Skillnaden mellan hur Beskow och Bergström konstruerar genus i sina böcker beror inte minst på hur 
det såg ut under den tiden böckerna skrevs, vad samhället hade för syn på barnen. Samhället såg ut på 
olika sätt under början och slutet av 1900-talet. Denna syn har som tidigare nämnts förändrats och 
därför vore det inte heller konstigt om gestaltningen av flickor och pojkar även har förändrats och ger 
idag en mer jämlik bild där inte pojkarna värderas högre än flickorna eller att de traditionella 
könsrollerna är lika tydliga. Det är det här Hirdman (2003) talar om genus, hur vi formas av vår kultur 
och den sociala värld vi lever i.

Som jag tidigare har beskrivit så är Beskow och Bergström två väldigt kända och populära 
barnboksförfattare. Det som jag tycker är intressant är vad det är som gör att barn vill läsa deras böcker, 
utifrån ett genusperspektiv, då Alfons inte är en stereotyp pojke. Bergströms bilderböcker om Alfons 
Åberg är unika och är vad jag tror väldigt lätta för barn att ta till sig. Genom bilderna och texten och 
humorn som finns i bilderböckerna tar Bergström upp realistiska vardagsproblem. Här menar Davies 
(2003) att böcker och sagor förser barnen med egenskaper de sedan omvandlar och tolkar och kan 
använda senare i deras liv och roll de formar.

Resultaten i denna studie kan användas som en jämförelse med framtida forskning. En intressant 
liknande studie skulle kunna studeras om 50 år och se om det har skett några förändringar angående 
synen på könsroller och hur genus konstrueras. Studera hur författarna skiljer sig åt och hur författaren 
konstruerar genus i sina böcker.
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Konklusion

Under arbetets gång anser jag att jag har lärt mig mycket och att jag kommer ha nytta av arbetet längre 
fram när jag själv kommer ut i förskolan och ska arbeta. Jag har både utifrån lärarutbildningen men 
också i och med examensarbete blivit mer medveten om hur jag själv som förskollärare måste göra 
medvetna bokval då det finns böcker som har stereotypa könsroller och som läses och troligtvis finns i 
varje förskola. Att som pedagog vara medveten om de innehåll som finns i barnböckerna och vilken 
påverkan de kan ha på barn.

Läroplanen för förskolan tar upp hur man ska sträva efter att barn ska behandlas lika och våga 
uttrycka sina tankar (Utbildningsdepartementet, 2010) och jag kan tycka att Alfonsböckerna kan ge en 
bra utgångspunkt för diskussioner i barngruppen eller till olika teman som till exempel tema om 
känslor. Det finns i alla böckerna ett dolt budskap eller ett didaktiskt syfte som läsaren ska lära sig. 
Nikolajeva (2004, s 133) menar att de didaktiska syftet och de dolda budskapen fanns även mycket 
tidigare i barnlitteraturen innan Alfonsböckerna kom, dock var de kanske inte lika tydliga som 
Bergström gör de i sina barnböcker.

Vidare går det att utveckla denna studie med fortsatt forskning av barnbilderböcker. Det skulle 
kunna vara att göra en större jämförelse mellan fler antal författare men under samma tidsperiod, för 
att då kanske få större giltighet och stabilare resultat. Det vore även intressant att lägga fokus på 
pedagogerna i förskolan och hur de uppfattar barnböckerna av Beskow och Bergström. Genom att 
göra intervjuer med pedagoger för att få en uppfattning om hur genusmedvetna de är och hur de tänker 
inför ett bokval. Även intervjuer med barnen för att få deras uppfattning om böckerna och om hur väl 
medvetna de är om de könsroller som gestaltas i böckerna. 
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Bilaga 1

Presentation av författarna

Elsa Beskow: född 11 februari 1874 (död 1953) och är en av Sveriges mest kända barnboksförfattare. 
Beskow hade en väldigt konstnärlig sida och var utbildad till teckningslärare. Hon har själv illustrerat 
alla bilder i sina bilderböcker. Men hon har också illustrerat andras texter som till exempel Alice Tegnérs 
visböcker. Nettervik (2002, s 81) pekar på att Beskows naturbilder, sagoäventyr och den 
verklighetstrogna svenska naturskildringen är ett återkommande inslag i hennes bilderböcker. Hennes 
första bilderbok kom ut 1897 Sagan om den lilla lilla gumman, men hennes stora genombrott var Putte i  
blåbärsskogen som kom ut 1901. Hennes bilder är dekorativa och realistiska. Fram till 1952 gav hon ut ett 
fyrtiotal bilderböcker. Beskows bilderböcker dominerade under de första decennierna av 1900-talet, 
men än idag trycks hennes bilderböcker i nya upplagor (Simonsson, 2004, s 24).
Beskow tillhörde den borgerliga världen och Nettervik (2002) menar att många av hennes bilderböcker 
speglar detta. Hur hennes medkänsla låg på kvinnosidan. Så som Tant Grön, Tant Brun och Tant 
Gredelin beskrivs som självständiga fruntimmer som tar hand om de två föräldralösa barnen Lotta och 
Petter. Det är en kärleksfull miljö blandat med äventyr och ruskigheter.

Gunilla Bergström: född 3 juli 1942 och hon är idag efter Astrid Lindgren den mest lästa och lånade 
av Sveriges barnboksförfattare. Hon har skrivit en mängd barnböcker om Alfons Åberg. Också hon har 
gett ut ett fyrtiotal böcker sedan 1971. Och precis som Beskow har också hon illustrerat sina bilder 
själv. Illustrationerna i Alfons Åberg böckerna består av en blandning av både av teckningar och 
kollage. Alfonsböckerna har tryckts i över fyra miljoner exemplar på svenska och böckerna finnas 
översatte till 29 olika språk. Bergström har även dramatiserat många av sina böcker till tecknad film och 
teater och skrivit barnvisor.
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Bilaga 2

Presentation av bilderböckerna

Först presenteras fem bilderböcker av Elsa Beskow och sedan fem bilderböcker av Gunilla Bergström.

Sagan om den lilla, lilla gumman (1897)
Detta är en av de allra första svenska bilderböckerna som Beskow skrivit och illustrerat och som bygger 
på en folklig ramsa. Det är en enkel berättelse om en liten gumma som bodde i en liten stuga. Hon 
hade en katt och en ko. En dag när hon hade mjölkat kon och satt skålen på bordet smög katten upp på 
bordet och drack all mjölk. Gumman såg detta och schasade iväg katten som aldrig mer kom hem igen.

Puttes äventyr i blåbärsskogen (1901)
Putte får ett oväntat äventyr när han ska ut i skogen och plocka bär. Han träffar blåbärskungen som 
lovar att hjälpa Putte hitta lite bär. När Putte rör vid kungens käpp krymper han och blir lika liten som 
blåbärskungen. Tillsammans med hjälp av två ekorrar som bär de tunga korgarna så ger de sig ut på ett 
äventyr i blåbärsskogen.

Pelles nya kläder (1912)
Pelle har vuxit ur sina kläder och behöver nya. Tack vare sitt lamm och av lammets ull, kan han med 
hjälp av sin farmor, mormor, målaren, skräddaren och sin mamma få nya kläder genom att han hjälper 
dem med deras sysslor.

Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin (1918)
Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin bodde i en liten stad tillsammans med hunden Prick. En dag 
springer Prick bort och tanterna ger sig ut för att leta. Då träffar de på barnen Petter och Lotta som är 
föräldralösa men bor hos en gumma som inte tycker om dem och hade just blivit av med sin peng av en 
elak gubbe. Tant Brun ger de en ny peng och berättar om Prick som sprungit bort. Senare stöter Petter 
och Lotta på den elaka gubben igen, han ligger och sover under ett träd. Brevid sig har han en säck som 
Petter öppnar och däri skuttar Prick upp. Tillsammans med Prick så går de hem till tanterna som blir 
hur glada som helst över att få se lilla Prick igen. Petter och Lotta blir också glada när tanterna erbjuder 
Petter och Lotta att få ett nytt hem och bo med dem.

Farbror Blås nya båt (1942)
Farbror Blå gör en liten båtutflykt till en holme tillsammans med tant Grön, tant Brun och tant 
Gredelin och Petter och Lotta. När de vuxna sedan tar en liten tupplur smyger barnen iväg och lånar 
båten, som slutar med att de tappar årorna och driver iväg. När tanterna och farbror Blå vaknar och inte 
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kan hitta barnen tror de att de har drunknat. Eftersom de inte har en båt bygger de en koja som de kan 
sova i. Petter och Lotta klarar sig och blir upplockade av en familj som åker förbi som tar dem intill 
stan.

Är du feg, Alfons Åberg? (1981)
Alfons tycker inte om att slåss, han brukar gå sin väg när det blir slagsmål ute på gatan med de andra 
barnen. Men på lekskolan där han inte kan gå ifrån brukar han ge sig istället, för att slippa slåss. De 
andra barnen kanske tror att han är svag eller inte kan slåss, men Alfons vet att han visst är stark för 
han orkar bära hem varukassar från affären. En dag börjar det tre nya barn på lekskolan och de börjar 
att bråka redan första dagen. Tredje dagen ger de sig på Alfons, men då säger de andra barnen åt dem 
att de ska sluta för att Alfons inte vill slåss. Men de tre nya barnen tror inte på det utan att det är något 
knep för att slippa slåss så de vill att Alfons själv ska säga att han inte vill slåss och inte törs. När Alfons 
gått iväg för att bygga på sin koja vill de nya barnen gärna vara med, men då vill Alfons att de inte ska 
bråka. När Alfons sen är på toa hör han hur de nya barnen säger att han är så modig som vågar säga att 
han inte vill slåss. Hemma tycker pappa att Alfons är modig som vågar säga det.

Vem spökar Alfons Åberg? (1983)
Alfons vet att det inte finns spöken men när det blir mörkt brukar han glömma bort det. Pappa ber 
Alfons hämta cykelpumpen som finns i källaren. Pappa förklarar också att spöken inte finns och om 
Alfons tror det så ska han bara säga en ramsa. ”Stick du stygga spöke, för du finns inte.” Alfons går ner 
i källaren men när han går förbi balkongdörren ser han något vitt som fladdrar till och ramsan funkar 
inte för spöket försvinner inte. Alfons säger till pappa, men pappa ber Alfons säga ramsan igen. Nu ser 
Alfons att det inte var ett spöke utan ett lakan, men han vill skoja med pappa ändå och säger att de 
fortfarande är kvar. Pappa kan inte tro de utan går dit för att titta själv och får se tvättspökena som han 
själv har satt upp med klädnypor.

Flyg! sa Alfons Åberg (1997)
Alfons vill vara som pappa, allvarsam och vuxen. Men det verkar inte vara så lätt för Alfons gillar ju att 
leka och ha kul. Alfons tycker att pappa är för vuxen och vill försöka göra honom glad. Han hämtar 
massa tyger och börjar klä ut pappa som sitter och tänker på vad det var han skulle komma ihåg. Efter 
några försök lyckas Alfons få med pappa in i leken och de flyger i väg upp i rymden på äventyr.

Milla och Mållgan mitt i natten (2011)
Milla och dockan Dora ska sova. Men det är mörkt och Dora tycker inte om natten när det är mörkt. 
Hon tycker att natten är läskig och man hör saker man inte brukar höra annars på dagen. Milla tröstar 
Dora och säger att hon inte ska vara rädd för de har ju Mållgan. Mållgan är en hemlig kompis, han syns 
inte men finns gör han. Mållgan är inte rädd för natten och hjälper Milla förklara det som gör Dora 
rädd, att det inte är någon fara.
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Skratta lagom! sa pappa Åberg (2012)
Alfons och Milla har suttit inne på rummet i flera timmar och byggt och fixat inför att kusinerna Benny 
och Bing ska komma. När kusinerna kommer har Benny en ny fjärrstyrd robotvagn som han kör runt 
med på golvet. Alfons och Milla som är stolta över sitt bygge vill visa dem för kusinerna, men de är inte 
alls intresserade utan istället kör Benny rakt in i Alfons rum och rakt på deras bygge så allting förstörs. 
Kusinerna och Alfons och Milla börjar bråka men då kommer pappa och undrar vad som händer och 
vem som började. Men vad de egentligen inte vet är att pappa hade hört allt och redan förstått att det 
inte alls var Alfons och Milla som började. Men han vill lura kusinerna och låtsas bestraffa Alfons och 
Milla.
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