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Inledning  

Redan från födseln, och ibland redan innan, placeras vi i en av kategorierna flicka 

eller pojke, och från det ögonblicket fortsätter vi att behandlas olika på grund av 

detta. För olika behandlas vi, från olika tilltalssätt till att få olika betalt för exakt 

samma jobb, och lika olika behandlar vi andra utifrån kön. Dessa skilda sätt att 

bemöta och bemötas på beroende på vilket av facken kvinna eller man vi placeras 

i kallas genusnormer, och är något som vi som samhälle skapar åt oss själva. 

Dessa normer avspeglas överallt i samhället, även så i kulturella yttringar såsom 

litteratur. 

Bilderböcker är bland den första litteratur barn möter. Nyfödda får böcker från 

barnavårdscentralen och de allra flesta barn får dem lästa för sig antingen hemma 

eller på dagis, förhoppningsvis båda två. De får höra och se dem i den ålder då de 

är som allra känsligast, då de håller på att forma sin bild av verkligheten, sin om-

givning och sig själva. Det är extremt viktigt att verkligen tänka på vilken littera-

tur man förmedlar till barn från tidig ålder, att vi som vuxna ger dem en chans att 

se en kanske annorlunda världsbild än vad de oftast får via hemmet eller sam-

hället.  

Bibliotekens styr- och måldokument samt läroplanen för grundskolan (Lgr11) 

ger vid handen att ett av målen för deras verksamhet är att synliggöra och mot-

verka indelningar av människor i grupper som anses olika värda, bland detta kan 

genus räknas. 

Därför kommer jag i denna uppsats att analysera fem bilderböcker. Såväl text 

som bilder kommer att granskas, då de båda två utgör berättelsen, och båda två 

lämnar intryck hos unga läsare, vare sig de läser text eller bilder. Jag kommer ana-

lysera vilken bild böckerna förmedlar av kvinnor och män, flickor och pojkar, och 

deras plats i samhället vi skapat och skapar. Med andra ord kommer böckerna att 

granskas ur ett genusperspektiv.  

Jag har valt att analysera fem bilderböcker som ingår i Uppsala stadsbiblioteks 

så kallade bokväskor. Dessa bokväskor är avsedda för kommunala skolor, och 

lånas ut till lärare för användning i klassrummen. Detta sker som ett led i servicen 

till skolorna, och därmed är de direkt riktade till elever för att läsas. Eftersom bar-

nen som är väskornas målgrupp hamnar i en särskild beroende- och påverkandesi-

tuation när de presenteras för ett så pass begränsat urval titlar att välja bland kan 

det anses speciellt viktigt att urvalet är väl genomtänkt och planerat. Jag inser att i 

de allra flesta skolor finns annan litteratur att välja bland, och att det inte är så att 
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eleverna inte har något alternativ till att läsa just urvalet som finns i väskorna, men 

jag anser ändå att de som gjort urvalet i väskorna har ett stort ansvar vad gäller 

detta. Någonstans har någon tagit det beslutet att dessa titlar är det bästa man kan 

erbjuda barnen.  

I förlängningen har biblioteket tagit på sig att följa det som sägs i läroplanen 

för grundskolan (Lgr11) och genom sitt åtagande blivit ett slags skolans förlängda 

arm. Folkbiblioteken är inte skyldiga enligt lag att följa det som sägs i Lgr11, men 

oavsett om det är bibliotekarier eller lärare eller båda två i samverkan som bestämt 

vad som ska finnas i väskorna ska de spegla vad som sägs i nämnda lag. Detta i 

kombination med de nationella kulturpolitiska målen, förordnade av riksdagen, 

torde räcka som orsak till att ägna särskild uppmärksamhet åt vilka böcker som 

presenteras för barn på och via bibliotek. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur stereotyper kring 

genus presenteras och kommer till uttryck i ett urval böcker som ingår i så kallade 

bokväskor som erbjuds kommunala grundskolor av Bibliotek Uppsala. Genom 

läsning och analys ska jag studera hur manligt-kvinnligt respektive pojke-flicka 

framställs i böckerna. Resultatet av analyserna ställs sedan i relation till krav och 

vägledning som framförs i bibliotekens mål- och styrdokument. 

För att uppnå syftet med uppsatsen utgår jag från följande frågeställningar: 

 Vilka normer kring genus kommer till uttryck i böckerna? 

 Utmanas tanken på eventuella stereotypiska könsroller i böckerna? 

 Speglar de normer som kan utläsas i böckerna de tankar angående jäm-

ställdhet som förs fram i de kulturpolitiska målen, Unescos Folkbiblio-

teksmanifest och Lgr11?  

Disposition 

Uppsatsen börjar med inledning som följs av syfte, frågeställningar och disposit-

ion. Avsnittet därefter beskriver bakgrund, tidigare forskning samt mål- och styr-

dokument för bibliotek som är aktuella för detta arbete.  Detta följs av en beskriv-

ning av den teoretiska anknytning som är aktuell för uppsatsenssyfte, och näst-

kommande avsnitt redogör för uppsatsens urval och metod som följs av analyser 

av bilderböckerna. Efterföljande stycke innehåller en slutdiskussion och uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning.  
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Bakgrund 

Bilderbokens framväxt 

Ingrid Nettervik (2002) beskriver en bilderbok som en bok där bilderna spelar en 

dominerarande roll, samt att det oftast rör sig om minst en bild per uppslag1, och 

en likande formulering har Ulla Rhedin (1992) då hon beskriver den som en skön-

litterär bok av begränsat omfång där man genom en kombination av text och bil-

der vill berätta en historia. Rhedin är dock mer skarpare genom ett krav på minst 

en bild per uppslag jämfört med Netterviks formulering ”oftast”.  

Böcker för barn med bilder i började framställas i Europa mot slutet av 1400-

talet, men dessa kan egentligen inte beskrivas som bilderböcker enligt de definit-

ioner som gavs ovan, utan snarare som läroböcker eller samtalsböcker med bilder 

i2, det vill säga illustrerade böcker. Vad vi nuförtiden skulle betrakta som bilder-

böcker, den moderna formen där text och bild tillsammans berättar en historia, 

utvecklades under 1800-talet, mycket till stor del beroende på nya bildtrycktekni-

ker3, men också beroende på romantikens fokus på fantasi och känsla och tankar 

på att barnlitteratur inte bara skulle undervisa utan även roa.4 Kring slutet av förra 

sekelskiftet började intresset för barnlitteratur öka i Sverige, man ville att alla barn 

skulle ha tillgång till god litteratur, och nya satsningar gjordes i fråga om barnlitte-

raturen.5 Enligt Nettervik speglar de första barnbiblioteken, som öppnade i början 

av förra seklet, tankarna på att barnlitteratur började betraktas som en egen littera-

turart. Detta fick till följd att den litterära kvaliteten höjdes avsevärt, även om 

barnböcker gällande anseende ännu inte på något sätt kunde mäta sig med vuxen-

böcker. Dock började nu barnböcker recenseras i dagspressen.
 
Andra kvalitetshö-

jande faktorer är enligt Nettervik de särskilda litterära tidskrifter för barnlittera-

turkritik som startades, den tidigaste 1942, samt instiftandet av priser och belö-

ningar för god barnlitteratur. Även det växande intressen för barnpsykologi under 

tidigt 1900-tal, med åsikten att kontakten med god barnlitteratur och konstnärligt 

                                                      
1 Nettervik,I. (2002) I barnbokens värld, s 67 
2 Rhedin,U. (1992) Bilderboken – på väg mot en teori , s.15,26f 
3 Kåreland, L (2001) Möte med barnboken, s.44 
4 Nettervik,I (2002) I barnbokens värld, s.7 
5 Kåreland,L (2001) Möte med barnboken, s.33 
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utformade bilder spelade en viktig roll i barns utveckling, kan ses som en bidra-

gande orsak till barnlitteraturens utveckling. 6 Enligt Rhedin uppnår bilderboken i 

början av 1880-talet sin fulla status som skönlitterär, konstärlig och bok- och 

tryckteknisk fullödig artefakt, och ett nytt bilderbokskoncept uppstår där bidlerna 

spelar en ny roll: bilderboken har blivit bimedial.7 

1882 kom den första bilderboken gjord av en svensk författare med en svensk 

konstnär, Jenny Nyströms Barnkammarens bok. Svenska barn hade innan dess 

bara haft tillgång till översatta böcker, framför allt tyska. Nästa viktiga punkt i 

svensk bilderbokshistoria är utgivningen av Barnens julbok för mamma och småt-

tingarne av Ottilia Adelborg från 1885. Det ojämförligt största namnet på bilder-

bokshimlen under 1900-talets första hälft är Elsa Beskow, som till största del både 

skrev och illustrerade sina böcker själv och vars böcker ges ut i nytryck än idag. 

Hennes böcker har ofta temat natur och sagoäventyr, och trots att hon tillhörde den 

borgerliga världen märks det enligt Nettervik att hennes sympatier ligger på kvin-

nornas sida. Bland övriga tidiga bilderboksförfattare och –illustratörer kan nämnas 

Ivar Arosenius, Lennart Hellsing samt paret Sandberg, Inger och Lasse. 8 Hallberg 

(1991) beskriver att under 1800-talets slut och följande sekels början visar bilder-

böckernas upphovspersoner upp stor fascination för en beskrivande miljöbild, med 

svenska skogar, exotiska miljöer och fjärran länder skildrade på ett närmast minu-

tiöst sätt. En ny slags nästan kaotisk rikedom i rumslig gestaltning tar form, Hall-

berg tar upp ett exempel med Hellsings Kanaljen i Seraljen, vars sagovärld hon 

beskriver som barockt överbelastad. Som kontrast beskriver Hallberg Lasse Sand-

berg, som enligt henne uppvisar ”ett suveränt ointresse för ett realistiskt rumsper-

spektiv”9 och som gärna undviker miljöskildringens distraktion för att gestalta 

berättelsen ur barnets perspektiv.10 

Under 1960- och 1970-talet sattes skönlitteraturens fokus på samtidsoriente-

rande teman, då den politiska medvetenheten om orättvisorna i världen ökade. 

Detta avspeglades även i barnlitteraturen, där det blev vanligare med dagisbarn, 

nyckelbarn, och barn med problematiska familjeförhållanden. 

Under 1980-talet framträdde i barnlitteraturen en ny syn på barndomen, som 

är mer nyanserad än den tidigare. Man börjar nu kunna läsa lite mörkare skildring-

ar,där den ”lyckliga barndomen” inte existerar. Ett återkommande motiv är ”de 

osynliga barnen” och ”de ovuxna vuxna”, och hur barn hanterar effekten av den 

otrygghet som dessa existenser skapar.
 11  

Kåreland skriver att bilderboken under 1980- och 90-talen har förnyats, bred-

dats och varierats. Anknytningen till äldre tiders känsla för naturen samt en mer 

                                                      
6 Nettervik,I.(2002) I barnbokens värld, s. 153f 
7 Rhedin,U. (1992) Bilderboken, s. 58 
8 Nettervik,I (2002) I barnbokens värld, s.78ff 
9 Hallberg,K (1991),” Det moderna rummet”, s 73 
10 Hallberg 1991, i Vår moderna bilderbok, s 70f 
11 Nettervik,I (2002) I barnbokens värld, s 178ff 
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dubbelbottnad och komplex sammansättning av text och bild är teman som kan 

utläsas. Kåreland nämner bilderbokens ”dubbla” tilltal, som även Nikolajeva 

(2000) skriver om, nämligen att barnböcker (inklusive bilderböcker) alltid vänder 

sig på en och samma gång till barnet och den vuxne medläsaren.12 Bilderboken har 

blivit en bok för alla åldrar där alla möjliga genrer, ämnen och motiv behandlas13. 

Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag redovisa ett urval studier av bilderböcker ur ett genus-

perspektiv. Jag har begränsat urvalet till just studiet av bilderböcker, inte barn-

böcker i allmänhet, för att hålla mig till uppsatsens område. Först redogörs för ett 

antal större och/eller mer avancerat akademiska undersökningar, detta följs av en 

beskrivning av ett urval studentuppsatser. 

Angela och Mark Gooden analyserade år 2001 83 stycken bilderböcker som 

vunnit ett prestigefyllt pris mellan åren 1995 och 1999. De undersökte totalt 1464 

illustrationer med fokus på huvudpersonens kön och aktiviteter, antalet flickor och 

pojkar i illustrationerna samt eventuellt omnämnande av kön i titeln. Resultatet 

visade att flickor förekom som huvudperson i 40% av fallen, män i 39% och 16% 

var neutrala, det vill säga varken flicka eller pojke var huvudperson. Vid analys av 

illustrationerna undersöktes i vilken omfattning pojkar respektive flickor avbilda-

des på egen hand, de fann då att 24% var bilder av flickor eller djur av kvinnligt 

kön och pojkar eller djur av manligt kön fanns representerade i 31% av bilderna. 

När de fortsatte med att undersöka vilka roller flickor respektive pojkar hade i 

illustrationerna, fann de att fastän de flesta av flickorna avbildades i traditionella 

könsroller (mamma, mormor, tvätterska osv) porträtterades de över tid mer och 

mer i otraditionellt kvinnliga roller (doktor, kock osv). De manliga karaktärerna 

gjorde dock inte motsvarande övergång, de sågs inte oftare i samband med barn-

uppfostran, hushållsgöromål med mera. I den slutliga diskussionen drar författarna 

konklusionen att representationen av könsstereotyper minskade något över tid, 

men att de stereotypa framställningarna av kvinnor fortfarande dominerar i barn-

böcker.14 

Crabb och Marciano utförde 2011 en uppföljning av en tidigare genomförd 

undersökning från 1994. I båda studierna analyserades bilderböcker som vunnit 

ALS pris för bästa bilderbok, Caldecott Medal & Honor Award. Den första stu-

dien av Crabb och Bielawski undersökte de vinnande bilderböckerna under fem 

decennier, mellan 1938 och 1989. Resultatet av denna analys visade att större de-

len av de kvinnliga karaktärerna kopplades ihop med hushållsföremål (kastruller, 
                                                      
12 Kåreland,I (2001) Möte med barnboken, s.49; Nikolajeva,M (2000) Bilderbokens pusselbitar, s.265 
13 Kåreland,I (2001) Möte med barnboken, s.49 
14 Gooden,A & Gooden,M (2001) “Gender Representations in Notable Children’s Picture Books 1995-1999”, 

s. 89-101 
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rengöringsartiklar osv) och att flertalet av de manliga karaktärerna visades ihop 

med föremål som finns utanför hemmets väggar (till exempel lantbruksföremål, 

fordon). De fann även att dessa förhållanden inte ändrades över tid, som de anta-

git, utan procenten kvinnor som illustrerades med hushållsartiklar var i stort sett 

samma över alla fem decennier. De tolkade dessa resultat som att de undersökta 

bilderböckerna speglade den förindustriella erans stereotypa könsrollssystem och 

arbetsfördelning, men hade trott att detta skulle förändras över tid i och mer att 

fler kvinnor blev yrkesverksamma. Så skedde dock inte. En teori de framförde 

som orsak till detta var kulturell fördröjning, det vill säga att det tar ett tag för t ex 

bilderböcker att så att säga komma ifatt verkligheten och avspegla den mer kor-

rekt. Den uppföljande undersökningen, som nämns i början, byggde alltså direkt 

på den tidigare – Crabb och Marciano analyserar i den senare bilderböcker som 

vunnit ovannämnda pris mellan 1990 och 2009. Sedan den tidigare undersökning-

en hade mäns jobbsysselsättning minskat någon procent medan kvinnors ökat, 

samtidigt som arbetsfördelningen i hemmet förblivit densamma (kvinnor gjorde 

lejonparten av hushållsgöromålen). Crabb och Marciano antog att den kulturella 

fördröjningen (se ovan) skulle ha avtagit vid detta laget, och att detta skulle av-

speglas i bilderböckerna, bland annat att fler kvinnor och färre män skulle avbildas 

med produktionsartiklar (hammare, fordon mm). Analyserna visade dock inga 

sådana resultat; andelen kvinnor med produktionsartiklar var densamma som i 

tidigare undersökning, likaså med männen. De drog slutsatsen att de undersökta 

böckerna var både rättvisa och missvisande i sin spegling av arbetsfördelningen 

mellan könen – det som reflekterats helt korrekt var att kvinnor utförde största 

delen av hushållsarbetet, medan männens minskade insatser i yrkeslivet utanför 

hemmet inte alls avspeglades i böckerna.15 

 Hamilton m fl analyserade 2006 totalt 200 bilderböcker. Till skillnad från de 

allra flesta större undersökningar som gjorts om genus i bilderböcker analyserade 

Hamilton m fl inte bara prisvinnande böcker utan även de som var mest populära, 

då de funnit att de som vunnit något slags pris oftast inte är de som läses mes. De 

ställde upp ett antal hypoteser som skulle bekräftas eller motbevisas, bland annat 

att det skulle finnas fler manliga än kvinnliga karaktärer i böckerna, färre kvinn-

liga huvudpersoner och färre bilder på kvinnor än män. Vidare undersökte de 

huruvida kvinnliga karaktärer oftare avbildades inomhus än utomhus, och vice 

versa för män, om kvinnor skulle porträtteras som passiva och uppvisa omhänder-

tagande drag och män som aktiva samt uppvisa bestämt eller aggressivt beteende. 

Ytterligare en hypotes ställdes som antog att yrken skulle avbildas enligt det köns-

traditionella mönstret. Resultatet blev att nästan dubbelt så många manliga som 

kvinnliga karaktärer uppvisades, manliga karaktärer avbildades i 53% fler illust-

rationer än kvinnliga, och kvinnliga huvudpersoner porträtterades som mer om-

                                                      
15 Crabb,P & Marciano,D (2011) ”Representations of Material Culture and Gender in Award-Winning Chil-

dren’s Books: a 20-Year Follow Up”, s 390-398 
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händertagande än manliga samt sågs mer inomhus än utomhus. De yrken som 

kunde urskiljas följde ett stereotypt mönster, och fler kvinnor än män tycktes inte 

ha något yrke alls. Författarna fann däremot inga belägg för hypotesen att män 

skulle uppträda mer aggressivt och bestämt, och fann att såväl kvinnor som män i 

lika hög grad uppträdde på ett aktivt sätt.16 

Lena Kåreland har i boken Modig och stark – eller ligga lågt? (2005) under-

sökt fyra bilderböcker ur ett genusperspektiv. Hon fokuserar på huvudpersonernas 

könskonstruktion, och hur de manifesterar sig i böckerna. Vad hon kommer fram 

till är att böckerna om Benny, en pojkgris, och Malla, en flickgris, uppvisar ty-

piska drag av pojk- respektive flickböcker. I böckerna om Benny är huvudingredi-

enserna äventyr och spänning, han visar upp initiativrika drag, rör sig huvudsakli-

gen utomhus och rymmer hemifrån i protest mot mammans tillsägelse. Malla där-

emot uppvisar vad som vanligen kopplas ihop med den kvinnliga könsstereotypen, 

både vad gäller kläder, känslor och uppträdande. Till exempel trippar hon till affä-

ren (för att handla på uppdrag av mormor), blir osäker när allt hon behövde inte 

finns att köpa och blir ledsen när allt går fel.17 

En viktig artikel på området genus i bilderböcker som förtjänar att nämnas är 

Kerstin Thorvalls Bor alla barnboksförfattare i Tomtebolandet? från 1965 i vilken 

hon efterlyste en mer vardagsrealistisk utformning av bilderböcker och var väldigt 

kritisk till hur mammorna framställdes i dessa. Hon menar att de mödrar som por-

trätteras sällan reflekterar hur det stod till i verkligheten; mammorna framställdes 

som lyckliga, blida, glada, bullbakande, stickande och fulla av tålamod och tröst. 

Thorvall ansåg att detta stod stick i stäv med hur det verkligen såg ut ute i stu-

gorna – där är mammorna trötta efter en dags yrkesarbetande, eller en dags hem-

maarbete med städning och barnpassning, och vill i stort sett bara få barnen i säng 

för att själva kunna vila. Hon menar att det är viktigt att bilderböcker är realist-

iska, därför att när/om barnen får läsa mer realistiska böcker i skolan är det oftast 

för sent. Då har barnen redan bildat sin uppfattning om hur familjen ska se ut, 

vilka sysslor som hör till vilket kön, hur en mamma ska vara och hur en pappa ska 

vara.18 

Kåreland och Munther (2005) har i sin studie av litteratur och läsning på fyra 

förskolor kunnat konstatera att det finns en tendens att bilderböcker fortfarande 

uppvisar stereotypa genusmönster, framför allt är det representationerna av vuxna 

i böckerna som ofta är tecknade efter könsschablonerna. Studien av huvudpersonernas 

kön gav vid handen att en stor majoritet var av manligt sådant, dock var det även 

relativt vanligt med två huvudpersoner, en av vardera könet. Angående beteendet 

hos karaktärerna fann de att det i stor utsträckning förmedlades en konventionell 

                                                      
16 Hamilton,M m fl. (2006) “Gender Stereotyping and Under-Representation of Female Characters in 200 

Popular Children’s Books”,s 757-765 
17 Kåreland,L (2005)  Modig och stark – eller ligga lågt, s.25-45 
18 Thorvall,K (1965) “Bor alla barnboksförfattare I Tomteboland”, s 227ff 
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bild av manligt och kvinnligt, där det starka och aktiva representerar pojkar och 

anpassning och passivitet kännetecknas kvinnligt beteende. Kåreland och Munther 

skriver vidare att i de fall normerna kring genus överskrids handlar det oftast om 

att flickor intar den manliga domänen, det är mer sällan pojkar tar steget in i den 

kvinnliga världen. Föräldrar noterades ofta inta traditionella roller och agera enligt 

de konventionella könsrollerna, där det handlade om vardagliga företeelser inom 

hemmet syntes oftare en modersfigur än en fadersgestalt.19  

På senare år har ett flertal studentuppsatser om genus i såväl barn- som bilder-

böcker skrivits. I följande kapitel redovisas för ett urval av dessa som relaterar till 

föreliggande arbetes område. 

Roséns uppsats Kvinnligt eller manligt?  –En genusstudie av karaktärsge-

staltningarna i några av dagens populäraste bilderböcker för barn (2011) inne-

håller analyser av 10 bilderböcker med fokus på karaktärernas könsgestaltningar. 

Resultatet han kom fram till är att barnkaraktärerna i dessa böcker inte gestaltas 

genusnormativt, men att bland vuxenkaraktärerna uppvisar ungefär hälften tradit-

ionellt beteende.20 

Lundkvist och Österberg frågar sig i sitt examensarbete Passiva flickor & ak-

tiva pojkar? (2007)  i vilken utsträckning stereotypa drag förekommer i sex bil-

derböcker från 1973 och 1993. De kom sammanfattningsvis fram till att flickorna 

i bilderböckerna mer följde den stereotypa norm som rådde vid tiden för böcker-

nas tillkomst än pojkarna, som i större grad avvek från denna norm.21 

Maja Edberg skrev 2008 uppsatsen Populära bilderböcker och genus, där hon 

analyserade de mest utlånade bilderböckerna från tre städer. Hennes analys visar 

att det både fanns bilderböcker med jämställda genusstrukturer och böcker med 

mer förlegade sådana. Där stereotyper kunde utläsas handlade det mest om utse-

ende och handlingar, däremot var inre tankar och relationer inte lika styrda av ste-

reotyper. Edberg tyckte sig se en tendens till att pojkar får vara ledsna och visa 

känslor, och hierarkin med mannen i toppen visade sig inte så mycket.22 

Genus i bilderboken skrevs av Caroline Andersson 2013. I denna utgår hon 

från tre bilderböcker och drar slutsatsen att karaktärerna skildras med ombytta 

egenskaper eller med varierande egenskaper och handlingar, samt att gränsöver-

skridande och utmaning av könsstereotyper var i övervikt.23 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Gooden och Goodens (2001) undersökning av 83 bilderböcker gav som resultat att 

fastän flickor var huvudperson i en knapp majoritet av böckerna, så avbildades 
                                                      
19 Kåreland,L & Munther,A (2005) “(S)könlitteraturen i förskolan, s 122-141 
20 Rosén,M (2011) Kvinnligt eller manligt, s 48f 
21 Lundkvist,U & Österberg,S  (2007) Passiva pojkar och aktiva flickor?, s 41 
22 Edberg,M (2008) Populära bilderböcker och genus, s. 18,43 
23Andersson,C (2013) Genus i bilderboken,s 16,28 
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pojkar ensamma i bild betydligt mer frekvent än flickor. De fann även att trots att 

kvinnliga karaktärer mer och mer kunde ses i ”otraditionella” yrken och roller som 

exempelvis doktor, så gjorde männen inte motsvarande övergång in i den tradit-

ionellt kvinnliga sfären. 

Crabb & Marciano fann i sin uppföljande undersökning att den förskjutning 

av traditionella könsroller över tid de förväntat sig inte inträffat och att kvinnor 

fortfarande till stor del porträtterades i samband med hus och hem. 

Hamilton m fl fann i sin analys av 200 bilderböcker att de manliga karaktärer-

na dominerade stort till antal i böckerna, att pojkar/män kunde ses i fler illustrat-

ioner samt att yrkesvalen följde ett stereotypt mönster.  

Kåreland drog i sin analys av två bilderböcker slutsatsen att karaktärerna upp-

visar vad som tidigare konstaterats vara typiska genusnormativa drag i pojk- och 

flickböcker, där pojkar kopplas ihop med spänning och äventyr och flickor håller 

sig hemma i trygghet.  

Vidare framhåller Kåreland, tillsammans med Munther, att resultatet av deras 

studie av fyra förskolor visar på att bilderböcker tenderar uppvisa stereotypa ge-

nusmönster, samt att där genusöverskridande egenskaper och aktiviteter kan iakt-

tas är det oftas flickor som är aktörer. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de lite större undersökningarna, eller de 

gjorda av professionella akademiker, resulterar i en ganska tydlig bild av att bil-

derböcker uppvisar en stor andel stereotypiska könsroller i sin utformning av ka-

raktärer, framför allt när det gäller presentationen av vuxna i böckerna - illustrat-

ionerna är övervägande på manliga karaktärer, kvinnor sysslar med hushållsgöro-

mål, de håller sig helst inomhus och de är omhändertagande och lågmälda. Även 

om manliga karaktärer mer och mer ses överskrida de traditionella könsbarriärerna 

tycks det som om de kvinnligas motsvarande rörelse är mer betonad: det är mer 

accepterat att kvinnor/flickor rör sig in på den manliga domänen än det är för 

män/pojkar att ta sig på den kvinnliga könsstereotypa arenan.  

De studentuppsatser jag studerat tycks däremot antyda att de flesta bilder-

böcker är relativt genusneutrala, och skillnaderna i resultaten mellan mer avance-

rade typer av undersökning och studentuppsatser är intressanta att notera. Kanske 

kan differensen bero på skillnaden i antal undersökta böcker – med större volym 

analyserade böcker ökar troligtvis förekomsten av stereotypa egenskaper och drag. 

Orsaken kan möjligtvis även vara kulturella och samhälleliga skillnader, i och 

med att de större undersökningarna till stor del är amerikanska och de uppsatser 

som refereras till är gjorda i Sverige och med svenskt underlag. 

Styrdokument och riktlinjer 

Mål- och styrdokument fungerar som riktlinjer vid biblioteks planering och prak-

tiska verksamhet. De dokument jag tar upp här kan i något fall ses som långsökta i 
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samband med kommunala biblioteksverksamheter, men de bör inte desto mindre 

has i åtanke vid arbete med barn och ungdomar. Jag börjar med dokument på en 

global nivå, för att sedan smalna av till sådana som är utfärdade av riksdagen. 

Unescos Folkbiblioteksmanifest uttrycker sig i början på detta vis: ”frihet, väl-

färd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden”, 

samt några rader ner på följande sätt: ”Folkbiblioteket som lokalt kunskapscent-

rum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställ-

ningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i 

samhället”.24  

Detta innebär enligt mig att biblioteken måste ha aktuella samlingar samt 

främja enskilda medborgares självständiga val av livsstil. Tankar kring sociala 

roller, vilket ju omfattar genus, finner man i riksdagens kulturpolitiska mål, som 

är tänkta att vara nationellt vägledande inom all kulturverksamhet, även så biblio-

tek. En av formuleringarna lyder att det är ett kulturpolitiskt ansvar att synliggöra 

såväl klasskillnader som könsskillnader, samt att bildningsmålet har sin bakgrund 

i personlig utveckling och identitet.25 

I läroplanen för grundskolan, varav den senaste började gälla 2011, kan man 

läsa att ”det sätt på vilket pojkar och flickor bemöts och bedöms i skolan, och de 

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

om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka tradit-

ionella könsmönster”.26 

I och med att de böcker som analyseras i denna uppsats ingår i ett urval som är 

speciellt utsedda för att lånas ut till kommunala grundskolor, kan denna verksam-

het ses som ett komplement till skolverksamheten, vilket enligt min mening inne-

bär att bibliotekens utbud i detta fall borde präglas av skolans läroplan. 

                                                      
24Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994, s. 9 
25 Kulturrådets kulturpolitiska mål 1996, s. 4f 
26Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011, s. 8 
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Teori 

I detta kapitel beskrivs teorier som är aktuella för uppsatsen. Första delen innehål-

ler en beskrivning av begreppet genus samt olika uppfattningar om vad det inbe-

griper. Detta följs av en redogörelse för hur och när barn uppfattas genus följt av 

hur genus kan ses i bilderböcker. Efterföljande delar behandlar teorierna om bil-

derbokens två teckensystem samt ikonotext. 

Genus 

Begreppet genus i betydelsen konstruerat kön började användas på 1980-talet som 

en svenskspråkig motsvarighet till engelskans gender. Kvinnoforskarna, som det 

hette på den tiden, ansåg att det behövdes ett nytt ord för att betona att bakom de 

fasta formerna ”kvinnor” och ”män” dolde sig prägling, fostran, tvång och under-

ordning. Det behövdes ett koncept för att kunna analysera kvinnors underordning 

och förstå mäns och kvinnors delaktighet i den, att det handlar om sociala proces-

ser. Yvonne Hirdman (2001) beskriver det som att den tidigare termen könsroll 

antydde att denna ”roll” bara var något man kunde hänga av sig och ta på en ny, 

mer funktionell. Hon skriver vidare att rollteorin allt som oftast vilade på en 

(mestadels osynlig) biologisk deterministisk grund, och att man beter sig som sin 

roll kräver därför att ens biologiska kön regisserar fram det, samt att detta bete-

ende sker därför att det behövs. Hon menade att den allmänrådande åsikten, i och 

med användandet av ordet könsroll, var att män och kvinnor var tvungna att bete 

sig som de gjorde för sin arts överlevnad. Hirdman såg ett osynligt, men alltid 

närvarande, bindestreck mellan kön och roll, en ofrånkomlig uppdelning mellan 

kön (kropp, könsorgan, biologi, roll) och roll (social/kulturell överbyggnad, kon-

struktion). Detta betydde enligt henne att begreppet könsroll upprätthåller och 

ständigt uppfordrar oss att ställa frågan om vad som egentligen spelar mest roll för 

människors uppträdanden och handlanden: könet eller rollen.27  

Hirdman hävdar även, och får medhåll från ett otal håll, att den norm vi, åt-

minstone i västvärlden, utgår ifrån är mannen. Vi utgår ifrån en slags idealtyp som 

vi gör jämförelser med, som vi mäter skillnader med. Allt som är neutralt, inte 

                                                      
27 Hirdman,Y (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 11ff 
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skiljer sig från mängden och som anses normalt, utgår ifrån mannen. Människan är 

i grunden manlig28. 

Begreppet genus kom att vinna alltmer mark, och är nu ett allmänt vedertaget 

begrepp. Det har nu kommit att användas för att beskriva det sociala, kulturella 

och historiskt föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man. Det betonar att 

män och kvinnor blir till i relation till samhället och kulturen, och belyser de sam-

hälleliga villkor som styr denna process och påverkar våra handlingsmönster.29 

Genus handlar om hur vi gör och görs till män och kvinnor. Nilsson (2010) re-

fererar till Elvin-Nowak och Thomsson när hon skriver att vi borde se genus som 

ett verb. Sekunden efter att vi föds sätter processen med att göra genus igång – 

flickor får höra att de är söta och snälla, de får gulliga gosedjur, får hjälpa till att ta 

hand om småsyskon och blir frökens hjälpreda i skolan. Från början får de lära sig 

omsorg, att ta hand om andra, och inte förvånande är chansen stor att de som 

vuxna hamnar inom ett vård- och omsorgsyrke.30 

Avslutningsvis vill jag citera Raewyn Connell, som jag tycker sammanfattar 

tydligt vad genus handlar om: 

 

Varje gång vi talar om ’en kvinna’ eller ’en man’, hänvisar vi till ett jättelikt system 

av uppfattningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumule-

rats under hela vår kulturella historia. ’Innebörderna’ av dessa ord är enormt myck-

et större än de biologiska kategorierna han och hona. (Connell 2003)31 

Genus och barn 

Barn börjar forma sin sociala roll och dela upp människor i olika kategorier enligt 

könsmönster i tidig ålder. Enligt Gooden och Gooden (2001) börjar barn härma 

vuxnas beteende, bli mer självständiga och utveckla sin egen identitet runt 5 års 

ålder.32 Kåreland (2005) skriver att forskning visat att barn redan vid två års ålder 

är könsmässigt medvetna, alltså medvetna om kön som kategori.33 Hon menar vi-

dare att arbete med genus är särskilt viktigt i förskolan då attityder och föreställ-

ningar om pojkar och flickor grundläggs tidigt i åldrarna.34 

I en studie om 7-8-åriga barns uppfattningar om kvinnligt och manligt utförd 

av Birgitta Fagrell (2000) visade det sig att kroppsliga idealbilder för respektive 

kön kopplades till det som anses ”normalt”, där det normala avläses i kläder, håll-

ning och hår. Det ”ordentliga” framhölls som normalt, och barnen kopplade inte 

                                                      
28 Hirdman,Y (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 58ff 
29 Genusfokus – Vad är genus?   
30 Nilson,M (2010) Från Gossip Girl till Harry Potter. Genusperspektiv på ungdomslitteratur , s. 15 
31 Connell,R (2003)  Om genus, s. 115 
32 Gooden,A & Gooden,M (2001) “Gender Representations in Notable Children’s Picture Books 1995-

1999”,s.91 
33 Kåreland,L (2005) Modig och stark, s.71 
34 Kåreland,L (2015) Skönlitteratur för barn och unga, s. 183 
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till exempel stor byst eller tuff framtoning med normalt kvinnligt eller manligt. 

Fagrell menar att konstruktionen manligt har relativt lite behov av genusifierade 

attribut, medan den kvinnliga fysiska kroppen måste ta hjälp av kulturella symbo-

ler (smink, smycken) för att bli kvinnlig. När det gäller egenskaper, hur män och 

kvinnor ”ska vara”, konstaterar Fagrell att barnen anser att flickors snällhet och 

pojkars bråkighet blir det normerande.35 

Davies (2003) menar att barn påverkas och lär sig att anamma kvinnlighet och 

manlighet genom att tillägna sig de diskursiva praktiker som pekar ut varje männi-

ska som antingen man eller kvinna.36  

I Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 skriver Henkel & Tomicic (2009) 

om vad de kallar genusfällor, eller genuskrux, i vardagslivet och skolan. De tar 

upp ett stort antal sätt på vilket vi vuxna leder in våra och andras barn rätt in i 

dessa genusfällor, då barn med subtila och mer rättframma medel lockas och fost-

ras in i traditionella könsroller. När detta sker lämnas barnen oftast inte med något 

annat val än att rätta sig in i ledet av stereotypa pojk- och flickroller och det görs 

på ett sådant sätt att när de väl hamnat i denna fälla är det svårt att ta sig ut ur den 

utan att betraktas som onormal. Henkel & Tomicic tar upp vardagliga ting såsom 

leksaker, affärer, kläder, färger, lekar, terminologi, kommunikationssätt, fritidsak-

tiviteter, känslouttryck, skolan med mycket mera. Till exempel skriver de om hur 

dockar för flickor kallas just dockor, medan samma sak som riktas till pojkar kal-

las gubbar eller figurer, ofta med prefixet action-, för att verkligen betona att det 

rör sig om spänning och äventyr.37 Vidare tar de upp sedvanan med pojk- respek-

tive flickkalas och ställer frågan om det skulle vara lika accepterat med exempel-

vis kalas för korta (som exkluderar långa) eller för barn med bruna ögon. Även 

den ganska ohygieniska traditionen att pojkar ska stå upp och urinera adresseras, 

och författarna frågar sig varför denna vana existerar – är det bekvämare och en-

klare för pojkar att stå eller är det ett tecken på att de är blivande män?38 

Jämställdhetskonsulten Ingemar Gens fokuserar i boken Från vagga till iden-

titet (2003) på könsroller och genus, och analyserar många av de sätt på vilket 

samhället skapar dessa kategorier. Han konstaterar att det redan från början i livet 

finns en skillnad i bemötandet av små pojkar och flickor – flickor bemöts med 

ljusa, tysta röster, pojkar oftast med lite högre, mer kraftfulla sådana.39 Gens be-

skriver vidare de olika villkoren för bemötande och krav som ställs och ställts på 

barn genom åldrarna och tiderna. Eftersom han tar mycket av bokens fakta och 

funderingar från egna erfarenheter, både från sin egen uppväxt och sina barns, 

läggs fokus oftast på hur pojkar uppfostras, uppmanas och lotsas till att bli vad 

samhället uppfattar som riktiga män. Gens tar upp ämnen och situationer som 

                                                      
35 Fagrell,B (2000) De små konstruktörerna, s 99ff, 106 
36 Davies,B (2003) Hur pojkar och flickor gör kön, s 10 
37Henkel, K & Tomicic, M (2009), Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för 2, s.15, 26 
38 Ibid, s. 136,192 
39 Gens,I (2003) Från vagga till identitet, s. 10 
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manliga ideal, makt, kommunikationsformer, känslor och hierarkier, och menar 

bland annat att det egentligen inte finns någon orsak till vår godtyckliga indelning 

av människor två kön. Han anser att det skulle kunna finnas många fler kön, men 

tradition, vana och fostran gör flickor till kvinnor och pojkar till män.40 

Genus i bilderböcker 

Gooden el al (2001) menar att barn genom bilderböcker lär sig något om hur livet 

är för andra personer som är helt olika dem själva, och att det därför är av största 

vikt att lärare, bibliotekarier och föräldrar är noggranna vid urvalet av böcker för 

nöjesläsning såväl som läromedel.41 Kåreland  (2015) framhåller vidare att böcker 

förmedlar sociala och kulturella bilder av hur män och kvinnor förväntas uppträda 

mot och relatera till andra samt hur de bemöts av sin omgivning. Litteratur ger 

uttryck för olika föreställningar om kön och genus, vad som är kvinnligt eller 

manligt. Därmed kan de också påverka vad barn uppfattar som accepterat eller 

förväntat beteende av män och kvinnor.42  

Narahara gjorde 1998 en analys av tidigare forskning om huruvida könsstereo-

typer och sexism i bilderböcker påverkar utvecklingen av könsidentiteten hos 

barn. Hon menar att dessa tidigare undersökningar visar på att bilderböcker förser 

barn med standarder för feminint och maskulint uppträdande och att könsstereoty-

per och sexism begränsar barns potentiella tillväxt och utveckling. Enligt henne 

kan icke-sexistiska böcker resultera i positiva förändringar i barns självuppfatt-

ning, attityder och beteende.43 

Av vikt att tänka på vid analys av barnböcker, inklusive bilderböcker, är att 

det inte är det biologiska könet utan det socialt skapade som är relevant. Enligt 

Maria Nikolajeva är det inte heller fråga om att enbart tänka i banor som hur 

många kvinnliga karaktärer respektive manliga det finns, huruvida läkare är 

kvinnliga eller om män jobbar som sjuksköterskor.
 
Det viktiga är hur många poj-

kar och flickor uppvisar vad Nikolajeva kallar ”performativt genus”, det vill säga 

beter sig som könsnormer föreskriver, hur många som bryter mot det och hur 

mycket av detta vi ser i ord respektive bilder. 44
  

Lena Kåreland (2005) anser däremot att det är av största vikt att ställa frågan 

hur mycket vanligare det är med manliga respektive kvinnliga huvudpersoner i 

böckerna. Hon hänvisar till studier som pekar på att huvudpersonernas kön är av 

betydelse både för upplevelsen och intresset av boken. Kåreland anser att även 

analys av maktförhållanden i familjer, kvinnliga eller manliga sysslor samt könsre-

                                                      
40 Ibid, s. 8 
41Gooden,A & Gooden,M (2001) “Gender Representations in Notable Children’s Picture Books 1995-1999”, 

s. 91 
42 Kåreland,L (2015) Skönlitteratur för barn och unga, s.179 
43 Narahara,M (1998) Gender Stereotypes in Children’s Books, s. 13f 
44 Nikolajeva,M (2000) Bilderbokens pusselbitar, s. 166 
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laterade aktiviteter är sådant som bör tas med i genusstudier av barnböcker.
45

 I 

huvudsak fokuserar dock både Nikolajeva och Kåreland på samma sak – hur gest-

altas kvinnligt respektive manligt, vilka manifestationer för samhällets konstrukt-

ioner av genus kan utläsas i böckerna? 

Helena Josefson (2005) skriver att resultatet av den genuspåverkan som barn, 

inte minst av böcker, utsätts för är ett antal mönster för hur tjejer och killar bör 

vara. Hon nämner ett antal egenskaper som anses vara typiskt kvinnliga respektive 

manliga. Bland annat ska män vara ledande, självständiga, aktiva, djärva och tuffa. 

Kvinnor ska, för att passa in i normen, uppvisa bland annat följande beteende: 

vara beroende, följsam, empatisk, svag, passiv och försiktig.46
 

Även Nikolajeva har konstruerat ett slags motsatsschema för ”manlighet” och 

”kvinnlighet” : 

 

      Tabell 1. Nikolajevas motsatsschema över manligt/kvinnligt 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka 

våldsamma 

vackra 

agressionshämmade 

känslokalla emotionella 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

och så vidare  

    Källa: Nikolajeva,M (2004), Barnbokens byggklossar, s.129 

 

Davies (2003) har analyserat barns reaktioner vid högläsning av feministiska sagor 

och kommer bland annat fram till att uppdelningen av världen i manligt och 

kvinnligt är något som alltid finns i sagor, att barnen tar intryck av dessa berättel-

ser och lär sig tolka sina egna positioner i den sociala världen med hjälp av dem. 

Även i sagor där kvinnorna är självständiga och överger köket slutar det alltid med 

att de belönas med ett eget kök till slut, en aktiv och mäktig kvinna kan bara bli 

accepterad som sådan genom att hennes handlingar är osjälviska och riktas mot en 

man eller ett barn. Relationen mellan könen är det som skapar den moraliska 

                                                      
45 Kåreland,L (2005) Modig och stark, s.122 
46 Josefson,H (2005) Genus – hur påverkar det dig, s. 22f 
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grund som berättelser kan bygga på, och därmed den sociala världen. Även i läro-

böcker, som framställs som mer realistiska och inte påhittade som sagorna, anser 

Davies att mannen skildras som aktiv, handlande och utåtriktad medan kvinnan 

framstår som passiv och stödjande. Davies anser att flertalet sagor som barn får 

höra har en undertext som ger en sexistisk bild av verkligheten.47 

Kåreland (2005) skriver om språkbruket i bilderböcker, och refererar till Jen-

nifer Coates då hon menar att man bland flickor kan finna ett mer samarbetsinrik-

tat sätt att tala, medan det  hos pojkar kan utskönjas ett mer konkurrensinriktat.48 

Att kläder är ett ganska vanligt sätt att könsbestämma andra människor på är 

ett allmänt vedertaget faktum. Gryttve (2008) skriver att kläder i barnlitteraturen 

ofta bidrar till social och kulturell indelning, där kläderna blir tecken som säger 

något om vem, och vad, barnet är. Kläder kan göra så att karaktärerna placeras i 

specifika klass- och genustillhörigheter. Hon refererar vidare till Crane, som me-

nar att kläder är ett av det tydligaste sättet för en person att signalera genustillhö-

righet.49 

Ikoniska och konventionella tecken 

Inom semiotiken skiljer man mellan ikoniska och konventionella tecken, där iko-

niska tecken direkt avbildar det som avses och de konventionella inte har något 

direkt förhållande till det som de betecknar. Som exempel på ett ikoniskt tecken 

kan tas den lilla bilden av en skrivare som finns i menyraden på datorn, det är ju 

en direkt avbildning av det som tecknet syftar på. Orden ”skriva ut” i menyn kan 

däremot bara tolkas om man har tillgång till koden, det vill säga vet vad bokstä-

verna står för. Konventionella tecken bygger på en överenskommelse mellan bä-

rare av ett visst språk, och för en utomstående har konventionella tecken ingen 

eller ringa betydelse. Om detta kopplas till bilderböcker kan man säga att dessa 

kommunicerar med två olika uppsättningar tecken, ikoniska och konventionella. 

Bilderna kan ses som sammansatta ikoniska tecken, vars funktion det är att besk-

riva, och texten som sammansatta konventionella tecken, som ska berätta. Relat-

ionen mellan dessa två teckenuppsättningar i en bilderbok skapar oändliga möjlig-

heter för olika typer av samspel. 

Läsandet av en bilderbok kan ses som en hermeneutisk cirkel – om vi ”läser” 

en bok med både bilder och text som tillsammans bildar en berättelse skapas, vare 

sig vi börjar med en bild eller text, nya förväntningar om den andra delen vilket i 

sin tur skapar nya erfarenheter och nya förväntningar. Förståelsen blir allt bredare 

medan vi pendlar mellan det verbala och det visuella, och varje ny omläsning le-

                                                      
47 Davies,B (2003) Hur pojkar och flickor gör kön, s65ff 
48 Kåreland,L (2005) Modig och stark, s.43 
49 Grettve, A (2008) ” Barnet i klädkammaren. Kläder, klass och genus i två barnberättelser”, s 27f 
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der till omtolkningar om berättelsen. Nikolajeva (2000) menar att barn sannolikt 

har en intuitiv insikt om detta, när de läser en bok om och om igen. De går för 

varje läsning eller uppläsning djupare och djupare in i bokens betydelser och upp-

lever det faktiskt inte som samma bok.50 

Ikonotext 

Kristin Hallberg (1982) har utvecklat teorin om ikonotext, där interaktionen mel-

lan de ikoniska och traditionella tecknen utgör bilderbokens ”egentliga” text. 

Hallberg upplevde ett behov av en teori och analysredskap i vilken bilderböcker 

inte analyserades ur antingen textuell eller visuell vinkel, utan en där orden och 

bilderna betraktas som en oupplöslig enhet som sammantaget utgör berättelsen 

och läsningen. Hon menar att alla typer av illustrerade böcker har en ikonotext, 

och att man vid analys av dessa hela tiden måste vara uppmärksam på samspelet 

mellan text och bild samt att hela boken såväl som varje uppslag utgör en ikono-

text.51  

 

 

                                                      
50 Nikolajeva,M (2000) Bilderbokens pusselbitar, s. 12f 
51 Hallberg,K (1982) ”Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen”, s.164f 
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Urval och metod 

Detta kapitel beskriver urvalet av böcker som undersöks i analysen följt av en re-

dogörelse för de analysverktyg som är aktuella för detta arbete. 

Urval 

Jag har valt att analysera en bokväska som tillhandahålls av Uppsala stadsbiblio-

tek som en del av servicen till kommunala grundskolor. Valet av dessa väskor 

skedde just på grund av denna koppling till grundskolan, och kopplingen till yngre 

barn och det identitetsskapande som är en pågående process hos dessa elever i de 

yngre årskurserna. Vidare valde jag att använda mig av väskan som behandlar 

kompisar, då jag kände att detta kunde avslöja mer av de normer kring genus som 

framställs i böckerna än de andra väskornas teman, som är Lättläst och Spänning. 

Valet föll också på väska som innehöll bilderböcker, på grund av bilders förmåga 

att förstärka eller framföra andra normer och mönster än bara text.  

Metod 

För att få svar på hur och om traditionella könsroller skildras i böckerna jämförs 

de olika karaktärerna med de förmågor och roller som traditionellt tilldelas pojkar 

och flickor, och Nikolajevas tabell används som hjälpmedel. Detta innebär till 

exempel att kvinnliga karaktärer kännetecknas av drag såsom mild, sårbar och 

lydig medan mannen tillskrivs egenskaper som hård, skyddande och aggressiv. 

Genom att använda detta schema tänkte jag mig lättare kunna se och analysera de 

valda bilderböckerna ur ett genusperspektiv, det vill säga huruvida manligt och 

kvinnligt följer det beteendemönster som är normen för dagens samhälle. Min 

avsikt är även att med hjälp av schemat se avvikelser, såsom pojkar och flickor 

som bryter den genusstereotypa norm som råder och därmed kan som ses som 

gränsöverskridande.  

Viktigt att poängtera här är att Nikolajevas abstrakta schema bara ska ses som 

en grund till analys, som ett verktyg till att undersöka om en egenskap kan anses 

typiskt kvinnlig/manlig. Schemat kan anses innehålla för få egenskaper, mänsk-

ligheten uppvisar naturligtvis oändligt många fler drag än vad som räknas upp i 
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det, vidare ska det absolut inte ses som en slutgiltig och oföränderlig indelning av 

kvinnliga/manliga drag. Jag har trots detta valt att använda mig av detta schema 

helt enkelt för att jag anse att om man är medveten om schemats brister och inser 

dess begränsningar är det ett väldigt användbart redskap vid analys av genus. Vi-

dare har jag tagit hjälp av vad som allmänt anses vara könsstereotypa karaktärs-

drag och egenskaper i littereratur som lästs inom ramen för detta arbete, till exem-

pel Gens (2003) och Henkel & Tomicic (2009). De skriver i sina respektive böck-

er om vikten av att aktivt tänka på vad såväl föräldrar som pedagoger i för- och 

grundskolan egentligen förmedlar och förstärker vad gäller könsroller och genus, 

samt ger en mängd exempel på de medvetna och omedvetna val gällande detta de 

flesta av oss gör när vi kommunicerar och interagerar med barn. Även Josefsons 

(2010, se s.19) schablon har använts vid analysen av böckerna.  

Kristin Hallbergs koncept om ikonotext kommer användas vid analysen, detta 

innebär att text och illustration kommer ses som en helhet, och det sammantagna 

intrycket är det som tonvikten läggs vid.  

Som stöd vid analyserna används också Ahlner Malmströms (1991) riktlinjer 

för bildanalyser. Hon menar att förståelsen och innebörden av bilder består av två 

artikulationsnivåer, precis som det verbala språket. Dessa nivåer är icke betydel-

sebärande samt betydelsebärande. Till exempel betyder linjer eller prickar ingen-

ting var för sig, men tillsammans bildar de gruppvis exempelvis mun eller hår på 

en människa. Genom att sätta samman delbetydelser uppfattas helbetydelsen, 

tolkning sker då på en betydelsebärande nivå. Ahlner Malmström beskriver tre 

steg i en bildanalys: 

 

 Beskrivning: det som syns på bilden, inklusive känslouttryck. Detta 

innefattar färg, form, ljus, skugga, rörelse, komposition med mera. 

Vad uttrycker karaktärerna känslomässigt? 

 Association: den sammanfattande delen av analysen som leder till dju-

pare förståelse. Dessa associationer är dels kulturbundna, dels privata. 

Vad tänker du på när du ser bilden? Vad tror du bildskaparen tänkt? 

Har bildskaparen använt några bildspråkliga knep som förtydligar bil-

dens budskap och mening? 

 Djupare mening: sätta in bilden i sitt historiska och tidstypiska sam-

manhang.52 

 

Även om Ahlner Malmströms analysmodell är avsedd för bilder anser jag att dessa 

tankar även kan användas vid analys av bilderböcker, då bild och text båda utgör 

berättelsen. 

Vid analyserna av böckerna utgår jag från följande punkter och ställer utifrån 

dem frågor: 

                                                      
52 Ahlner Malmström, E (1991) Är barns bilder konst?, s. 29f 
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 Personskildringen 

Vem/vilka handlar det om? Hur skildras personerna gällande utseende, egenskap-

er, attribut, kläder, fritidssysslor, beteende, känslor? Finns normbrytande eller 

normöverskridande exempel?  

 Miljön 

Vilka miljöer vistas flickor respektive pojkar i? Kan dessa knytas till genusnormer 

eller ses bryta mot desamma? 

 Konflikter 

Vilka konflikter kan flickor respektive pojkar ses i? Hur löser de problemen, kan 

någon genusrelaterad maktutövning skönjas i upplösningen av konflikten? 

 

Analyserna fokuserar huvudsakligen på huvudpersonerna, men även bipersoners 

agerande och egenskaper tas i beaktande.  
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Analys av böckerna 

Följande kapitel innehåller en inledande kort beskrivning av var och en av böck-

ernas handling, följt av en analys som utgår från punkterna och frågorna som re-

dogjordes för i föregående kapitel, det vill säga personskildringar, miljöer och 

konflikter. Slutligen görs en sammanfattning av analyserna uppdelat i analyspunk-

terna. Till hjälp tas dels Nikolajevas abstrakta schema, dels vad övrig forskning 

och undersökningar kommit fram till kan ses som genusstereotypa drag och egen-

skaper. 

Leka tre 

Boken är skriven av Carin Wirsén 2005 och består av tre kapitel som handlar om 

Stina, Lina och Sara som leker ihop. I vart och ett av dessa kapitel är det en av de 

tre flickorna som av godtyckliga skäl blir utfryst och inte får vara med. Det börjar 

med att en av dem har ”fel” namn (fel begynnelsebokstav, rimmar inte) och forts-

ätter med ännu mer utstuderad och planerad utfrysning där två av flickorna i tur 

och ordning fryser ut den tredje. Alla flickorna drabbas och alla flickorna mobbar. 

Boken är en skildring av makt, och hur redan små barn vet att utnyttja och mani-

pulera denna på ett för mig närmast otäckt vis. 

Huruvida huvudpersonerna är flickor eller pojkar är svårt att utröna, endast en 

av dem uppvisar vad som kan tolkas som feminint: en tröja med ett rosa hjärta 

samt en ljusgrön tunika med gröna blommor på. De andra flickornas kläder kan 

betecknas som mer könsneutrala, med gult, brunt, grönt, prickigt och randigt som 

dominerande färger och mönster. Enligt Fagrell (2000) kan rosa ses som en typiskt 

kvinnlig färg53, och även hjärtan och blommor kan Henkel & Tomicic ses som 

feminina attribut. Flickan med vad som kan tolkas som feminina kläder har dessu-

tom lockigt, guldfärgat hår, de två andra har rakt hår med kort lugg, den ena med 

lite längre hår i nacken. Hade dock inte namnen stått i texten hade det varit svår-

tytt huruvida den rörde sig om flickor eller pojkar, sett utifrån fysiska egenskaper 

och klädstil. Beteendemässigt kan karaktärerna dock anses ha vad som anses av 

                                                      
53 Fagrell,B (2000) De små konstruktörerna, s. 100 
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bland annat Henkel och Tomicic (2009) typiskt kvinnliga drag med tvåsamhet och 

uteslutning54. 

Flickorna rör sig enbart vad jag tolkar som inomhus, miljön är obefintlig då 

bakgrund saknas nästan helt och de enda föremålen förutom karaktärerna är di-

verse leksaker. Bland dessa föremål, eller attribut, kan nämnas ett grått mjukis-

djur, papper och pennor (en blå och en rosa), en kartong med utklädningsföremål 

(mönstrade plagg, en krona, ett halsband samt en rosa högklackad sko), rosa skå-

lar, dockor, en leksaksspis och rosa glassar. Här anser jag att en i övrigt ganska 

genusneutral bok uppvisar ganska kraftfulla könsmarkörer, framför allt med kar-

tongens innehåll och leksaksspisen. Dessa föremål skulle utan tvekan av de flesta 

tolkas som något som tillhör den feminina sfären, med dess betoning på framför 

allt färg- och mönsterval men också att de kopplas till hemmiljö och hushållsar-

bete, något som Kåreland (2005) menar ofta ses som kvinnligt.55 

Konflikten i boken kan ses som uppfunnen av flickorna själva. Kanske har de 

så tråkigt att de kommer på ett sätt att få in lite spänning i livet genom att skapa 

osämja i gruppen, vilket kan kopplas till uppfattningen att flickor ofta upplevs 

som intrigmakare.56 

Jag var superhjälte, säger vi 

Boken är skriven 2008 av Emma Adbåge, och handlar om Nils och Pia och deras 

fantasilek om Batman och en kattunge, där Nils spelar den förstnämnde och Pia 

kattungen. Nils/Batman bestämmer det mesta i början, men Pia/kattungen blir mer 

och mer dominerande och fantasifull och det slutar med att när äntligen Nils kom-

pis Jocke kommer till dagis (honom ville Nils egentligen leka med från början) så 

vill Nils hellre vara kattunge än Batman, eftersom han genom lekens gång blivit 

avundsjuk på alla saker Pia kom på att en kattunge kan göra.  

Att det är en pojke och en flicka i huvudrollerna blir klart redan på första si-

dan genom texten där de nämns vid namn, men om bara bilderna utgjort berättel-

sen hade det varit mer svårbedömt vilket kön de tillhörde. Nils har på sig en lila t-

shirt och vita byxor, medan Pia har en vit tröja och svarta byxor. Enligt Henkel & 

Tomicic (2003)57 anses lila vara en färg som tillskrivs flickor, likadant med ljusa 

(till exempel vitt) sådana, medan mörka (som svart) anses vara en pojkfärg. Detta 

hänger troligtvis ihop med att ljusa kläder kräver att man är rädd om dem, och 

tillskrivs därmed det mer försiktiga kvinnliga könet, medan pojkar förväntas 

smutsa ner kläderna genom att hoppa i vattenpölar och likande aktiviteter. Genom 

                                                      
54 Gens,I (2003) Från vagga till identitet, s 45;  Henkel,K & Tomicic,M (2009) Ge ditt barn 100 möjligheter 

Istället för 2, s. 66, 126f 
55 Kåreland,L (2005) Modig och stark, s.44 
56 Lovén,L & Malmberg,L (2013) Tysta flickor och stökiga pojkar, s. 26 
57 Henkel, K & Tomicic, M (2009), Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för 2, s 60f 
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detta kan Nils lila tröja sägas vara genusbrytande, likadant med hans vita byxor 

och Pias svarta.  

Eftersom boken utspelar sig på ett dagis, antagligen ganska tidigt innan alla 

barn kommit dit, är handlingen förlagd inomhus. De olika rummen är nästan ge-

nomgående utrustade med ljusa tapeter med milt färgade mönster, förutom ett av 

rummen som har en ganska ljus röd färg på väggarna.  

Gällande bokens handling verkar det tydligt att ett av syftena med boken är att 

den ska bryta mot normerna för kvinnligt/manligt, i och med att den börjar med en 

sur, ganska aggressiv pojke som ska bestämma allt, för att gå mot att flickan blir 

mer och mer dominerande och bestämmer reglerna allteftersom hon tröttnar på 

Nils domderande. Detta beteende kan relateras till Josefson (2010) som menar att 

manligt beteende innebär att vara ledande och Nikolajevas som anser aggressivitet 

och rovgirighet vara som manliga egenskaper.58 Dock är det intressant att notera 

att när kompisen Jocke väl kommer in i bilden är det honom Nils vill leka med, 

och utfallet av bokens försök till att vara könsrollsbrytande faller lite platt när Pias 

idérikedom är det enda som pojkarna tar till sig, inte själva idén om att det är ok 

att leka med en tjej.  

En knut till slut 

Denna bok är skriven av Helena Bross 2010 och handlar om Axel som får ett par 

nya skor. Han lyckas övertala mamma till att köpa knytskor, trots att han inte kan 

knyta dem själv, genom löftet att han ska lära sig. Han undviker dock att lära sig 

detta, och klarar sig utan denna färdighet med hjälp av andra (såväl barn som 

vuxna) ända till dess att klassen är på utflykt till ett museum och skosnöret går 

upp. När kompisen Omar väl lyckats hjälpa honom knyta skon har klassen för-

svunnit längre in i museet, och de går vilse när de försöker hitta dem igen. Läraren 

hittar dem till slut och Axel lovar sig själv att lära sig knyta sina egna skor. 

Bilderna uppvisar mestadels könsstereotypa drag: pojkarna har gröna, blåa, 

bruna, gråa kläder, förutom knytkunnige Omar som har både en ljusgul och en vit-

orange-randig tröja. Flickorna har mestadels röda, rosa och ljusa kläder, ofta med 

blommor på, något som såväl Fagrell (2000) som Henkel & Tomicic (2009) 

kommit fram till kan ses som typiskt kvinnligt.59 Axels mamma är relativt feminin 

med högklackade stövlar och ljus kappa med skärp i midjan, örhängen samt ett 

rosa paraply. Även Axels pappas kläder kan ses som könsnormativa: grå byxor, 

grönrandig tröja och blå strumpor. Fagrell (2000) menar att kvinnor oftast måste ta 

                                                      
58Josefson,H (2005) Genus – hur påverkar det dig, s. 22f;  Nikolajeva,M (2000) Bilderbokens pusselbiar, s. 

166 
59 Fagrell,B (2000) De små konstruktörerna, s.100; Henkel, K & Tomicic, M (2009) Ge ditt barn 100 möj-

ligheter Istället för 2, s. 60,66 
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hjälp av smycken, smink och liknande för att anses kvinnliga.60 Den enda som 

verkar bryta könsnormerna är Axels lärare, som har grå byxor, bruna lågklackade 

skor och en polotröja på sig. 

På museet ses flickorna skrämt kramas eller hålla hand när de tittar på skräm-

mande dinosaurier och ormar, medan pojkarna ses klättrande i träd eller nyfiket 

betraktande en T-Rex. Inte ens när situationen i texten beskrivs som läskig ser 

Axel och Omar särskilt rädda ut, inte heller söker de kroppskontakt som tröst som 

flickorna. Josefson (2005) har i sin undersökning kommit fram till att djärvhet och 

tuffhet anses som typiskt manligt, medan flickor anses mer försiktiga.61 

Handlingen utspelar sig såväl utomhus, då Axel är på väg hem med nya 

skorna och senare till museet med klassen, som inomhus, med Axel sittande i sof-

fan med pappa framför teven. Större delen av boken utspelar sig dock på museet, 

där man mest får se olika djur och förhistoriska människor som barnen studerar. 

Konflikten i boken består av att Axels skosnöre går upp och eftersom han inte 

kan knyta dem själv så hamnar han och kompisen på efterkälken i museet och 

måste klara sig själva till dess att de hittat klassen igen. 

Denna bok uppfattade jag som den mest könsrollsförstärkande av titlarna och 

jag hade svårt att hitta något som helst som bröt av mot genusnormerna, det enda 

jag fann var illustrationerna av läraren, som uppvisade få, om några, typiskt femi-

nina attribut, däremot kan det uppfattas som att hon behandlade Axel och Omar 

som pojkar brukar behandlas genom att de inte fick en tillsägelse när de hittades, 

utan att bortspringandet snarast sågs med en axelryckning, att pojkar förväntas 

springa sin väg och vara olydiga. Henkel & Tomicic (2009) menar att pojkar snar-

ast förväntas testa gränser och att det oftast inte får några konsekvenser när de 

bryter mot reglerna.62 

Alfons och Milla 

Denna bok är skriven 1985 av Gunilla Bergström, och kretsar kring Alfons Åberg 

som här leker med kompisen Viktor och dennes kusin Milla. De håller på att 

bygga en trädkoja och Alfons leker med Milla även då Viktor inte är där. För detta 

blir Alfons retad i skolan, för killarna i skolan tycker inte pojkar ska leka med 

flickor. Till slut klottras det även på toaletten om detta, och Alfons bestämmer sig 

för att sluta leka med Milla. Han kan dock inte hålla sig helt ifrån henne, utan tit-

tar på på avstånd när Milla fortsätter bygga på kojan, och beslutar sig till slut för 

att trotsa de andra pojkarna och fortsätta leka med Milla, trots att hon är tjej.  

                                                      
60 Fagrell,B (2000) De små konstruktörerna, s.99f 
61 Josefson,H (2005) Genus – hur påverkar det dig, s.22f 
62 Henkel, K & Tomicic, M (2009), Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för 2, s. 154f 
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Alfons är iklädd, som i alla böckerna om honom, en brun tröja och ett par 

bruna byxor samt har snaggat hår, Milla är iklädd röd klänning, ett par nätta skor, 

har långt hår samt ett halsband i form av ett hjärta. Att mörka kläder kan anses 

vara typiskt manligt och röda typiskt kvinnligt nämner Henkel & Tomicic, och 

Fagrell anser att attribut såsom halsband är en kvinnlig genusmarkör.63 Övriga ka-

raktärer (bara barn) är svartvitt illustrerade förutom ansiktena, därför går inga fär-

ger att utläsa vad gäller kläderna. Däremot är pojkar klädda i byxor och tröjor, 

medan samtliga flickor har klänningar eller kjol, fina frisyrer och utsmyckningar i 

håret. Här kan man återigen hänvisa till Fagrell som menar att riktiga kvinnor krä-

ver genusifierade attribut. 

Miljön och bakgrunden i boken är relativt intetsägande, det vill säga det enda 

som går att utläsa angående omgivningen är i trädet med Milla samt i skolan.  

Trots bokens avsikt (förmodar jag) att visa att det är okej för pojkar att leka 

med flickor (den motsatta frågan kommer inte ens upp), uppvisar denna bok klara 

och tydliga könsstereotyper, både vad gäller utseende som egenskaper hos respek-

tive kön. Utseendena togs upp ovan, och vad gäller beteendet och egenskaperna 

hos pojkar och flickor konstateras det rent ut i boken att flickor är svaga, de speg-

lar sig, är noga med kläderna, fjäskar för lärarna, viskar, tisslar, fnissar och skvall-

rar. Detta är något som pojkarna i boken bara ”vet”, och enda anledningen till att 

Alfons till slut leker med Milla igen är att hon inte beter sig som en flicka mesta-

dels – hon snickrar, gör fula miner, hoppar från tak, hon är påhittig och modig. 

Hon är som en pojke. Som Alfons säger i slutet när han försvarar sin samvaro med 

Milla: ”Det där är väl ingen t-j-e-j precis. Det är ju…Milla!” Alfons ses till slut 

som rent av modig då han trots allt leker med Milla, och att vara djärv och tuff ses 

av Josefson (2010) som en tydlig manlig norm.64 

Kenta och barbisarna 

Boken skrevs 2007 av Pija Lindenbaum och kretsar kring Kenta som hellre vill 

leka med tjejerna och dockor på dagis än vara med killarna. En dag tar han med 

sin egen docka, Barbie, och frågar flickorna om han får vara med. De vill inte rik-

tigt detta, men Kenta följer efter dem när de fortsätter leka i rum efter rum med 

sina dockor. Till slut ger de efter och låter honom vara med och leka med dem. 

Efter ett tag börjar Kenta och tjejerna leka med att klä ut sig i fina tyger och kläder 

i stället, som de hittar i en kartong fröken ställt undan, och då de andra pojkarna 

kommer in för att leta efter Kenta slutar det med att även de klär ut sig och alla går 

ut och spelar fotboll i sina kjolar och klänningar.  

                                                      
63Henkel, K & Tomicic, M (2009), Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för 2, s.60; Fagrell,B (2000) De små 

konstruktörerna,s 99f 
64 Josefson,H (2005) Genus – hur påverkar det dig, s 22f 
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Karaktärerna i denna bok är väldigt stereotypa vad gäller utseende och bete-

ende, närmast karikatyraktiga. Detta vänder dock när Kenta väl får leka med tje-

jerna, och än mer när de andra killarna beslutar sig för att även de klä ut sig.  

Kentas pappa är en hårt arbetande man, muskulös, klädd i militärbyxor och 

svart t-shirt och med kortsnaggat hår, fröken på dagis är en storbystad kvinna i röd 

tröja som lite försagt säger till pojkarna när de är elaka mot mindre barn eller bu-

sar för mycket. Pojkarna på dagis är samtliga klädda i mörka kläder medan flick-

ornas rör sig runt det röda i färgskalan samt ofta är blommiga. Att mörka färger 

kopplas till manlighet och röda till kvinnligt har nämnts ovan, likaså att pojkar 

ofta förväntas vara gränsöverskridande och tuffa. Även aktiviteterna understryker 

vilken kön karaktärerna tillhör, med pojkarnas vilda lekar utomhus kring krig och 

vapen och tjejernas mer stillsamma lekar inomhus med dockor som tydliga exem-

pel. Pojkarna är dominerande och aggressiva medan flickorna är mer tystlåtna och 

passiva, detta kan jämföras med Nikolajevas schema.65 Miljön utgörs mestadels av 

dagiset, vars väggar är såväl ljusa som mer klart färggranna. Det är svårt att uttyda 

något könsstereotypiskt utifrån bara färgerna, däremot menar bland annat Kåre-

land (2005) att inomhussfären traditionellt anses tillhöra kvinnor, medan killarnas 

lek utomhus kan ses i relation till att världen utanför anses vara en manlig do-

män.66 Ett av rummen får dock sägas vara typiskt ”flickigt”, med rödrosa väggar 

med  blommor på, och det är dockvrån. 

Genusnormerna bryts definitivt när Kalle till slut får leka med flickorna, och 

brytningen förstärks ytterligare när killarna gör slag i saken och klär ut sig de med. 

På så sätt är denna bok den som tydligast kan sägas bryta igenom de barriärer som 

genusnormerna utgör. Kalle leker ju med en (flick-!)docka och klär ut sig i färg-

granna och glittriga kläder, de andra pojkarna likaså. Däremot går lite av luften ur 

könsrollsutbrytningen när alla går ut för att spela boll i stället för att fortsätta leka 

med dockor. Detta att det är mer accepterat att flickor gör typiskt manliga saker 

istället för tvärtom är något som nämndes i avsnittet om tidigare forskning och 

denna bok utgör trots övriga normbrytande egenskaper inget undantag.  

Sammanfattning 

Analyserna av böckerna visar på såväl normbekräftande som normbrytande aktivi-

teter och egenskaper hos huvudkaraktären. Nedan följer en sammanfattning av de 

viktigaste resultaten som framkommit i analyserna. 

                                                      
65 Nikolajeva,M (2004) Barnbokens byggklossar, s. 129 
66 Kåreland,L (2005) Modig och stark, s. 44f 
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Personskildringarna 

De tre flickorna i Leka tre är svåra att könsbestämma utseendemässigt vilket jag 

tolkar som normbrytande i och med den huvudsakliga bristen på könsstereotypiska 

drag och egenskaper överhuvud taget. Vad som ändå tydligt anger dem som tillhö-

rande det kvinnliga könet är självklart deras namn, men förutom detta kunde kar-

tongen med vad som kan tolkas som väldigt ”flickiga” utklädningsföremål avslöja 

dem som tjejer. Även en av flickorna hade på sig vad som kan anses kvinnliga 

attribut, nämligen ett rosa hjärta och grönt blommönster på sina kläder. Vidare 

kopplas beteendet med utfrysning och tvåsamhet ofta ihop med hur flickor beter 

sig, och kan därmed ses som bekräftande en norm kring kvinnor. 

 Nils och Pia i Jag var superhjälte.. uppvisar såväl normbrytande som norm-

bekräftande egenskaper, där Pias totala nonchalans av Nils försök till dominans, 

och hans (om än motvilliga) vilja att följa hennes infall och idéer kan ses som 

normbrytande, så även färg- och klädvalet för båda karaktärerna, då Nils lila tröja 

av många ses som en kvinnlig färg och både Nils och Pia bär färger som kan tol-

kas som normbrytande. Nils försök och vilja att bestämma lekens villkor i början 

av boken kan dock kopplas till vad som anses manligt, likaså hans önskan om att 

leka superhjälte.  

Axel i En knut till slut är, såväl som hela boken, en studie i genusnormativt 

utseende och beteende. Både han och de vuxna uppvisar könsstereotypiskt utse-

ende och egenskaper, med typiska manliga och kvinnliga kläder och färger såsom 

brunt, blått och grönt för pojkarna och rosa, röda kläder med blom- och hjärtmöns-

ter på flickorna. Vidare framställs pojkarna som typiska pojkar med sport, egen-

sinnighet och mod i nödens stund, och flickorna som lydiga och lättskrämda. 

På liknande sätt kan Alfons Åberg kopplas till genusnormer, med sitt utseende 

och ovilja att leka med en tjej, samt med sitt mod att, trots övriga pojkars trakasse-

rier angående hans vänskap med Milla, fortsätta umgås med henne. Milla däremot 

är en blandning av typiskt feminint utseende (klänning, sandaler och halsband) 

och vad som kan anses manliga egenskaper, med sin uppfinningsrikedom och sitt 

snickrande. Även övriga karaktärer i boken kan ses som närmast övertydliga ex-

empel på stereotypiska flickor och pojkar med tuffa pojkar och speglande, fnis-

sande flickor. 

Kenta är den som uppvisar klara normbrytande egenskaper då han väljer att 

leka med dockor med tjejerna framför att spela fotboll och leka krig med pojkarna, 

likaså bryter pojkarna mot normen när även de klär ut sig. Flickorna däremot hål-

ler sig i de könsstereotypa facken, förutom möjligtvis då de spelar boll med poj-

karna i slutet av boken.  

För att sammanfatta ytterligare kan sägas att i de fall där genusnormer kan sä-

gas brytas sker detta oftast av de kvinnliga karaktärerna snarare än av de manliga, 

med Stina, Lina, Sara, Pia och i någon mån Milla som gränsöverskridande, medan 

Kenta står som ensam manlig normbrytare, till viss del även Nils. Dock är Kenta 

den som tydligast och mest kraftfullt gått över de gränser som genusnormerna 



32 

 

föreskriver. De få vuxna karaktärer som förekommer i böckerna uppvisar tydliga 

könsstereotypa drag, med Axels väldigt feminina mamma och maskulina pappa 

samt kvinnliga lärare som framställs som ganska ”frökenaktiga”. 

Miljön 

Inomhusmiljön dominerade i en majoritet av böckerna. I de fall där handlingen 

förflyttades utomhus skedde detta i de flesta fall i böcker där pojkar är huvudper-

soner: Alfons är utomhus och bygger koja, Axel spelar boll och går till museet och 

Kenta spelar även han boll. Även det drama som utspelar sig på museet då Axels 

skosnöre går upp, och han går vilse men ändå inte är rädd, får en mer manlig ut-

omhusmiljö i och med museets utställningar med djungeldjur och palmer. Ett visst 

mönster kan alltså skönjas där utomhusmiljöer kopplas till vad som ses som man-

liga aktiviteter såsom sport och hantverk.  

Eftersom de flesta inomhusmiljöer var relativt ljusa, ibland rentav vita eller 

ofärgade, kan just denna brist på genusmarkerande färger och utsmyckningar i sig 

kanske sägas utgöra normbrytande miljöer.  

 

Konflikter 

För att en bok ska anses ha en intrig, och därmed inte bara vara en beskrivande 

text, krävs något som för handlingen framåt. Konflikten kan beskrivas som det 

som skapar spänningen i boken, det som ställer till problem eller bekymrar och 

därmed borde åtgärdas.  

Konflikten i Leka tre är att flickorna själva skapar konflikter åt sig. Till exem-

pel utesluts den ena ur leken för att hennes namn inte rimmar med de andras, en 

annan konflikt skapas när en av flickorna luras äta upp allt godis samtidigt som de 

andra sparar sitt. Sammanlagt skapas sex konflikter som man som läsare inte får 

se, eller ens kan gissa sig till, upplösningen på, förutom den sista i boken. Där får 

flickan som är utsatt slutligen vara med de två andra igen och alla tre är sams.  

I Jag var superhjälte, säger vi vill Nils bestämma leken, då han måste nöja sig 

med Pia som lekkamrat. Men Pia tänker inte låta honom dominera, i detta uppstår 

konflikten. Denna får sin upplösning genom att Nils ger efter och låter Pia be-

stämma hur leken ska gå till. Dock gör Nils försök till konfliktlösning tidigare i 

berättelsen, med skrik och domderande som metod. 

Axel i En knut till slut hamnar i vad jag bedömer som två konflikter under be-

rättelsens gång. Första gången när hans skosnöre går upp och han är oförmögen att 

knyta det, andra gången när han och Omar kommer efter de andra i klassen i mu-

seet. Knut-konflikten löser Axel genom Omars hjälp och den andra konflikten 

löses genom att fröken hittar de två vilsna pojkarna. 

Konflikten i Alfons och Milla består i att Alfons blir retad i skolan för att han 

har en tjejkompis som han gärna bygger koja med. Denna får sin upplösning ge-
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nom att Alfons bestämmer sig för att trotsa mobbarna, försvara Milla och sin vän-

skap med henne och därmed fortsätta byggandet med henne.  

Kentas önskan att leka Barbie med flickorna istället för att vara med pojkarna 

på dagis utgör konflikten i Kenta och barbisarna. Han löser denna konflikt genom 

att dels ta med sig Barbie till dagis och dels leka med tjejerna trots att de andra 

pojkarna vill spela fotboll med honom.  

Två av konflikterna kan ses som vad Nikolajeva (2004) betecknar som ”per-

son som samhälle”. Detta innebär att personerna stöter på sociala konventioner 

som hindrar dem från att nå fram till målet. De två karaktärerna som detta gäller är 

Alfons och Kenta, som båda bestämmer sig för att strunta i vad andra omkring 

säger och göra som de vill trots eventuella tråkningar. Sett ur ett genusperspektiv 

är det dock bara Kenta som bryter mot normerna, Alfons konfliktlösning ser jag, 

trots att han går emot konventionerna, som typiskt manlig då jag får uppfattningen 

att det är meningen att läsaren ska se honom som modig då han gör som han gör, 

dessutom är ju Milla ”inte en T-J-E-J” riktigt.  

Leka tre-flickornas konfliktlösning är svår att få en uppfattning om eftersom 

den utspelar sig utanför berättelsen, förutom på sista sidan där de av okända skäl 

blir sams igen. Dock kan själva konfliktskapandet i sig uppfattas som typiskt 

kvinnligt beteende. 

Axels lösningar på sina problem var den som förvånade mig mest – i båda fal-

len fick han hjälp av andra att lösa konflikten, ena gången ber han till och med om 

hjälp. Detta beteende ses inte som speciellt typiskt manligt, snarare tvärtom, och 

står i kontrast mot vad resten av boken förmedlar vad gäller könsroller och genus-

normer. 
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Slutdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida normer kring genus kunde utlä-

sas i fem bilderböcker och vilken form dessa i så fall tog. Uppsatsens syfte var att 

analysera fem bilderböcker kring följande frågeställningar: 

 

 Vilka normer kring genus kommer till uttryck i böckerna? 

 Utmanas tanken på stereotypiska könsroller i böckerna? 

 Speglar de normer som kan utläsas i böckerna de tankar angående jäm-

ställdhet som förs fram i de kulturpolitiska målen, Unescos Folkbiblio-

teksmanifest och Lgr11?  

 

Den tidigare forskningen kring genus i barnboken ger vid handen att de tradition-

ella könsrollerna fortfarande i mångt och mycket dominerar i bilderböcker. 

Gooden (2001) konstaterade bland annat att könsstereotyperna minskat något över 

tid, men att kvinnliga karaktärer fortfarande mestadels avbildas enligt traditionella 

genusnormer och Crabb m fl (1994 samt 2011) kom fram till i stort sett samma 

resultat i två undersökningar. Även Hamilton et al (2006) kunde konstatera att 

kvinnliga personer i bilderböcker oftast sågs i omändertagande situationer och att 

de yrken som kunde urskiljas följde könsrollsmönstret. Kåreland (2005) kunde i 

sin tur fastställa, både i sin egen undersökning och den gjord tillsammans med 

Agneta Munther, att karaktärerna i böckerna fortfarande har en tendens att följa 

stereotypa könsmönster, framför allt vad gäller vuxna. Uppsatserna som studerats 

inför detta arbete uppvisar dock sammantaget något annorlunda resultat, då en 

liten majoritet konstaterar att genusnormerna ganska ofta bryts i bilderböcker. 

Analyserna som gjordes inom ramen för denna uppsats resulterade i en ganska 

jämn blandning av könsstereotypa och normbrytande egenskaper hos såväl huvud- 

som birollskaraktärer, men flickor föreföll lättare att framställa som normbrytare 

än pojkar.  

Kåreland (2005) säger att det är vanligast att flickor i böcker överskrider 

normgränserna vad gäller genus, jämfört med att pojkar gör detsamma. 67 Detta 

stämmer överens med mina analyser, tjejerna i Leka tre samt Pia och Milla var 

tydligt normbrytande (helt eller delvis) och bara Kenta bland pojkarna överskred 

                                                      
67 Kåreland,L (2005) Modig och stark, s. 133 
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gränsen för vad som anses manligt. Övriga karaktärer höll sig inom de barriärer 

genusnormerna föreskriver. Man kan fråga sig hur det kommer sig att flickor mer 

än pojkar tillåts överskrida gränserna för vad som traditionellt ses som kvinnlig 

och manligt. Är det för att mannen är normen, och definitionen av kvinnan alltid 

varit lite flytande? Det kanske inte gör något om kvinnan förändrar sitt agerande 

och utseende, till och med om de inkräktar på den manliga domänen, så länge som 

mannen fortfarande får vara man. Att män tar sig in på mer kvinnliga områden 

gällande åtminstone utseende har dock blivit mer och mer vanligt på senare tid, 

det anses inte helt skandalöst till exempel om en man har en gnutta smink på sig 

och den kvinnliga traditionen med hårborttagning av kroppsbehåring tycks ha 

spridit sig utanför kroppsbyggarnas domäner. Denna tendens i samhället med mer 

acceptans för kvinnligt beteende hos män kan kanske ses som avspeglat i litteratu-

rens värld i och med böcker som den om Kenta och hans barbisar. 

 De vuxna som förekom i de analyserade böckerna sågs följa traditionella 

könsrollsmönster, både gällande utseende och beteende, och betedde sig på ett sätt 

som bekräftade normen för hur pojkar och flickor bemöts på olika sätt. Det är värt 

att fundera över varför vuxna fortfarande porträtteras mer traditionellt än barn i 

böcker, även i sådana där barnen bryter mot genusnormerna. Kanske fokuserar 

författarna på barnen för att de tror att de tar efter andra barns beteende heller än 

vuxnas, kanske är det för att få en kontrast så det normbrytande syns tydligare. 

Av de fem bilderböcker som analyserats inom ramen för detta arbete hade tre 

manliga huvudkaraktärer, en hade en kvinnlig och en av dem hade både en flicka 

och en pojke. Detta korrelerar med vad den tidigare forskningen tyder på, Hamil-

ton et al (2006) konstaterar att manliga huvudkaraktärer är nästan dubbelt så van-

ligt som kvinnliga i deras undersökning och Kåreland och Munther (2005) skriver 

att huvudpersoner av manligt kön är i stor majoritet i deras undersökta bilderböck-

er.68 Många med mig tror dock inte att det är karaktärernas kön som spelar största 

rollen, utan egenskaperna och dragen som kopplas till dem. Dock kan det vara 

svårt att till exempel få fram att flickor inte behöver vara snälla och lydiga och ha 

rosetter i håret om majoriteten av böcker har pojkar som huvudpersoner, så visst 

spelar frekvensen av flickor som huvudkaraktär viss roll. 

Trots att denna undersökning visar på relativt stor variation gällande före-

komsten av könsstereotypa uttryck känner jag en viss frustration i och med att det 

i hälften av böckerna fortfarande uppvisas sådana ensidiga, missvisande manifes-

tationer av vad som anses manligt och kvinnligt. Att två av fem böcker uppvisar 

vad som otvetydigt måste hänföras till klassiska könsrollsuttryck är enligt min 

mening två för mycket. Jag hade nog, med tanke på samhällsklimatet och det allt 

större utrymme jämlikhetsfrågor får överallt i vår västerländska värld, väntat mig 

en lite annorlunda bild än vad som framkom genom analyserna. Som nämnt i 

                                                      
68 Hamilton,M m fl. (2006) “Gender Stereotyping and Under-Representation of Female Characters in 200 

Popular Children’s Books”, s. 757, Kåreland,L (2005) Modig och stark, s 122 
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denna uppsats är flertalet forskare överens om att barn absolut påverkas och tar 

fasta på vad som egentligen sägs och förmedlas i böcker, och inte minst i bilder-

böcker då dessa riktas till barn i en ålder då de håller på att såväl forma sin egen 

identitet som bilda uppfattningar om hur människor i olika grupper och situationer 

ska uppföra sig och se ut. 

Här måste dock betonas att jag är mycket väl medveten om att man på grund 

av uppsatsens begränsade analysmaterial inte kan dra några större generella slut-

satser, men som en av bara sju väskor att välja bland för skolorna borde den säga 

oss något om urvalet även i övriga väskor. Den undersökta väskan är speciellt 

utformad för grundskolans lägre åldrar. Oavsett att jag personligen tycker det är 

oerhört viktigt att tänka på att lämna barn så fritt spelrum som möjligt när det gäl-

ler att forma sin egen verklighet och syn på densamma, så kan detta även knytas 

till de krav som ställs via statens kulturpolitiska mål, Unescos folkbiblioteksmani-

fest samt Lgr11. I dessa kan, både direkt och indirekt, utläsas att biblioteket som 

institution har ett krav på sig att förse barn och vuxna med det material och den 

stimulans som behövs för att de fritt ska kunna välja sin livsstil själv och att ut-

veckla sin egen personlighet. Biblioteken har ett ansvar att synliggöra könskillna-

der och i och med sin roll som skolans förlängda arm har de även ett ansvar att 

motverka traditionella könsroller.  

Med detta i åtanke menar jag att dessa krav, eller mål, inte helt uppfyllts i den 

mån de skulle kunna. Eftersom två av de fem utvalda böckerna i denna undersök-

ning uppvisar så tydliga könsmönster och genusnormer skulle nog urvalet kunna 

göras med lite mer eftertanke. Barn behöver och förtjänar ett samhälle och en 

värld där alla ses som lika mycket värda, och biblioteken har ett ansvar, likväl som 

alla vuxna, att se till att de får det. Genus är något konstruerat, därmed kan det 

också förändras, och genom att välja böcker som förmedlar normbrytande bud-

skap kan biblioteken dra sitt strå till stacken i arbetet med att se alla människor 

som lika mycket värda, så även kvinnor och män.  

Förslag till vidare forskning 

Något som slagit mig i arbetet med denna uppsats är bristen på mer storskaliga 

undersökningar kring genus i bilderböcker. Det finns en uppsjö studentuppsatser, 

liksom det finns många teoretiska avhandlingar och skrifter som behandlar hur 

man kan göra analyser i ett genusperspektiv, vad som däremot tycks saknas är 

motsvarigheter till de stora, framför allt amerikanska, undersökningar som gjorts. I 

dessa undersöks oftast hundratals böcker just med tanke på genus och om normer 

kring dessa syns och/eller ändrats över tiden. Jag upplever att det är något som 

saknas och som behövs för att ge en bild av hur det ser ut i det svenska bilder-

boksutbudet, och då Sverige internationellt anses vara ett relativt jämställt land 
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vore det oerhört intressant att se om detta reflekteras i barnböcker, och specifikt 

bilderböcker. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om och hur normer kring genus kom-

mer till uttryck i ett antal bilderböcker som ingår i ett urval böcker som är speciellt 

riktade till grundskolans nedre åldrar. Målet var att sätta resultatet av analyserna 

av böckerna i relation till de mål- och styrdokument som folkbibliotek har att rätta 

sig efter, för att utröna om just detta, om än begränsade, urval bilderböcker kunde 

sägas efterleva formuleringarna i dessa dokument. Frågeställningarna jag arbetat 

efter är: Vilka normer kring genus kommer till uttryck i böckerna? Utmanas tan-

ken på eventuella stereotypiska könsroller i böckerna? Speglas de normer som kan 

utläsas i böckerna de tankar angående jämställdhet som förs fram i de kulturpoli-

tiska målen, Unescos folkbiblioteksmanifest samt Lgr11? 

Via teorier om genus, Nikolajevas teori om läsandet av bilderböcker som en 

hermeneutisk cirkel samt Hallbergs teori om ikonotext analyserades böckerna med 

fokus på personskildringar, miljöer samt konflikter. I analyserna nyttjades drag 

och egenskaper som tidigare forskning kommit fram till ofta ses som typiskt man-

liga och kvinnliga, till exempel Nikolajevas abstrakta schema.  

Resultatet visar på såväl normbrytande som könsstereotypa drag och egen-

skaper hos karaktärerna och handlingar, där de som oftast tycks tillåtas bryta mot 

genusnormerna är karaktärer av kvinnligt kön, där de skildras som mer självstän-

diga och aktiva i jämförelse med vad som ofta ses som typiskt kvinnligt beteende 

såsom passivitet och lågmäldhet. Även vuxna noterades till största del i röra sig i 

de roller och ha det utseende som av många kopplas ihop med typiskt kvinnlig och 

manligt. Dock är den som tydligast bryter mot normerna kring genus en barn-

karaktär av manligt kön, då han inte bara vill leka med dockor tillsammans med 

flickorna utan dessutom tillåts göra detta av omgivningen till slut.  

Trots det blandade resultatet av analyserna med både normbekräftande och 

gränsöverskridande karaktärer och handlingar är min slutsats att urvalet av dessa 

böcker som riktar sig till elever i årskurs 1-3 skulle kunna göras mer noggrant med 

tanke på framställningen och förmedlingen av genusnormer. Dels med tanke på de 

riktlinjer som mål- och styrdokument ger men också för att de riktas till barn i en 

känslig ålder, då själv- och omvärldsbilden håller på att utvecklas och formas samt 

att dessa barn befinner sig i en situation där de är särskilt beroende av vad vuxna 

väljer att förmedla om samhällets värderingar i och med sin roll som elever. 
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