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Sammanfattning
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har som målsättning att främja 

jämställdhet. Skolan har även som uppdrag att motverka traditionella könsmönster, trots detta visar 

tidigare forskning att skolan är delvis ansvariga för att reproducera och upprätthålla dessa. Av denna 

anledning är det viktigt att pedagoger reflekterar kring vilka normer som framkommer i 

verksamheten och arbetar för att motverka reproduktion av dessa. Ett praktiskt exempel på detta är 

urval av barnlitteratur där pedagogen behöver vara uppmärksam på huruvida eventuella normer som 

befästs och förmedlas. 

I denna studie har vi undersökt om barnlitteratur förmedlar stereotypa genusmönster eller ej. 

Genusmönster uttrycks ofta genom yttre attribut. Vi valde därför att undersöka om, och i sådana fall 

hur, könsnormer blir befästa i bilderböcker genom färg- och klädval på flickor/kvinnor respektive 

pojkar/män. Vid urval av material gjordes en begränsning där 30 barnlitterära böcker från 2000-talet 

valdes ut. Enligt studiens resultat uppvisar de undersökta bilderböckerna främst skillnader men även 

vissa likheter gällande vilka färger och kläder som respektive kön tillåts eller förväntas bära samt att 

könsnormer reproduceras i viss mån.

Nyckelord: genus, genusmönster, könsmönster, normkritik, barnlitteratur, färger, kläder
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1. Inledning
I den aktuella läroplanen beskrivs det hur skolan har ett  ansvar att bidra till jämställdhet inom 

verksamheten. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet går det att läsa 

följande:

Som blivande pedagoger behöver vi ständigt reflektera över och vara medveten kring samhällets 

rådande normer, vad de innebär samt hur de skapas (Bromseth, 2010; Rosén, 2010). Det är viktigt 

att  vi är medvetna om att vi är medskapare av normer och att innehållet i vår undervisning har stor 

betydelse för huruvida dessa normer reproduceras och upprätthålls eller ej. I vår framtida yrkesroll 

har vi därför ett stort ansvar att tillsammans med våra elever aktivt arbeta med att ifrågasätta och 

vara kritiska till dessa normer. Det är vår skyldighet som pedagoger att ge eleverna möjligheten att 

få utforska sin identitet utanför de existerande normernas ramar utan att  bli begränsade av 

stereotypa genusmönster. 

Barnlitteratur är en mycket central del i skolans värld. Barn möter i stort sett  någon sorts litteratur 

varje dag. Av den anledningen bör den litteratur som barnen möter vardagligen inte reproducera 

samhällets normer utan litteraturen bör istället påvisa en större variation kring hur flickor och 

pojkar kan vara och se ut (Alvarsdotter, 2002; Björkman, 2010). Vårt syfte med denna studie är 

därför att  analysera och undersöka om böckerna innehåller stereotypa genusmönster eller om de är 

mer normkritiska och utmanar existerande normer. Det finns relativt lite forskning kring genus i 

barnlitteratur (Kåreland, 2005) och främst hur pojkar och flickor framställs i barnlitteratur med 

hjälp av kläder och färger, därför ansåg vi att detta var en intressant aspekt att studera. 
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"Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar 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 traditionella könsmönster. Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet".

                                                                                       (Skolverket 2011, s.8) 



1.1. Arbetsfördelning
Under detta arbete har vi strävat efter att uppnå en genomgående röd tråd genom hela studien och 

därför arbetat till stor del gemensamt med majoriteten av studiens delar. Vi har dock valt att dela 

upp vissa delar av vår undersökning. Anna Hammarstedt har skrivit  delarna Färger och kläder 

genom tiden ur ett genusperspektiv och Normkritiskt perspektiv och normkritisk pedagogik. Micaela 

Jans har skrivit delarna Genus i barnlitteratur och Genus som teori. Resterande delar samt 

provkodning och de stora kodningarna har utförts och skrivit tillsammans.

2. Bakgrund
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) framgår det 

tydligt att skönlitteratur har en central roll i samtliga skolämnen. I kursplanen för ämnet svenska går 

det exempelvis att läsa följande: ”i undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket, 2011, s. 223). Med andra 

ord framgår det tydligt i den aktuella läroplanen att skönlitteratur överlag utgör en stor och viktig 

roll i all undervisning. Susanne Bengtsson och Lina Svensson (2007) menar att innehållet i 

litteraturen kan ge både positiva och negativa effekter på barn. Av den anledningen är det viktigt att 

som pedagog vara medveten om vilka konsekvenser böckers innehåll kan bidra med (Rhedin, 2004) 

samt att vara uppmärksam kring vilka böcker som presenteras för eleverna och används i 

undervisningen (Bengtsson & Svensson, 2007). 

Många svenska forskare har under senare år poängterat betydelsen av att tillämpa ett normkritiskt 

perspektiv inom skolverksamhetens ramar (Bromseth, 2010). Det normkritiska perspektivet innebär 

att normer synliggörs och att dessa sedan ifrågasätts. När detta perspektiv används inom en 

pedagogisk verksamhet kallas det för normkritisk pedagogik (Bromseth, 2010). Tidigare forskning 

har visat på att skolverksamheten bär en stor del av ansvaret för att stereotypa genusmönster 

reproduceras och upprätthålls (Holm, 2008). Den normkritiska pedagogiken spelar därför en viktig 

roll och kan ses som ett hjälpmedel för att motverka att detta sker. En stor del i det normkritiska 

arbetet i skolan är valet av det material som används i undervisningen, bland annat barnlitteratur. 

Bodil Alvarsdotter (2002) menar i sin forskning att barnlitteraturen spelar en viktig roll när barn 

formar attityder och beteende kring könsmönster. Barnlitteraturens framställning av det manliga och 

kvinnliga är något barnen påverkas mycket tidigt av (Elvin Nowak & Thomson, 2003). Den 

litteratur barn läser hjälper till att forma barnen och dess attityder gällande detta (Alvarsdotter, 

2002). Alvarsdotter (2002) påpekar därför hur viktigt det är att pedagoger tillämpar ett 
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genusperspektiv i sitt arbetssätt. Pedagogen har ett viktigt ansvar att göra medvetna val av litteratur 

där innehållet bryter mot existerande normer för att visa en variation av människor och olika 

verkligheter (Alvarsdotter, 2002; Björkman, 2010). 

Den normkritiska synen på barnlitteraturen är ingen ny företeelse utan uppmärksammades redan 

under 1960-talet. Enligt Lena Kåreland och Agneta Lind-Munther (2005) var sociologen Rita 

Liljeström en av dem som öppnade upp diskussionen kring begreppet könsroller inom 

barnboksområdet. Liljeström fick år 1962 en artikel publicerad i tidskriften Hertha (1962) där hon 

kritiserade några pekböcker som var utgivna av förlaget Saga som tillhörde den Svenska 

lärartidningens förlag. Pekböckerna var utformade så att de riktade in sig att styra flickor och pojkar 

mot skilda intressen och aktiviteter. Boken för pojkar var i färgen blå och innehöll bilder på en bil, 

en buss, en båt och ett flygplan. Boken för flickor var istället i en rosa färg med bilder på en tallrik, 

kläder, frukt och en potta. Pekboken som var ämnad för flickor riktade tydligt in sig mot saker som 

fanns i hemmiljön medan pojkarnas bok innehöll fordon och uppmuntrade mot mer äventyr och 

prestation. Utöver detta beskriver Kåreland & Lind Munther (2005) också hur pojk- och 

flicklitteratur även började kritiseras alltmer under 1960-talet. Pojk- och flickböcker byttes istället 

ut mot ungdomsböcker som inte var ämnade för ett specifikt kön. I samband med detta hamnade 

även mansrollen i fokus och barnboksförfattarna försökte spegla en alltmer mångfasetterad bild av 

pojkar och män. Ett tydligt exempel på detta var Alfons Åberg-böckerna skrivna av Gunilla 

Bergström. Bergström framställde Alfons pappa som raka motsatsen till den stereotypa mannen, där 

han istället gestaltades som en riktig ”mjukispappa” som utför en mängd hushållssysslor.

Trots att  detta ifrågasattes redan på 1960-talet existerar fortfarande genusstereotyper inom 

barnlitteraturen. Maria Nikolajeva (1998) menar att pojkar oftast gestaltas som starka, aggressiva 

och äventyrliga medan flickor är emotionella, lydiga och lugna. Utöver stereotypiska 

personlighetsdrag finns även ytliga stereotypiska attribut som skapar en dikotomi mellan könen, 

exempelvis markörer som kläder och färger (Nordberg, 2005). Snäva könsroller är ett problem barn 

ofta möter i litteratur som de läser (Davies, 2003). Alvarsdotter (2002) menar att barnlitteratur som 

presenterar karaktärer som bryter mot stereotypa könsmönster kan hjälpa barnen att få en mer 

varierad och rättvis bild av könen. Det kan därför vara intressant att undersöka huruvida 2000-talets 

barnlitteratur med hjälp av ett normkritiskt perspektiv utmanar stereotyper och genuskonstruktioner.
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3. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som finns gällande genus i barnlitteratur 

och hur färger och kläder historiskt sett har förknippats och kopplats samman med de biologiska 

könen. 

3.1. Genus i barnlitteratur
I detta avsnitt kommer studier av barnlitteratur med genusinriktning att  redovisas. Studierna 

innefattar barnlitteratur som utgivits från 1940-talet fram till 2000-talet. Genom denna 

litteraturöversikt vill vi ge en överblick av hur genus, det vill säga det socialt konstruerade könet har 

kommit till uttryck och gestaltats i barnlitteratur genom tiden. Enligt  Nikolajeva (2000) har genus-

inriktade studier av barnlitteratur kommit att bli en betydelsefull del inom forskningen av 

barnlitteratur, och det  inkluderar även bilderboken. Kåreland (2005) menar dock att det finns lite 

forskning gällande genusstrukturer i litteratur för barn. Studierna som redovisas i detta avsnitt 

innefattar både hur barn och vuxna gestaltas och har framställts inom barnlitteratur.

Under 1970-talet  utförde Centerns Kvinnoförbund (1977) en studie av barn- och ungdomsböcker. 

Syftet med studien var att undersöka barn- och ungdomsböcker som blivit utgivna mellan åren 1950 

till 1970 och vilka könsroller som framställdes i dem. Studien fokuserade specifikt på vilka roller 

och yrken som personera i böckerna hade beroende på vilket kön karaktären hade (Centerns 

Kvinnoförbund, 1977). I de böcker som var utgivna kring 50-talet framkom det att kvinnorna oftast 

var hemmafruar. I de fåtal fall där kvinnorna hade yrken så var de mest förekommande att 

kvinnorna arbetade som hembiträden, städerskor, telefonister eller sjuksköterskor, det vill säga 

väldigt stereotypa kvinnliga yrken. I kontrast till detta hade samtliga män som förekom i böckerna 

ett arbete utanför hemmet och då oftast med ett yrke inom medelklassen eller högre 

medelklassyrken (Centerns Kvinnoförbund, 2007). De böcker som var utgivna under 1960-talet 

innehöll däremot fler kvinnor med yrken utanför hemmet än de böcker från 50-talet, dock var det 

fortfarande kvinnor med typiska lågavlönade kvinnoyrken som dominerade i dessa böcker. De 

manliga karaktärernas framställning var däremot oförändrad och de gestaltades fortfarande på 

samma sätt som under det tidigare decenniet. I studien visade det sig också att flickor och pojkar 

gestaltades med helt skilda beteendemönster (Centerns Kvinnoförbund, 2007). Pojkarna i böckerna 

kunde exempelvis inte acceptera att vara eller se ut som en flicka då det sågs som något negativt. 

Att vara som en pojke sågs däremot som något positivt och flickorna i böckerna kunde förlika sig 
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med pojkarna och även uttrycka en vilja att vara som en pojke. I böckerna kunde pojkarna ofta 

uttrycka sig negativt och nedlåtande om flickor och beskriva dem som exempelvis larviga, blyga, 

sjåpiga, svaga eller gnälliga medan flickorna inte uttryckte sig lika nedlåtande om pojkarna. 

Flickorna kunde däremot beskriva pojkarna som dumma, retsamma och överlägsna (Centerns 

Kvinnoförbund, 2007).

Kristina Fredriksson (1999) utförde även en liknande studie under 90-talet där hon undersökte 

högläsningslitteratur som var skrivna från 1940-talet fram till 1990-talet. I studien undersökte hon 

hur både pojkar/män och flickor/kvinnor beskrevs och framställdes utifrån ett genusperspektiv. De 

barn som förekom i böckerna gestaltades mycket genusstereotypt, där pojkarna ägnade sig åt rörliga 

aktiviteter som var tävlingsinriktade, medan flickorna istället sysselsatte sig med mer lugna 

aktiviteter. I litteraturen som Fredriksson (1999) undersökte fann hon även att flickors utseende ofta 

påpekades och att  det beskrevs som mer betydelsefullt för flickorna än pojkarna. När det gäller de 

vuxna karaktärerna som förekom i litteraturen visade studien att majoriteten av kvinnorna som 

förekom i litteraturen arbetade inom lågavlönade yrken och inte en enda kvinnlig karaktär arbetade 

inom något beslutsfattande yrke. De mest vanliga yrken som kvinnorna arbetade med var yrken 

inom hemmet, undervisning, vården eller affär. Männen i litteraturen arbetade däremot inom både 

låg- och högavlönade yrken och många av dem arbetade som chefer eller inom ett beslutsfattande 

yrke (Fredriksson, 1999). Kvinnornas yrken var högst begränsade och männen arbetade inom mer 

än dubbelt så många yrkeskategorier. Inom hemmet var det oftast kvinnan som skötte matlagning. I 

de fallen där mannen lagade mat misslyckades han ofta. Mannen skötte istället sysslor som 

reparationer inom hemmet medan kvinnorna ansvarade för merparten av hushållet. I de 

sammanhangen då männen utförde hushållssysslor var det oftast i samband med att kvinnan inte var 

närvarande eller var upptagen med annat (Fredriksson, 1999).

Lena Kåreland (2006) utförde en studie där hon undersökte hur flickor och pojkar framställs i 

bilderböcker. Hon undersökte vilka egenskaper som tillskrevs flickor och pojkar men även vilka 

normer som råder, samt vilka beteenden som uppmuntras och inte uppmuntras för respektive kön. I 

studien fann hon att pojkar ofta gestaltades som stora och starka medan flickor istället framställdes 

som dess motsats, små och svaga. Kåreland (2006) undersökte även hur vuxna personer gestaltades 

i bilderböckerna och det visade sig att männen och fäder ofta gestaltades som lekfulla och 

äventyrslystna tillsammans med barnen medan kvinnorna och mödrarna framställdes som de 

omsorgsfulla och stod för trygghet. Kåreland & Lind-Munther (2005) menar att det är ett  vanligt 
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förekommande att vuxna personer som finns med i bakgrunden av berättelser oftast gestaltas väldigt 

genusstereotypt. Kåreland (2006) förklarar sammanfattningsvis att en del av böckerna som 

analyserades i studien bröt mot normer och könsmönster men att majoriteten av alla böcker ändå 

följer och innehåller karaktärer utifrån stereotypa genusmönster.

Nikolajeva (2000) beskriver en genomförd studie där hon undersökt en rad olika böcker inom 

kategorin barnlitteratur och menar att det finns en relativ jämvikt mellan båda könen som 

huvudrollsinnehavare. Flera av de böcker som undersökts visade sig innehålla både pojkar och 

flickor medan några av böckerna också innehöll enbart karaktärer med ett  och samma kön. Enligt 

Kårelands (2005) studie visade det sig dock finnas en markant övervikt av manliga personer med 

huvudrollen i bilderböckerna. Böckerna visade sig innehålla nästan 50 manliga karaktärer medan 

det endast fanns ungefär 20 kvinnliga karaktärer som huvudpersoner. Kåreland (2005) menar dock 

att det är relativt vanligt förekommande att bilderböcker innehåller både manliga och kvinnliga 

karaktärer, där författarna använder sig av både en pojke och flicka som huvudpersoner för att  barn 

oavsett kön ska kunna relatera och identifiera sig med karaktärerna. Vanligt förekommande i 

bilderböckerna visade sig också vara syskonpar, och då oftast storebröder tillsammans med en 

lillasyster, vilket resulterade i att det genererade en manlig dominans. 

Enligt Nikolajeva (2000) är huvudpersonens kön sällan avgörande för handlingen i bilderboken och 

därför gestaltas barn väldigt ofta genusneutralt  i förhållande till innehållet och dess handling. En 

möjlig anledning till detta menar Nikolajeva (2000) skulle kunna vara att det är  mindre signifikanta 

skillnader mellan unga pojkar och flickor och att de först och främst är barn. Därför blir det högst 

irrelevant för barn vilket biologiskt kön som innehar huvudrollen i de böcker som de kommer i 

kontakt med. Nikolajeva (2000) hävdar därför att det utifrån ett  feministiskt perspektiv egentligen 

är helt irrelevant att  analysera litteratur med en utgångspunkt i det biologiska könet och i vilken 

utsträckning det respektive kön förekommer, utan det som är intressant att studera är det socialt 

konstruerade könet, det vill säga genus. Det är därför inte heller i denna studie relevant att studera 

hur ofta det ena könet förekommer i relation till det andra. Det som istället är av större relevans är 

att  undersöka hur män och kvinnor gestaltas och om bilderböckerna i sådana fall förmedlar 

specifika genuskonstruktioner eller om de är normkritiska och uppvisar en större variation av hur 

pojkar/män samt flickor/kvinnor kan vara, för att på så sätt undvika förmedlingen av 

genusstereotyper. 
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Enligt Ylva Elwin-Nowak & Heléne Thomson (2003) har böckers gestaltning av manligt och 

kvinnligt en mycket stor påverkan tidigt  hos barn, något som Kåreland (2005) även menar att  de 

flesta forskare anser. Hon uttrycker även att läsaren ofta identifierar sig med karaktärerna i  de 

böcker som de läser, och lär sig därefter ett specifikt  mönster av sociala och kulturella värderingar. 

Det är därför mycket viktigt att innehållet i barnlitteraturen påvisar olika sätt att vara som därmed 

ger barnen möjligheter att utveckla sin egen identitet (Davies, 2003).

Nikolajeva (2000) understryker att  den yttre aspekten av hur pojkar och flickor framställs i 

barnböcker har en allt större betydelse för barn till skillnad från vilket kön huvudpersonerna har i de 

böcker de läser. Detta skapar medvetna och omedvetna förväntningar eller föreställningar av hur 

pojkar och flickor ska vara som sedan utvecklas till sociala regler. Hon menar att dessa yttre 

aspekter och stereotypa genusmönster oftast kommer till uttryck genom färger på kläder eller 

leksaker i barnlitteratur. Därav har vi i denna studie valt att studera hur flickor/kvinnor samt pojkar/

män framställs med hjälp av färger och kläder, för att på så vis undersöka om och i sådana fall hur 

genusmönster kommer till uttryck inom barnlitteratur från 2000-talet. I kommande avsnitt  kommer 

därför en vidare redogörelse av hur färger och kläder genom historien  har kommit  till uttryck och 

kopplats samman med manligt och kvinnligt.

3.2. Färg och kläder genom tiden ur ett genusperspektiv
I dagens samhälle associeras i de allra flesta fall färgen blått till pojkar och färgen rosa till flickor 

(Ambjörnsson, 2011). Klär någon sitt barn i exempelvis rosa går det att  räkna med att människor 

associerar detta till något feminint (Ambjörnsson, 2011). Så har det dock inte alltid sett ut; att 

signalera och markera könstillhörighet med hjälp av färger och kläder var inte vanligt förrän kring 

sekelskiftet 1900 (Ambjörnsson, 2011). Vid sekelskiftet  1900 började olika färger likt idag 

förknippas mer eller mindre till det ena eller andra könen, dock kläddes pojkar ofta i rosa och 

flickor i blått istället för tvärtom som det ser ut idag (Ambjörnsson, 2011). Anledningen till detta 

var att rosa är en färg som ligger nära rött som förr ansågs vara en maskulin, kraftig färg och som 

associerades med makt (Ambjörnsson, 2011). Blått betraktades istället som en stillsam, mjuk och 

mild färg och förknippades med jungfru Maria (Ambjörnsson, 2011). Ambjörnsson (2011) visar hur 

man i veckomagasinet Ladies Home Journal år 1918 kunde läsa följande: ”den allmänt accepterade 

regeln är rosa för pojkar och blått för flickor. Anledningen är att rosa, som är en starkare och mer 

bestämt färg, passar bättre för pojkar, medan blått, som är mer skör och spröd, är vackrare på 

flickor” (Ambjörnsson, 2011). Färgnormerna var med andra ord inte friare på 1900-talet; de var lika 
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tydliga och märkbara dock enbart omvända. En sådan stark norm som följer tillbaka så långt i tiden 

är svår att bryta (Ambjörnsson, 2011).

Färgerna blått och rosa började med tiden gradvis byta plats med varandra men det var inte förrän 

vid 1940-talet som rosa slog igenom som en ”tjejfärg” (Ambjörnsson, 2011). Anledningen till 

varför färgen blått gradvis började förknippas mer till män än kvinnor var för att färgen nu 

associerades till soldaternas uniformer och armén (Ambjörnsson, 2011). Att rosa blev en tjejfärg 

och kvinnligt kodad finns det dock ingen säker förklaring till, enbart teorier (Ambjörnsson, 2011). 

Ambjörnsson (2014a) berättar i en intervju med Lärarnas Nyheter hur rosa idag är könskodad som 

en kvinnlig färg men förknippas även i många fall till ”barndom, infantilitet och i förlängningen 

dumhet.” Hon menar även att rosa är en färg som flickor förväntas växa ifrån ju äldre de blir 

(Ambjörnsson, 2014a). Vidare i intervjun berättar Ambjörnsson (2014a) att färg i allmänhet har en 

tydlig och viktig funktion i formandet av barns könsidentitet samt att färg fungerar som 

könssorterare. Ambjörnsson (2014a) menar att  färg och estetik kan ses som ett harmlöst område att 

göra en sortering av kön efter samt framstå som något oproblematiskt och ofarligt.

I barnklädesaffärer kan man tydligt se hur butikerna är uppdelade i två olika sidor och färgnyanser, 

istället för att ha en gemensam avdelning för bebisar oavsett kön (Ambjörnsson, 2011). På den ena 

sidan finns pojkkläderna som i huvudsak består av färgerna blått, grått och andra mörka nyanser av 

olika färger. Ser man till den andra sidan finns flickkläderna som domineras av rött, rosa, vitt och 

glitter (Ambjörnsson, 2011). Enligt Ambjörnsson (2011) är rosa en central färg i barndomen till 

skillnad från i vuxenlivet. En förklaring till detta menar Ambjörnsson (2011) är att  könsindelningen 

och genussortering är viktigare bland spädbarn och yngre barn då möjligheterna att markera sitt kön 

inte är lika många som vid vuxen ålder. I dessa åldrar är med andra ord färg- och klädval en av få 

möjligheter att  påvisa sin könstillhörighet. Ambjörnsson (2011) menar att det ibland kan vara svårt 

att  avgöra om en bebis är pojke eller flicka, eftersom det nödvändigtvis inte är något som syns. Av 

den anledningen blir kläder och färger viktiga verktyg när det gäller att bestämma ett barns kön 

(Ambjörnsson, 2011).

Många forskare påvisar hur kläder har en central roll för hur genus uttrycks och iscensätts samt i 

flera fall ifrågasätts. I Ambjörnssons avhandling Den rosa overallen (2005) har hon utfört  en studie 

där hon intervjuat ett antal föräldrar i Stockholm gällande genusfostran. Studien visar hur de 

intervjuade föräldrarna anser att kläder är en av de viktigaste genusmarkörerna. Färgen rosa pekades 
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här ut av föräldrarna som en problematisk färg (Ambjörnsson, 2005). Att klä sin flicka i ett rosa 

klädesplagg ansågs av föräldrarna vara bekymmersamt och att klä sin pojke i färgen kändes helt 

otänkbart då det fanns en rädsla för att sonen ska ses som en flicka (Ambjörnsson, 2005). 

Anledningen till att rosa flickkläder sågs som något bekymmersamt var att de ansåg att färgen kan 

ses som kränkande samt förtryckande (Ambjörnsson, 2005). Trots detta fanns ändå en vilja att 

markera sina barns kön, något som i dagens samhälle görs genom användning av rosa till flickorna 

och blått  till pojkarna (Ambjörnsson, 2005). Föräldrarna till flickorna i Ambjörnssons studie (2005) 

menar att de ofta tampades med problemet gällande vad som är lagom mycket rosa för att markera 

kvinnlighet och vad som blir för mycket. Pojkföräldrarna menade att de oftast inte behöver tänka 

kring denna problematik överhuvudtaget, då rosa är en färg som ofta helt  utesluts eftersom rosa 

klädesplagg på en pojke skulle ses som överdrivet och skrattretande (Ambjörnsson, 2005; 

Ambjörnsson 2011) - ”att ta avstånd från rosa är ett sätt att visa att man är pojke, inte 

flicka” (Ambjörnsson, 2011). 

I dagens samhälle är det inte bara färger som till stor del är könskodade utan även kläder, dock har 

det precis som för färger inte alltid sett ut  på detta vis då varken färger eller kläder historiskt sett har 

varit  så tydligt könspolariserade som de är idag (Ambjörnsson, 2011). Vid 1910-talet var det 

exempelvis vanligt för både pojkar och flickor att bära en så kallad kolt, ett  plagg som har en 

skjortliknande överdel med vid nederdel, likt en kort klänning (Ambjörnsson, 2011). Av den 

anledningen kunde det vara svårt att avgöra om barnet var en pojke eller en flicka då klädesplagget 

bars av båda könen. Dessutom hade både flickor och pojkar oftast långt hår (Ambjörnsson, 2011). 

Till för ungefär hundra år sedan fanns det med andra ord inga tydliga skillnader mellan hur pojkar 

och flickor klädde sig (Ambjörnsson, 2011). Enligt stereotypa uppfattningar i dagens samhälle klär 

sig pojkar oftast i blåa klädesplagg, har ofta kort hår och byxor (Svaleryd, 2003). En flicka däremot 

är enligt stereotypen söt  och lugn med vackra kläder och fint hår (Gens, 2002; Svaleryd, 2003). 

Flickor avbildas dessutom i barnböcker ofta med kjol och längre hår samt med kläder i färgerna rött 

och rosa (Claesdotter, 2002). Trots dessa stereotypa uppfattningar är det i dagens samhälle lika 

accepterat för flickor och kvinnor som det är för pojkar och män att ha på sig byxor och shorts samt 

klä sig i färgen blå, men inte i lika stor utsträckning accepterat för pojkar och män som det är för 

flickor och kvinnor att klä sig i rosa klädesplagg samt bära klänning och kjol (Ambjörnsson, 2011). 

Ambjörnsson (2011) förklarar att saker som ses som manligt kodat, som exempelvis aktiviteter, 

föremål, leksaker, färger, kläder och så vidare inte ses som avstötande och blir på så vis inte 

negativt betingat, till skillnad från sådant som räknas som flicksaker. Exempelvis är byxor 
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egentligen kodat som ett traditionellt mansplagg, dock uppfattas det inte som något onaturligt om en 

kvinna bär plagget (Ambjörnsson, 2014b). Ett annat exempel är att rosa är en färg som inte anses 

passa på pojkar, medan det är mer accepterat för flickor att bära blåa klädesplagg eller andra plagg 

som anses vara maskulina (Ambjörnsson, 2011). Kåreland (2005) förklarar att samhället har en 

större acceptans för att  flickor överträder genusnormer än pojkar. Det finns med andra ord en större 

acceptans när det gäller kvinnors användning av bland annat färger och kläder och kvinnor ges 

därför även fler möjligheter till variation när det gäller både kläd- och färgval (Ambjörnsson, 2011). 

4. Teoretiska utgångspunkter
Vi har valt att analysera studiens empiriska material utifrån ett normkritiskt perspektiv (som är ett 

relativt nytt analysverktyg) samt utifrån den genusteori som Yvonne Hirdman (1988, 2001) 

presenterar. I detta avsnitt ges en förklaring och beskrivning av dessa två utgångspunkter. 

4.1. Normkritiskt perspektiv och normkritisk pedagogik
Normer är underförstådda och osynliga regler, föreställningar, idéer och förväntningar gällande det 

som anses vara normalt i olika sammanhang, exempelvis hur vi ska uppträda mot varandra och bör 

se ut. Detta skapar i sin tur förväntningar på hur individer ska bete sig, hur de ska se ut samt hur de 

ska leva (Sörensdotter, 2010). Renita Sörensdotter (2010) menar att  de som passar in inom de 

rådande normernas ramar ofta blir bekräftade medan ”den som avviker från normen riskerar att 

stereotypiseras, bestraffas eller osynliggöras av sin omgivning” (Sörensdotter, 2010, s.136-137). 

Heteronormen är den mest påtagliga i dagens samhälle, det vill säga att män förväntas vara 

attraherade av kvinnor och tvärtom samt att män bör bete sig maskulint och kvinnor feminint 

(Bromseth, 2010). Beroende på huruvida man är kvinna eller man och hur man uttrycker och lever 

kön ges man olika rättigheter och möjligheter i samhället. Janne Bromseth (2010, s. 30) menar att 

”för att vara begriplig som människa ska man passa in i rådande normer för en av två tillgängliga 

könskategorier; man eller kvinna.”

Det normkritiska perspektivet fungerar som ett hjälpmedel för att  synliggöra samhällets rådande 

normer, hur de upprätthålls och reproduceras samt ifrågasätta och inta ett kritiskt förhållningssätt till 

dessa (Bromseth, 2010). Syftet  med detta perspektiv är inte att enbart inkludera ”normbrytarna” i 

samhället, utan normen behöver även synliggöras och ifrågasättas (Bromseth, 2010). Under senare 

år har flertalet svenska forskare påvisat vikten av att ha ett  normkritiskt perspektiv på och i skolans 
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verksamhet, undervisning och arbetssätt för att på så vis sträva efter samt kunna uppnå ökad 

jämlikhet (Bromseth, 2010). När ett normkritiskt perspektiv appliceras inom pedagogiska ramar och 

praktiker kallas det för normkritisk pedagogik (Bromseth, 2010). Normkritisk pedagogik går ut på 

att  uppmärksamma de normer som finns i samhället med fokus på de som skapar förtryck, dels 

inom samhället som helhet men även inom skolverksamheten samt undervisningen (Hessel, 2014). 

Grundbulten inom ett normkritiskt pedagogiskt arbete är kunskap om vad normer är och hur normer 

skapas, vilket är en förutsättning för att undvika att skillnad görs mellan människor (Rosén, 2010; 

Björkman, 2010). Lena Martinsson och Eva Reimers (2008) menar att normer behöver kritiskt 

granskas, både hur de uppkommer och vilka effekter de får, och att vi på så vis lär oss att urskilja 

vilka normer som behövs ifrågasättas och förändras för att undvika förtryck och andrafiering. 

Ett normkritiskt pedagogiskt arbete utförs inte enbart i någon enstaka del i skolverksamheten utan  i 

skolan som helhet. Tidigare forskning har visat på att skolverksamheten till stor del är ansvariga för 

att stereotypa genusmönster reproduceras och upprätthålls (Holm, 2008). Samtliga barn är i hög 

grad mottagliga för uttalade samt outtalade normer, värderingar, signaler, villkor och förväntningar 

som de möter i vardagen (Davies, 2003). Det behövs av denna anledning ständig reflektion kring 

hur den pedagogiska praktiken ser ut och vilka normer som framkommer i den för att på så vis 

motverka normers reproduktion (Rosén, 2010). Bromseth (2010) menar att  det är viktigt  att se sig 

själv som medskapare av normer och att pedagogen därför behöver reflektera över sin roll samt 

kring de föreställningar man själv har som är kopplade till samhällets normer (Berg, 2010, s. 224). 

Ett exempel gällande en sådan reflektion skulle kunna vara kring sitt egna eller skolverksamhetens 

förhållningssätt till pojkar och flickor samt genus i allmänhet.

I undervisningen kan normkritisk pedagogik handla om att läraren är medveten, uppmärksam och 

kritisk till materialet som används i klassrummet, vilka val som görs samt hur läraren agerar och 

talar till eleverna. Det kan exempelvis handla om läroböcker, skönlitteratur, lekar och så vidare som 

har olika ingångar och där olika verkligheter presenteras (Rosén, 2010). Vid val av material och 

uppgifter i klassrummet behöver läraren vara uppmärksam på vem som görs till norm, exempelvis i 

skönlitteratur som används både vid elevernas egna läsning samt vid högläsning (Bromseth, 2010). 

Böcker av olika slag presenterar vanligen en mycket begränsad bild av verkligheten gällande 

exempelvis kön (Björkman, 2010). Möter eleverna enbart barnlitteratur som bekräftar och möter 

normen blir eleverna offer för existerande normer och läraren blir medskapare. Pedagogen har 

därför ett viktigt ansvar att göra medvetna val av litteratur där innehållet bryter mot existerande 
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normer för att visa en variation av människor och olika verkligheter (Alvarsdotter, 2002; Björkman, 

2010). Även Brownyn Davies (2003) påvisar hur viktigt det är med böcker där rådande könsnormer 

bryts. Detta kan vara något som inte fullkomligt accepteras av eleverna och/eller föräldrar fullt ut. 

Detta innebär inte ett  misslyckande utan snarare en möjlighet då läraren får ett  tillfälle att ifrågasätta 

och kritiskt granska befintliga normer och skapa givande diskussioner i klassrummet tillsammans 

med eleverna där eleverna får en chans att ställa sig kritiskt mot olika normer (Bromseth, 2010).

Skolverket (2001) menar att barn aktivt skapar sitt egna jag men samtidigt är passiva då de är 

mottagliga för vuxnas normer och värderingar, vilket innebär att det är desto viktigare att lärarna är 

medvetna kring vilka val de gör av bland annat litteratur samt hur de språkligt  formulerar sig, 

exempelvis vid samtal kring normer. Språket är en viktig bidragande faktor gällande hur ramar 

kontinuerligt skapas i klassrummet och undervisningen. Vad som sägs och nämns samt i vilken 

utsträckning påvisar vilka människor och erfarenheter som ”får finnas” och på vilket sätt 

(Bromseth, 2010). 

Lotta Björkman (2010) lyfter ett dilemma gällande det normkritiska materialurvalet. Hon menar att 

det finns en problematik när det gäller att finna en balans mellan att lära eleverna om det aktuella 

kulturarvet samtidigt  som man utmanar detta. I Lgr11 (Skolverket, 2011, s.13) står det att ett av de 

mål eleverna ska uppnå i grundskolan är att de ”har fått kunskaper om och insikt i det svenska, 

nordiska och västerländska kulturarvet.” En uppgift inom läraryrket är med andra ord att eleverna 

ska ges kunskap om den kulturella norm som existerar i dagens samhälle. Utesluts detta i 

undervisningen bedrivs den inte i enlighet med vad som står i den aktuella läroplanen. Björkman 

(2010) bygger vidare på detta dilemma och menar att en undervisning som inte ger eleverna 

kunskap om de normer som råder i samhället eventuellt missgynnar eleverna då eleverna kan få 

svårigheter med att hävda sig på arbetsmarknaden men även i vardagliga situationer där det oftast 

finns och förväntas dessa bilder av världen (Björkman, 2010). Dock förändras dessa bilder ständigt 

och skolan har ett stort och viktigt ansvar i utvecklingen av detta. Därav är det ett av lärarnas många 

ansvarsområden att både inkludera undervisning inom det rådande kulturarvet samtidigt som 

normerna synliggörs och ifrågasätts samt att eleverna får kunskap om andra perspektiv (Björkman, 

2010). 
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4.2. Genus som teori
För att undvika möjliga tvetydigheter eller missförstånd i denna uppsats vill vi tydliggöra och 

definiera begreppen kön och genus. Vi har i vår studie valt att ansluta oss till Hirdmans (2001) 

definition av kön. Hirdman (2001) menar att ordet kön är ett ord som är fyllt med en rad olika 

betydelser, bland annat för att tala om Man och Kvinna. Hirdman (2001) förklarar därför att det 

behövs ett  begrepp  för att komma ifrån denna olycksaliga uppdelning. Det är i detta sammanhang 

som begreppet genus kommer till användning. Hirdman (2001) förklarar varför begreppet genus 

behövs på följande vis:

”Jag behöver ordet genus för att kunna tala om hur man talat och talar om 

kön. För en sådan uppgift har man helt enkelt inte råd med att kunna bli 

missförstådd. Ordet kön tenderar att glida diffust mellan det ’biologiska 

könet’ och det formade. Medan ordet genus inte lämnar något utrymme för 

tvetydigheter.”

          (Hirdman, 2001, s. 16)

Genus ger oss därför enligt Hirdman (2001) en bredare förståelse för hur människor formas och 

formar sig till Man och Kvinna, det vill säga det socialt och kulturellt konstruerade könet, där män 

och kvinnor tillåts eller förväntas vara på ett specifikt sätt utifrån det biologiska kön de tillhör. 

Genus hjälper oss att  förstå människans föreställningar om människor som kön och det  faktum att 

dessa föreställningar bara är en mänsklig uppfinning, där dessa tankar, föreställningar och vanor 

omvandlas och gestaltas som normer bland oss människor (Hirdman, 2001). Hirdman (1988) menar 

”att vi med genus sätter namn på det alltmer komplicerade kunskap vi har om »manligt» och  

»kvinnligt», vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt görs”. Genus ska därför förstås 

som något vi gör och hela genuskonstruktionen bygger därför på dessa föreställningar och vanor 

som i sin tur skapar stereotyperna Han och Hon (Hirdman, 2001). 

För att knyta an till vår studie och ge en förståelse för vad själva konstruerandet av genus kan 

innebära i praktiken vill vi därför ge konkreta exempel. Exempelvis så konstrueras genus genom 

föreställningar om att flickor och pojkar tillåts eller förväntas att bära särskilda klädesplagg och 

andra inte (Hirdman, 1988). Flickor tillåts eller till och med förväntas exempelvis bära klänning 
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eller kjol medan det enligt vissa inte är tänkbart att en pojke skulle bära dessa klädesplagg 

(Ambjörnsson, 2011). Pojkar förväntas istället  bära byxor eller shorts (Ambjörnsson, 2014b). 

Flickor anses däremot kunna bära både byxor och shorts utan att detta ifrågasätts på samma sätt 

som om exempelvis en pojke skulle bära klänning eller kjol (Ambjörnsson, 2011). Färger är även 

något som är väldigt starkt kopplat till genuskonstruktionen då pojkar/män och flickor/kvinnor 

tillåts att bära vissa specifika färger beroende på sitt biologiska kön. Exempelvis så anses färgen 

rosa i många sammanhang vara en så kallad ”tjejfärg” och pojkar förväntas därför inte bära denna 

färg (Ambjörnsson, 2011). I denna studie behöver vi därför begreppet genus för att kunna diskutera 

hur pojkar och män samt flickor och kvinnor i barnböcker gestaltas med färger och kläder för att på 

så vis undersöka om böckerna är normkritiska eller ej, eller om de förmedlar och reproducerar 

specifika genuskonstruktioner.

För att  förklara hur hela denna genuskonstruktion skapas och vad den är uppbyggd utav kommer 

denna studie att utgå från Hirdmans genusteori som består av genussystemet och genuskontraktet.

4.2.1 Genussystemet och genuskontraktet

För att skapa en bredare förståelse av hur genus skapas, det vill säga dessa föreställningar och 

stereotyper av hur män och kvinnor bör vara utgår vi i denna studie från Hirdmans genusteori om 

genussystemet och dess genuskontrakt. Teorin förklarar vilka faktorer det är som bidrar till att dessa 

genusmönster skapas, det vill säga de föreställningar vi människor har om hur män och kvinnor 

tillåts eller uppmuntras till att vara. Hirdman (1988) redogör och menar att genussystemet ska 

förstås på följande vis:

”Det ska förstås som en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett   

»nätverk» av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka 

genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och 

regelbundenheter. Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön” 

                                                                                        (Hirdman 1988, s.51)

Hirdman (1988) förklarar vidare att ordningen av människor som genuskonstruktion har blivit 

grunden för andra ordningar, det  vill säga de sociala, ekonomiska och politiska ordningar.  

Genussystem grundar sig och utgår från två bärande logiker eller principer som fungerar som en 
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förklaringsmodell för hur genus konstrueras och ska förstås. Den första principen handlar om 

dikotomin av könen, det vill säga isärhållandet av könen som gör att  de ses som varandras 

motsatser. Den andra principen är hierarkin, där mannen ses som norm (Hirdman, 1988, 2001). 

Hirdman (1988) förklarar att: ”Det är män som är människor, därmed utgör de normen för det 

normala och det allmängiltiga” (s. 51). Detta ställer mannen i en överordnad position och gör att 

det som uppfattas som manligt värderas högre än det som uppfattas som kvinnligt. 

Den första principen, isärhållandet av kön, grundar sig i  att mannen och kvinnan konstrueras och 

förstås som varandras motpoler. Med andra ord, att manligt och kvinnligt  inte bör blandas på grund 

av mannen och kvinnans biologiska skillnader. Hirdman (1988) menar att ”isärhållningens 

grunduttryck finns i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om det manliga och 

kvinnliga” (s. 52). Genom isärhållningen av könen, har män och kvinnor kategoriseras in i olika 

fack, där de exempelvis förväntas arbeta inom olika yrken eller förväntas vara på ett specifikt sätt 

utifrån den biologiska tillhörigheten.

Den andra principen, hierarkin, utgår från att mannen är normen och kvinnan den avvikande som 

resulterar i att kvinnan är underordnad mannen. Hirdman (1988) förklarar hur dikotomin mellan 

könen aktualiserar genussystemets andra princip, och därmed legitimerar mannen som norm. Enligt 

Hirdman (1988) är det genom isärhållningen som hierarkin mellan könen fortsätter att upprätthållas, 

och på så sätt fortsätter mannen också att berättigas och ses som norm. Genussystemet principer och 

teori förklarar och hjälper på så sätt oss att förstå hur män och kvinnor konstrueras som tankefigurer 

som i sin tur utvecklar stereotyper i vårt samhälle. 

Vi vill framhålla och även poängtera att vi i denna uppsats valt att specifikt fokusera på den första 

principen inom genussystemet, det vill säga särhållandet av könen. Då studien syftar till att 

undersöka hur flickor/kvinnor respektive pojkar/män gestaltas med färger och kläder, kan vi med 

hjälp av denna princip och utifrån ett genusperspektiv studera om och i sådana fall hur dikotomin 

kommer till uttryck genom färger och kläder på respektive kön i barnlitteraturen.

Genom genussystemets process skapas dessa ömsesidiga föreställningar om vad Han och Hon är. 

Konstruktionen av dessa föreställningar skapas av både män och kvinnor. Dessa föreställningar kan 

enligt Hirdman liknas vid ett kontrakt, närmare bestämt ett  genuskontrakt som ärvs från generation 

till generation. Hirdman (1988) definierar detta genuskontrakt på följande vis:

18



”Genuskontraktet är således mycket konkreta föreställningar; uppspaltade 

på olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i 

arbetet – vilka redskap som hör till vem, i kärleken – vem som ska förföra 

vem, i språket – hur de ska prata, vilka ord de får använda, - gestalten/den 

yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara, etc 

etc, i all otrolig detaljrikedom” 

                                                                                      (Hirdman, 1988, s. 54)

Genuskontraktet reglerar därmed relationen mellan könen som på så vis styr över vilket 

handlingsutrymme vi tillåts eller förväntas ha som män och kvinnor. Dessa kontrakt  som innehåller 

dessa föreställningar existerar osynligt på tre olika nivåer: kulturell överlagring, hur relationen 

mellan mannen och kvinnan bör se ut, social integration, hur arbetsfördelningen mellan könen bör 

vara samt socialisering, hur män och kvinnor som individer förväntas vara (Hirdman, 1988, s. 53). 

Det bör dock tilläggas att dessa kontrakt ser annorlunda ut beroende på exempelvis klasstillhörighet 

och status. Hirdman (1988, 2001) menar att  genuskontraktet, som består av dessa stereotypa 

genuskonstruktioner fortsätter att existera eftersom de upprätthålls av oss män och kvinnor. Genom 

genussystemets process och kontraktens gemensamma överenskommelse om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt, skapas därmed ny segregering och ny hierarkisering. För att en förändring 

ska ske menar Hirdman (1988) att dikotomin, själva isärhållandet av könen måste upphöra. Ju 

svagare dikotomins princip  eller logik fungerar, desto mer kommer den manliga normen ifrågasättas 

och därmed göra den mindre legitim.

Genuskontraktets fundament ger oss i denna studie en möjlighet att  studera om, och i sådana fall 

hur, genuskontraktet kan komma att uttryckas genom hur män och kvinnor gestaltas med färger och 

kläder i barnlitteraturen. I vår studie undersöks huruvida barnlitteraturen tenderar att förmedla 

stereotypa genusmönster eller uppvisar olika sätt  att  vara man och kvinna samt förmedlar ett 

normkritiskt perspektiv.
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5. Syfte och frågeställningar
Syftet med vår studie är att undersöka om, och i sådana fall hur, könsnormer blir befästa genom 

yttre attribut i barnlitteratur för barn. Detta undersöker vi genom att studera färg- och klädval i 

bilder från bilderböcker utgivna under 2000-talet. De frågeställningar denna studie har som avsikt 

att besvara är följande:

1. Hur framställs flickor/kvinnor respektive pojkar/män i barnlitteratur med hjälp av färger och 

kläder?

2. Vilka likheter och skillnader uppvisar bilderböckerna gällande hur flickor/kvinnor respektive 

pojkar/män framställs med hjälp av färger och kläder?

3. Hur kan resultatet tolkas utifrån ett genusperspektiv, och hur kan denna genusanalys föra en 

vidare diskussion kring huruvida de undersökta bilderböckerna är normkritiska?

6. Metod 
I följande avsnitt presenteras vårt metodval, studiens begränsningar, urvalsprinciper, material, hur vi 

har samlat in empiri till studien samt bearbetat den. 

6.1. Metodbeskrivning
Studien är empirisk och är främst en kvantitativ innehållsanalys där vi studerat förekomsten av färg 

och kläder som binär könskodning av människor i barnlitteratur utgiven under 2000-talet. Enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) omfattar den kvantitativa innehållsanalysen två 

grundläggande komponenter. Innehållsanalysen innefattar en undersökning av ett  innehåll i någon 

form av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. I vår studie görs en undersökning av den 

bildmässiga framställningen i barnlitteratur. Med kvantitativ menar Esaiasson et al. (2012) att 

undersökningen som görs är baserad på likvärdiga och jämförbara uppgifter med många 

analysenheter som sedan kan uttryckas i siffror och även analyseras för att kunna få syn på 

eventuella mönster i empirin. En kvantitativ innehållsanalys är en användbar metod för att göra 

systematiska klassificeringar samt vid undersökning av förekomsten av olika typer av kategorier i 

ett  valt material (Esaiasson et al., 2012). I denna studie kommer vi att undersöka hur ofta de olika 

kategorierna, det vill säga färger och kläder som vi i förhand valt att fokusera på, förekommer med 

hjälp av två kodscheman - ett för kläder och ett för färg. Hur datainsamlingen gick till samt hur våra  

kodscheman konstruerades kommer förklaras längre fram.
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Eftersom att syftet med vår studie är att undersöka hur de båda biologiska könen bildmässigt 

framställs i barnlitteratur med hjälp av kläder och färger är kvantitativ innehållsanalys en lämplig 

metod (Esaiasson et al., 2012). Esaiasson et al. (2012) lyfter fram att en kvantitativ studie innehåller 

element av tolkning då de innehållsliga enheterna först måste tolkas för att därefter kunna räknas 

och kategoriseras. Eftersom litteraturen analyseras manuellt kan även mer komplicerade tolkningar 

göras (Bergström & Boréus, 2012, s. 51). 

Vi är medvetna om den problematik som finns med en kvantitativ innehållsanalys. En kvantitativ 

innehållsanalys gör att den som utför undersökningen enbart får svar på det som i förhand har valts 

att studeras (Bergström & Boréus, 2012). Eftersom att det är den som utför undersökningen som på 

egen hand har bestämt vad som ska studeras kan forskningen inte heller bli helt objektiv. Denna 

metod tar dessutom inte hänsyn till sammanhangets betydelse vilket i denna studie kan innebära, då 

vi enbart analyserar den bildmässiga framställningen, att bilderna separeras från texten och själva 

innehållet som helhet. För att minska de problem som finns och för att undvika att bilderna tas ut 

från sitt sammanhang i vår analys kommer vi även att ta hänsyn till det som står i texten i 

barnlitteraturen. Att det som står i texten tas i beaktande kan dessutom bidra till att vi får en större 

förståelse kring vad det är vi ser på bilderna som hör till texten. 

6.2. Urvalsprinciper
I denna studie har vi valt att  kvantitativt analysera 30 barnlitterära böcker som är utgivna under 

2000-talet. Vid urvalet av dessa 30 böcker hade vi ett antal principer och begränsningar gällande 

vilka böcker vi skulle välja ut  för analys. Precis som tidigare nämnts var en av dessa principer att 

böckerna skulle vara utgivna under 2000-talet. Anledningen till detta är då normkritiskt tänkande 

och den normkritiska pedagogiken har blivit mer aktuell i skolverksamheterna de senaste åren 

(Bromseth, 2010). Därav borde normkritik på ett märkbart sätt spegla utformningen av nyligen 

utgivna böckers bilder. Valet av antal böcker grundar sig i vårt  metodval då kvantitativa 

undersökningar kräver en större mängd material för att ge ett mer reliabelt resultat än vid en 

kvalitativ undersökning. Eftersom det är praktiskt taget omöjligt att undersöka och analysera 

samtliga böcker som givits ut på 2000-talet utfördes ett strategiskt urval med intentionen att 

åstadkomma en relativt representativ bild av 2000-talets bilderböcker. Det strategiska urvalet är  

förvisso inte representativt för materialet som helhet, det vill säga samtliga bilderböcker utgivna 

under 2000-talet, i alla dess detaljer. Esaiasson et al. (2012, s. 159) menar dock att ”allmängiltiga 

aspekter  kan belysas som kan förväntas säga något väsentligt om också övrigt närliggande fall i 

populationen.”
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Efter att ha beslutat oss om en specifik tidsram när litteraturen skulle vara utgiven behövde vi 

avgränsa oss ytterligare inom denna ram. För att  uppfylla vårt syfte med studien samt besvara våra 

frågeställningar krävdes ett bildmässigt material för att  kunna utföra vår analys. Av den anledningen 

valdes 30 bilderböcker ut utifrån Ulla Rhedins (1992) definition av bilderboken. Rhedin (1992) 

menar att bilderböckers syfte är att med hjälp av både bild och text förmedla en berättelse. Hon 

menar även att det ska finnas åtminstone en bild och ett textstycke på varje uppslag i en bilderbok. 

Genom att enbart välja ut bilderböcker till vår analys fick vi därav ett stort bildmässigt material. 

6.2.1. Analysmaterial

Vi har analyserat 30 barnlitterära böcker som har hämtats från både Blåsehusbiblioteket och 

Uppsala Stadsbibliotek. 

1. Klubb S.O.S fångar ett spöke - (text) Malin Stehn, (bild) Lena Thoft Sjöström

2. Vita streck - (text och bild) Sara Lundberg

3. Ole hos Doktor Semla och Syster Bulla - (text) Grethe Rottböll, (bild) Anna-Karin Garhamn

4. Var är Lizzy? - (text) Elly van der Linden, (bild) Suzanne Diederen

5. Sova över - (text) Annica Thor, (illustration) Cecilia Torudd

6. Låt alla vara med - tillsammans är vi starka - (text) Ulrika och Mats Slottnes, (bild) Lilian 

Johansson

7. Pop och pappa klär ut sig - (text) Bosse Löthén, (bild) Erika Kovanen

8. Paula prinsessa för en dag - (text) Ursel Scheffler, (bild) Dagmar Denze

9. En som du inte känner - (text och bild) Thomas och Anna-Clara Tidholm

10. Kråke målar - (text) Marie Bosson Rydell, (bild) Jessica Lindholm

11. Djurväktarna 12 - Det allra bästa - (text) Gull Åkerblom, (bild) Leif E. Eriksson

12. Tage på camping - Fisketuren - (text) Ann-Charlotte Ekensten, (bild) Catharina Nygård

13. Tarik och Ida hjälps åt - (text) Hanne Fredsted, (bild) Bodil Bang Heinemeier

14. Klara och grisen - (text) Marie Duedahl, (bild) Mette-Kirstine Bak

15. Vilma på Naxon - (text) Cecilia Lidbeck, (bild) Jessica Lindholm

16. Bästa värsta födelsedagen - (text) Moni Nilsson, (bild) Elin Lindell

17. Hjälp! Var är skatten? - (text) Jo Salmson, (bild) Veronica Isaksson

18. Sam och plånboken - (text) Kajsa Gordan, (bild) Nino Keller

19. Rosa på en onsdag - (text) Iben Harboe, (bild) Dina Gellert

20. Saga är hundvakt - (text) Pia Hagmar, (bild) Maria Källström
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21. Tilde och Teo dansar - (text) Ingvor Goyeryd, (bild) Erika Eklund Wilson

22. Petter och kärleken - (text) Eva Brenckert, (bild) Matilda Salmén

23. Slagsmål - (text) Helena Bross, (bild) Christel Rönns

24. Lilla Lollo - (text och bild) Margareta Nordqvist

25. Ge blod - (text) Irma Lauridsen, (bild) Jesper Fredricksen

26. Hilda får en kompis - (text och bild) Krista Hjärpe

27. Emilia på gymnastik - (text) Anna Dunér, (bild) Kristen Raagaard

28. Krut Karlssons klump - (text) Katti Hoflin, (bild) Bo Rosander  

29. Ingrid och Bassilusken - (text) Katerina Janouch, (bild) Mervi Lindman

30. Ny frisyr - (text och bild) Anna Bengtsson

6.3. Begränsningar
Esaiasson et al. (2012) beskriver hur en kvantitativ innehållsanalys måste innefatta klara 

tolkningsregler för hur exempelvis innehållet i texter, bilder och muntliga framställningar ska 

klassificeras när analysen ska genomföras för att det vid tveksamma fall ska finnas specifika regler 

att  förlita sig på. Detta gör att analysen är konkret och tydlig med vad som har analyserats och 

stärker därmed dess reliabilitet. Följande tolkningsregler sattes upp  vid genomförandet av den 

kvantitativa innehållsanalysen av barnlitteraturen:

• För att bestämma och kategorisera en karaktärs biologiska kön användes karaktärernas namn      

         och pronomen i texterna som stöd för att undvika egna tolkningar och förutfattade meningar

• Kunde vi ej identifiera en karaktärs kön räknades denna inte in. Alla andra karaktärer 

räknades, oavsett om de var huvudperson eller ej

• Både barn och vuxna karaktärers kläder och färger räknades

• Vid tillfällen där färger förekom fler än en gång på samma karaktärs klädesplagg räknades 

denna färg som att  den förekommit endast en gång. Om samma färg förekom exempelvis både 

på tröjan och byxan räknades dock detta som att färgen förekom två gånger

• Förekom samma karaktär med samma kläder räknades både kläder och färger enbart en gång

•        Små detaljer som linjer, knappar eller loggor räknades ej in

•        Färger på accessoarer som exempelvis halsband eller smycken räknades ej

•        Skor och strumpors färger räknades ej in i analysen

•        Klädesplagg som räknades var byxor/shorts samt kjol/klänning. Byxor och shorts respektive   

       kjol och klänning räknades alltså in i två separata kategorier
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• Vid osäkerhet kring den exakta färgen diskuterades detta och vi kom tillsammans fram till en 

gemensam slutsats. Kunde vi inte enas och komma fram till en slutsats räknades denna färg ej

 

6.4. Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen i samband med kvantitativ innehållsanalys handlar om att fylla i ett så kallat 

kodschema med information från det som noterats i analysmaterialet (Esaiasson et  al., 2012). Ett 

nödvändigt och bra första steg i utvecklingen av ett effektivt kodschema är att bekanta sig med det 

material som ska analyseras (Bergström & Boréus, 2012). Vi valde därför att börja med att  bekanta 

oss med litteraturen samt bearbeta materialet för att på så vis därefter kunna konstruera ett så pass 

effektivt kodschema som möjligt. För att bekantade oss med litteraturen lånades samtliga 30 böcker 

och därefter utförde vi en granskning av materialet för att få en överblick av det bildmässiga 

innehållet. En aspekt i vår granskning var att säkerhetsställa att både kvinnliga och manliga 

karaktärer förekom i litteraturen, detta för att resultaten inte skulle påverkas av en ojämn bildmässig 

fördelning av könen.

Efter att vi bekantat oss med samt bearbetat analysmaterialet påbörjade vi konstruktionen av vårt 

kodschema. Vid konstruktionen av kodschemat behöver den som utför studien bestämma vad som 

ska vara studiens analysenheter samt vilka tillhörande variabler som ska registreras till de olika 

analysenheterna, det vill säga de egenskaper i bilderna som vi ska studera (Esaiasson et al., 2012). I 

denna studie är barnlitteraturen analysenheterna, medan färg och kläder är undersökningens 

variabler. När kodschemat var färdigt prövade vi detta på 10 av totalt 30 böcker för att på så vis 

kunna upptäcka och notera eventuella oklarheter eller tolkningsproblem. Vid denna prövning 

upptäcktes en del oklarheter vilket resulterade i omarbetning av kodschemat för att effektivisera det 

ytterligare. Prövningen resulterade i att vi kom underfund med att vi behövde ha mer begränsade 

och tydliga tolkningsregler för att  tydliggöra mer exakt vad som ska analyseras samt för att 

analysen inte skulle bli för omfattande. De oklarheter som upptäcktes var att vissa färger kunde 

förekomma mer än en gång på samma karaktärs kläder. Det vi kom fram till var att om samma färg 

förekom på samma plagg räknades detta en gång. Förekom dock färgen på två olika klädesplagg  på 

samma karaktär räknades den två gånger. Ytterligare en oklarhet som uppstod vid denna prövning 

var om mönster och små detaljer, som exempelvis loggor eller knappar, skulle räknas in i 

färgkodningen. Vi beslutade oss för att inte räkna dessa i kodningen utan enbart räkna färger på 

byxor, shorts, klänningar, kjolar och tröjor. Anledningen till detta beslut var för att fokus inte skulle 

ligga på små detaljerna på klädesplagget utan på färgen som majoriteten av klädesplagget bestod av. 
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Efter att samtliga barnlitterära böcker undersökts och avkodats utfördes den stora kodningen 

ytterligare en gång. Detta kallas enligt Esaiasson et al. (2012) för ett  reliabilitetstest, något som 

samtliga kvantitativa innehållsanalyser bör innehålla, vilket kommer att förklaras ytterligare nedan. 

Detta test försäkrar att undersökningen uppfyller kvalitet och noggrannhet (Esaiasson et al., 2012).

6.5. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär ett mått på en mätnings tillförlitlighet samt kvalitet  (Östbye mfl., 2008). Hög 

reliabilitet handlar om att samma eller liknande resultat ska kunna uppnås oberoende vem som utför 

mätningen samt vid upprepade mätningar (Bergström & Boréus, 2012). Vi har strävat efter hög 

reliabilitet genom att testa vårt  kodschema på 10 av totalt 30 böcker innan samtliga böcker kodades 

i den stora kodningen. På så vis fick vi möjlighet att efter provkodningen omarbeta vissa variabler i 

kodschemat för att förbättra och anpassa de ytterligare efter analysenheterna (se ovan). Ett annat 

sätt att höja reliabiliteten var genom ett reliabilitetstest där vi utförde den stora kodningen två 

gånger. 

Validitet innebär att  en undersökning mäter det som den avser att mäta samt besvarar de uppsatta 

frågeställningarna (Östbye mfl., 2008). I denna bemärkelse innebär detta att  välja en lämplig metod. 

För att uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställningar har en kvantitativ innehållsanalys 

tillämpats, där användningen av färger och kläder på de biologiska könen har räknats. Metoden är 

relevant då en kvantitativ innehållsanalys används för att  undersöka och analysera bland annat 

bildmässiga framställningar (Esaiasson et al., 2012). Eftersom färger kan upplevas annorlunda från 

individ till individ kan det möjligen uppstå ett validitetsproblem. För att motverka detta problem 

diskuterade vi otydliga färger tillsammans för att komma fram till en slutsats. I de fall vi hade olika 

åsikter om otydliga färger räknade dessa inte in i kodschemat. Ytterligare ett  validitetsproblem som 

kan uppstå är fastställandet av vilket biologiskt kön en karaktär har. För att undvika 

tolkningsutrymme och att slutsatser drogs baserade på personliga värderingar användes texten som 

stöd. Pronomen och namn användes därför som komplement till bilderna för att kunna fastställa 

karaktärens kön. Om varken pronomen eller namn fanns med i texten räknades inte kläderna eller 

färgerna på denna person. Genom att motverka dessa problem ökar validiteten och säkerhetsställer 

att  undersökningen mäter det som är avsett  att mätas. Då en liten mängd barnlitteratur har 

analyserats i förhållande till den totala mängden böcker som har utgivits under 2000-talet  kommer 

inga generella slutsatser att dras.
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6.6. Analys av empiri
Vid analys av resultaten användes en komparativ metod där den bildmässiga framställningen av 

pojkar/män och flickor/kvinnor jämfördes med varandra. Enligt Thomas Denk (2002) innebär en 

komparativ analys att  sambandet mellan minst två objekt undersöks, i detta fall användningen av 

färger och kläder på manliga respektive kvinnliga karaktärer i barnlitteratur. Denk (2002) menar att 

den komparativa analysen sedan kan analyseras utifrån objektens likheter och skillnader. Resultaten 

från den stora kodningen gällande färger och kläder på respektive kön analyserades och jämfördes 

utifrån deras likheter och skillnader. Detta tolkades sedan utifrån ett genus- och normkritiskt 

perspektiv som är de teoretiska utgångspunkterna för denna studie.
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7. Resultat och analys
I detta avsnitt kommer vi att  presentera resultatet från de kodningar vi utfört. Därefter analyseras 

dessa resultat.

FÄRGER POJKE/MAN FLICKA/KVINNA

Blå 73 51

Rosa 2 30

Röd 19 27

Grön 33 24

Gul 17 16

Lila 8 23

Orange 13 14

Vit 26 22

Svart 12 20

Brun/beige 23 5

Grå 24 8

I denna tabell visas hur många gånger de olika färgerna förekom på pojkar/män respektive 

flickor/kvinnor. 

KLÄDER POJKE/MAN FLICKA/KVINNA

Klänning/kjol 0 33

Byxor/shorts 89 62

I denna tabell visas hur ofta antingen klänning/kjol eller byxor/shorts förekom på pojkar/män 

respektive flickor/kvinnor. 
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Nedan presenteras en lista där färgerna som användes i kodschemat har rangordnats utifrån hur ofta 

de förekom på respektive kön:

Resultatet från innehållsanalysen av bilderböckerna visade främst på skillnader men även vissa 

likheter mellan hur flickor/kvinnor respektive pojkar/män gestaltades med hjälp  av färger och 

kläder. Den blåa färgen visade sig vara den mest förekommande färgen som båda könen gestaltades 

med. De manliga karaktärerna i böckerna illustrerades med färgen blå 73 gånger och förekom mer 

än dubbelt så många gånger än den näst  mest förekommande färgen som var grön och förekom då 

33 gånger. Färgen blå visade sig vara den överlägset mest använda färgen på manliga karaktärer i de 

undersökta bilderböckerna. Den blåa färgen verkar därför ha en stark koppling till maskulinitet 

eftersom den i förhållande till de andra färgerna var överrepresenterad hos de manliga karaktärerna i 

bilderböckerna. Resultatet visade dock även att kvinnliga karaktärer illustrerades med den blåa 

färgen flest  antal gånger, närmare bestämt 51 gånger. Eftersom den blåa färgen var den mest 

förekommande hos båda könen så kan den därmed inte tolkas som en färg som särskiljer könen från 

varandra. 

Den näst mest förekommande färgen som flickor och kvinnor gestaltades i, visade sig vara rosa och 

den tredje mest förekommande var färgen röd. Annika Claesdotter (2002) menar att flickor i 

barnlitteratur ofta avbildas i rosa eller röda färger. Flickorna och kvinnorna i bilderböckerna 

gestaltades dock inte i den rosa och röda färgen i någon markant större utsträckning än till exempel 

andra färger som grön och lila. Detta visar på att  det fanns en bred variation av färger som feminitet 

gestaltades i. Pojkar och män i bilderböckerna avbildades däremot näst intill inte i färgen rosa, då 
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Pojkar/män

1. Blå (73)
2. Grön (33)
3. Vit (26)
4. Grå (24)
5. Brun/beige (23)
6. Röd (19)
7. Gul (17)
8. Orange (13)
9. Svart (12)
10. Lila (8)
11. Rosa (2)

Flickor/kvinnor

1. Blå (51)
2. Rosa (30)
3. Röd (27)
4. Grön (24)
5. Lila (23)
6. Vit (22)
7. Svart (20)
8. Gul (16)
9. Orange (14)
10. Grå (8)
11. Brun/beige (5)



den endast förekom två gånger. Utifrån detta resultat kan färgen rosa därför tolkas som en färg som 

är mycket starkt kopplat till feminitet. Ambjörnsson (2011) förklarar att färgen rosa ofta associeras 

med det feminina. Genom att flickor och kvinnor avbildades i den rosa färgen med mycket större 

marginal än pojkar och män, fungerar färgen rosa som ett sätt att isärhålla könen. Därmed förmedlar 

bilderböckerna ett genusmönster där pojkar eller män inte tillåts eller förväntas bära färgen rosa då 

den näst intill aldrig förekommer på pojkar eller män i de studerade bilderböckerna. Hirdman 

(1988) menar att genuskontraktet omfattar konkreta föreställningar om hur män och kvinnor 

förväntas vara och detta ärvs från en generation till en annan. Bilderböckerna uttrycker därmed en 

föreställning om att enbart flickor eller kvinnor förväntas bära den rosa färgen.

                                                                                                                   (Ur Ingrid och Bassiluskan)

Utifrån innehållsanalysen kan vi konstatera att det förekom en större variation av färger på flickor 

och kvinnor i bilderböckerna. Förutom att  den blåa färgen var med majoritet den mest 

förekommande färgen så gestaltades flickor och kvinnor med färgerna rosa, röd, grön och lila i 

ungefär samma utsträckning. Den rosa och lila färgen visade sig dock vara de minst förekommande 

färgerna på manliga karaktärer. Pojkarna och männen i bilderböckerna gestaltades istället flest 

gånger med blått och grönt, följt av de mycket neutrala färgerna vit, grå och brun/beige. Grå och 

brun/beige visade sig vara de färger som framförallt förekom hos den vuxna mannen. I kontrast till 
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detta visade sig dessa färger vara de minst förekommande färgerna på flickorna och kvinnorna i 

bilderböckerna. Färger som dock förekom i ungefär samma utsträckning hos de båda könen var 

orange och gul. Dessa färger kan därför tolkas som mer genusneutrala då de inte på något sätt 

särhåller könen från varandra. Enligt studiens resultat uppvisar de undersökte bilderböckerna en 

skillnad mellan hur flickor/kvinnor respektive pojkar/män gestaltas med hjälp av färger och att de 

verkar som tydliga attribut för på så sätt  isärhålla könen och förmedlar stereotypa genusmönster. 

Enligt Nikolajeva (2000) är det oftast  färger som påvisar och förmedlar stereotypa genusmönster i 

bilderböcker.

Inom kategorin kläder visade studiens resultat att flickor och kvinnor framställdes i byxor och 

shorts 62 gånger och i kjol eller klänning 33 gånger. Pojkar och män gestaltades däremot aldrig i 

klänning eller kjol utan endast med byxor eller shorts. Klänningen eller kjolen kan i detta 

sammanhang ses som ett feminint klädesplagg då den aldrig förekom hos någon av de manliga 

karaktärerna i bilderböckerna. Klänningen eller kjolen kan därför tolkas som klädesplagg som håller 

isär könen, där flickor eller kvinnor tillåts använda klänning eller kjol medan pojkar och män inte 

förväntas bära dessa klädesplagg. Hirdman (1988) förklarar hur genuskontraktet består av bland 

annat uppfattningar om hur män och kvinnor ska se ut, exempelvis genom vilka klädesplagg som är 

tillåtna för respektive kön. Det bör dock understrykas att de kvinnliga karaktärerna gestaltades med 

byxor eller shorts ungefär dubbelt  så många gånger som med en klänning eller kjol. Klänningen och 

kjolen kan därför inte ses som ett klädesplagg som är statiskt kopplat  till flickor eller kvinnor, det 

vill säga plagg som de enbart förväntas bära, då de i större utsträckning gestaltades med byxor eller 

shorts. Resultatet indikerar dock att klänningen eller kjolen är något som pojkar eller män inte bär, 

då den aldrig existerade på de manliga karaktärerna i bilderböckerna. Byxor och shorts visade sig 

istället med majoritet vara de klädesplagg som oftast förekom på både det manliga och kvinnliga 

karaktärer i bilderböckerna. Byxor och shorts kan därför inte tolkas som något specifikt maskulint 

eller feminint, utan kan istället tolkas som mer genusneutrala klädesplagg, då de inte fungerar 

isärhållande. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån studiens resultat konstatera att bilderböckerna uppvisar 

skillnader mellan vilka färger och kläder som respektive kön tillåts eller förväntas bära. Utifrån 

Hirdmans (1988, 2001) isärhållande princip om hur genus konstrueras visar resultatet  på att både 

färger och kläder i viss mån fungerar som attribut för att särskilja respektive kön från varandra. 

Resultatet visar på att färgerna rosa och lila samt klädesplaggen klänning och kjol har en stark 
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koppling till feminitet och särhåller på så sätt  det från vad som inte bör uppfattas som maskulint. 

Genom att män och kvinnor hålls isär, konstrueras de som varandras motsatser som i sin tur skapar 

genusmönster (Hirdman, 1988, 2001).

Utifrån studiens resultat tenderar de studerade bilderböckerna att förmedla föreställningar om att 

färgerna rosa och lila samt kjol och klänning är attribut som är menat för flickor/kvinnor och 

därmed isärhåller det  från det manliga. Detta framställer och förmedlar i sin tur stereotypa 

genusmönster (Hirdman, 1988, 2001). Ses samtliga böcker som vi analyserat som en helhet går det 

att  dra en slutsats om att dessa böcker inte utmanar rådande normer och påvisar ett kritiskt 

förhållningssätt för att försöka motverka att  de upprätthålls och reproduceras. Dessa böcker ger en 

relativt begränsad bild av hur det är att  vara pojke och flicka, som böcker av olika slag vanligen gör 

(Björkman, 2010), och hur de olika könen ”bör” klä sig och vilka färger som är ”accepterade” för 

könen att använda.

Val av material och litteratur är ett viktigt ansvarsområde för samtliga pedagoger. I detta val har 

pedagogen ett tillfälle att välja barnlitteratur med ett normkritiskt  perspektiv i baktanken och vara 

särskilt medveten och uppmärksam kring huruvida de böcker som väljs ut reproducerar samhällets 

existerande normer eller ifrågasätter och utmanar dem (Bromseth, 2010). Davies (2003) lyfter hur 

viktigt det är med böcker som bryter mot rådande könsnormer. Barn är mycket mottagliga för både 

uttalade och outtalade normer och värderingar som de möter (Davies, 2003) vilket innebär att 

eleverna blir exponerade för och även i viss mån påverkas av de könsnormer som presenteras i 

dessa böcker. Av denna anledning är det viktigt  att kritiskt granska normer för att  bland annat se 

vilka effekter de får (Martinsson & Reimers, 2008). 
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8. Diskussion och slutsats 
Syftet med vår studie är att undersöka om könsnormer blir befästa genom yttre attribut i 

barnlitteratur. Samhället och skolan har en klar och tydlig målsättning som går ut på att främja 

jämställdhet samt kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan har även som uppdrag att 

motverka traditionella könsmönster (Skolverket, 2011, s.8). Detta markeras tydligt  i lagstiftningar 

samt i den aktuella läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011). I den begränsade del som studerats kan 

man se att könsnormer reproduceras i viss mån. Genom vår undersökning och vår analys av de 30 

barnlitterära böckerna går det att se hur flera traditionella genusmönster förekommer samt 

reproduceras och upprätthålls. 

De rådande könsnormerna gällande kläder säger att klänning och kjol är kvinnligt kodade 

klädesplagg och att byxor traditionellt  sett är ett manligt  kodat plagg (Ambjörnsson, 2014b). Klär 

sig en kvinna i byxor ser  dock samhället inte detta som att kvinnan bär ett maskulint plagg, då detta 

är något som uppfattas som naturligt i dagens samhälle (Ambjörnsson, 2014b). Byxor anses med 

andra ord vara ett klädesplagg som passar båda könen. De rådande könsnormerna gällande kläder 

reproduceras i hög grad i de 30 barnböckerna vi analyserat. De manliga karaktärerna som syns på 

bilderna i böckerna har inte vid ett enda tillfälle på sig varken klänning eller kjol medan både 

flickor och pojkar ofta och frekvent har på sig både shorts och byxor. Flickor hade i böckerna på sig 

byxor eller shorts dubbelt så många gånger som de hade på sig klänning eller kjol, vilket  är ett 

resultat som påvisar tydligt att byxor och shorts är minst  lika accepterat som klänning och kjol för 

flickor att klä sig i. Att flickor och kvinnor klär sig i klädesplagg, som egentligen ur ett traditionellt 

perspektiv är manligt kodat, utan att detta ses som något  annorlunda eller konstigt är på grund av att 

samhället i större grad accepterar att kvinnor överträder könsnormer (Kåreland, 2005). Samhället 

har med andra ord inte lika stor acceptans för att pojkar och män överträder de genusnormer som 

finns, exempelvis att bära klänning eller kjol. Detta kan vara en förklaring till varför dessa 

klädesplagg aldrig används på manliga karaktärer i de böcker vi analyserat (Kåreland, 2005).  

Könsnormen gällande färger säger att rosa är en tjejfärg och blått en färg för pojkar (Ambjörnsson,

2011). Dock är, precis som tidigare nämnt i studien, det som ses som maskulint kodat inte något 

som anses vara avstötande, som exempelvis den blåa färgen i detta avseende. Det som ses som 

feminint däremot blir tvärtom negativt betingat (Ambjörnsson, 2011). Det finns med andra ord en 

större acceptans för flickor att bära blåa kläder eller annat som är maskulint kodat, än för pojkar att 

använda rosa och bära klänning (Ambjörnsson, 2011). I denna analys blir detta tydligt då blått är en 
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färg som ofta används på kvinnliga karaktärer, trots att färgen enligt stereotypa uppfattningar 

klassas som en pojkfärg (Ambjörnsson, 2011). Rosa däremot, som i hög grad är kvinnligt kodad, 

användes nästintill inte på pojkar i den undersökta litteraturen. I de två fall då den rosa färgen 

användes på manliga karaktärer var det på sådana klädesplagg som redan innan ses som manliga 

plagg, så som kalsonger. Den rosa färgen användes med andra ord inte på sådana plagg som 

konstant är synligt och som används av båda könen, som exempelvis på tröjor eller byxor, vilket gör 

att användningen av färgen rosa inte blir feminint i samma utsträckning. 

Vår studie av de 30 barnböckerna visar tydligt att flickor har fler val och möjligheter till variation 

gällande både kläder och färger och att  pojkar är mer begränsade. Kvinnliga karaktärer i de böcker 

vi analyserade bar klänning, kjol, byxor, shorts och samtliga färger som användes i vårt kodschema. 

Manliga karaktärer däremot bar inte varken klänning eller kjol och bland annat färgen rosa 

användes nästintill inte i den undersökta litteraturen. Det finns med andra ord en större acceptans 

för kvinnor i val av färger och kläder och kvinnor ges därför fler möjligheter till variation i sina val 

i jämförelse med pojkar och män (Ambjörnsson, 2011). En annan aspekt av vår studie som tydligt 

uttrycktes i vår analys var att klänning och kjol är ett starkare ytligt attribut för att markera kön än 

färg i vårt material. Färger som anses vara tjejfärger uteslöts inte helt och hållet  från att användas på 

pojkar utan dessa färger förekom, dock i mindre utsträckning än på flickor. Klänningar och kjolar 

däremot förekom aldrig. Böckerna som ingår i denna studie visar med andra ord en snäv bild av  

främst olika sätt att vara pojke. Detta är en stor skillnad från hur det var för exempelvis cirka hundra 

år sedan när varken kläder eller färger var i närheten lika könspolariserade som de är idag och inga 

tydliga skillnader fanns mellan hur pojkar och flickor klädde sig (Ambjörnsson, 2011). Enligt 

Davies (2003) är det viktigt att barnlitteratur som barn möter uttrycker olika sätt att vara för att på 

så sätt inte begränsa barnen i utvecklingen av sig själva. Vårt resultat och analys visar att detta i viss 

mån inte förmedlas i de böcker som undersökt och analyserats och därmed som helhet inte till fullo 

uppfyller den målsättning som står uttryckt i den aktuella läroplanen (Skolverket, 2011). 

Forskning har påvisat att  skolan till stor del är ansvariga för att stereotypa genusmönster 

reproduceras och upprätthålls (Holm, 2008). Detta kan till viss del motverkas genom att pedagogen 

väljer litteratur som bryter mot samhällets rådande normer och som påvisar en större variation 

gällande hur pojkar och flickor kan vara (Alvarsdotter, 2002; Björkman, 2010). Som pedagog är det 

med andra ord viktigt att vara medveten vid val av litteratur samt vilka böcker som presenteras för 

eleverna (Alvarsdotter, 2002; Björkman, 2010). Barnlitteratur där karaktärer som går emot 
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traditionella genusmönster förekommer kan bidra till att barn får en bredare och mer rättvis syn av 

könen (Alvarsdotter, 2002). Den barnlitteratur som undersökts och analyserats i denna studie 

tenderar att ge en mer varierad bild över flickor och kvinnors användning av kläder och färger, men 

en desto mer snäv bild över hur pojkar och män kan vara i detta avseende. Utifrån vårt resultat blir 

det tydligt att pedagoger behöver vara uppmärksamma kring huruvida litteratur de väljer 

reproducerar normer eller ej, då vår studie visar att de moderna böcker som har analyserats inte fullt 

ut är normkritiska och utmanar de normer som existerar. 
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