
 
 
 
 
 
 
 

”Killar har inte klänning” 

En komparativ analys av könsskillnader bland kläder, färger och leksaker i 

barnlitteratur från 1970 fram till 2017.  

” Boys do not wear dresses”  

A comparative analysis of gender differences among clothes, colors and toys in 

children's literature from 1970 to 2017.  

 
Amanda Bååth 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Svenska/ Grundlärarprogrammet 

Avancerad nivå/ 30hp 

Handledare: Morten F Thomsen 

Examinator: Karin Aspenberg 

Datum: 2018-06-06 

 



Abstract 

The purpose of this study is to analyze the function of clothing, colors and toys to emphasize 

differences, but also similarities, between boys and girls in the picture books based on a his-

torical perspective. Previous research has shown that people use colors, clothes and toys to 

distinguish boys and girls. It is not just in the everyday life we meet these differences between 

boys and girls, but also in literature. It is therefore important for teachers to be knowledgeable 

about the fact that the pupils carry different experiences and values from the picture books. 

 

The study was based on both quantitative- and qualitative analyses in order to get a broader 

perspective of the content in the books. Based on the analyses, it became clear that the tradi-

tional gender roles when it comes to clothes, color and toys were common among these se-

lected picture books. However, the reader can find that almost all authors have tried to break 

the norms found in our objective reality through the clothes, colors and toys of the characters. 
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att undersöka vilken funktion kläder, färger och leksaker har 

för att framhäva skillnader, men också likheter, mellan manligt och kvinnligt i bilderböcker 

utifrån ett historiskt perspektiv. Enligt tidigare forskning och olika teorier använder männi-

skan leksaker, kläder och färger för att skilja på flickor och pojkar. Dock är det inte bara i det 

vardagliga livet vi möter på dessa normer kring kön och genus, utan även inom barnlitteratu-

ren. Det blir därmed viktigt för framförallt lärarna att ha vetskap om att eleverna ofta bär med 

sig erfarenheter och värderingar från bilderböckerna till skolan.  

 

Studien utgick ifrån både en kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys för att få fram helheten 

och för att kunna gå in på djupet i böckerna. Utifrån analysen visade det sig att de traditionella 

könsrollerna kring flickor och pojkar, när det kommer till kläder, leksaker och färger, var van-

ligt bland dessa utvalda böcker. Dock kan läsaren finna belägg i böckerna, att alla författare 

har på ett eller annat sätt försökt att bryta mot de normer som finns i våran objektiva verklig-

het genom karaktärernas kläder, färger och leksaker. 
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Genus, könsmarkörer, kläder, färger, leksaker. 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning.................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................... 2 

2 Teoretiskt ramverk och forskningsbakgrund  ......................................................................... 3 

2.1 Feministisk litteraturteori ..................................................................................................... 3 

2.2 Genus och kön..................................................................................................................... 5 

2.3 Genus i barnlitteraturen ....................................................................................................... 6 

2.4 Traditionella könsroller i samhället........................................................................................ 7 

2.5 Leksaker .............................................................................................................................. 9 

2.6 Färger och kläder ................................................................................................................. 9 

3 Metod .................................................................................................................................... 11 

3.1 Innehållsanalys ...................................................................................................................11 

3.2 Ikonotext............................................................................................................................11 

3.3 Urval ..................................................................................................................................12 

3.4 Validitet och reliabilitet .......................................................................................................12 

4 Analys .................................................................................................................................... 14 

4.1 Beskrivning av bilderböckerna .............................................................................................14 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys ..................................................................................................16 

 4.2.1 Vilka typer av kläder använde författarna till flickor respektive pojkar i bilderböckerna? ......16 

4.2.2 Vilka färger användes till pojkarnas kläder och flickornas kläder? ........................................19 

4.2.3 Vilka typer av leksaker använde pojkar och flickor? ............................................................21 

4.2.4 Vilka färger användes till pojkarnas och flickornas leksaker? ...............................................24 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys.....................................................................................................26 

4.3.1 Vilken funktion har representationen av kläder, färger och leksaker i relation ti ll texternas 
gestaltningar av manligt och kvinnligt? ......................................................................................26 

4.3.2 Hur skulle dessa texter kunna användas i en undervisningskontext kring de traditionella 
könsrollerna? ...........................................................................................................................29 

5 Slutdiskussion ........................................................................................................................ 32 

6 Referenser ............................................................................................................................. 35 

6.1 Primärlitteratur ..................................................................................................................35 

6.2 Sekundärlitteratur ..............................................................................................................35 

7 Bilaga.........................................................................................................................................  

7.1 Lilla Anna leker med bollar (1973) ...........................................................................................  

7.2 Raska på, Alfons Åberg (1975) ................................................................................................  

7.3 Snart har vi en baby! (1997) ...................................................................................................  



 

7.4 Jag vill ha en lillasyster! (1999) ...............................................................................................  

7.5 Moa och Samir: de nya stövlarna (2013)  .................................................................................  

7.6 Morris Mickelblad och den orangeröda klänningen  (2017) .......................................................  



   

1 

 

1 Inledning 

”Rosa är flickigt och blått är pojkigt”, ”flickor leker med dockor och pojkar leker med lego”, 

är påståenden som vi människor ofta får höra. Detta beror på att det i vårat samhälle finns 

normer och förväntningar på vad som anses vara manligt och kvinnligt. Vi människor 

använder olika könsmarkörer för att identifiera könen, exempel på könsmarkörer är färger, 

leksaker och kläder (Fagrell 2000, s. 100, 205–206; Hellman 2008, s. 85). Ibland väljer 

personer att överskrida dessa normer genom att använda sig av det motsatta könets 

könsmarkörer och detta väcker ofta starka reaktioner från personens omgivning, eftersom det 

inte är lika accepterat (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, s. 11).  

 

I Läroplanen står det skrivet att skolan aktivt skall främja pojkars och flickors lika 

möjligheter, men också rättigheter. Det står också att skolan skall arbeta med att motverka de 

traditionella könsmönstren som finns i samhället och även bemöta flickor och pojkar på ett 

likvärdigt sätt (Skolverket 2017, s. 8). Samtidigt kan vi läsa i forskningen att barn redan i 

tidiga åldrar kommer i kontakt med normer och förväntningar genom hemmet, men också 

genom böcker. Dessa normer lär sig barnen snabbt och bär sedan med sig dessa ut i livet 

(Eriksson 2017, s. 76; Kåreland 2005, s. 10; Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, s. 11). För att 

skolan skall kunna ge båda könen lika möjligheter behöver lärarna därmed skapa sig en 

förståelse för vilka normer och värderingar som barnen bär med sig från litteraturen, för att 

sedan kunna skapa ett klassrumsklimat där båda könen får samma möjligheter och rättigheter.  

 

Idén om att skriva ett arbete kring skillnader mellan pojkar och flickor i bilderböcker har 

funnits med mig under flera år. Redan under gymnasietiden blev jag tilldelad att undersöka 

barnlitteratur och valde då att fokusera på jämställdhet. I den studien framgick det att det 

fanns vissa skillnader mellan pojkar och flickor när det kom till färgval på karaktärernas 

kläder och karaktärernas egenskaper. Detta ledde till att mitt intresse för jämställdhet inom 

barnlitteratur ökade ytterligare. Även grundlärarutbildningen har legat till grund för ett ökat 

intresse inom jämställdhet mellan män och kvinnor och då kopplat till 

undervisningssammanhang. Detta intresse för skillnader mellan könens kläder och färger, men 
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också insikten om att skillnader mellan pojkar och flickors leksaker inte är ett särskilt 

beforskat ämne, har legat som grund inför skapandet av syftet till denna studie. Intresset för 

ett historiskt perspektiv har också legat till grund för skapande av syftet, då det är intressant 

att se hur det har sett ut i bilderböckerna, men också för att se om det har skett en förändring 

kring jämställdheten.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera vilken funktion kläder, färger och leksaker har 

för att framhäva skillnader, men också likheter, mellan manligt och kvinnligt i bilderböcker 

som är skrivna under 1970-, 1990- och 2010-talet. De böcker som valts att studera i detta 

arbete är: Lilla Anna leker med bollar (1973) av Inger och Lasse Sandberg, Raska på, Alfons 

Åberg (1975) av Gunilla Bergström, Snart har vi en baby! (1997) av Gunilla Hansson, Jag vill 

ha en syster! (1999) av Tony Ross, Moa och Samir: de nya stövlarna (2013) av Siv Widerberg 

och Mati Lepp och Morris Mickelblad och den orangeröda klänningen (2017) av Christine 

Baldacchino. För att nå fram till syftet kommer både en kvantitativ- och kvalitativ 

innehållsanalys att genomföras. Detta för att skapa en mer heltäckande bild av innehållet i 

bilderböckerna, där både tolkning och räkning av vissa förekomster är inkluderat. 

 

Frågeställningarna som kommer att ligga till grund till detta arbete kommer vara uppdelade i 

två delar, en kvantitativ- och en kvalitativ del. De kvantitativa frågeställningarna: 

1. Vilka typer av kläder bär pojkar respektive flickor? 

2. Vilka färger på kläder använder författarna till flickor och pojkar? 

3. Vilka typer av leksaker förekommer hos flickor och pojkar? 

4. Hur framställs pojkar och flickors leksaker när det kommer till färger? 

De kvalitativa frågeställningarna:  

5. Vilken funktion har representationen av kläder, färger och leksaker i relation till 

texternas gestaltningar av manligt och kvinnligt? 

6. Hur skulle dessa texter kunna användas i en undervisningskontext kring de tradit-

ionella könsrollerna? 
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2 Teoretiskt ramverk och forskningsbakgrund 

I detta kapitel redovisas teorier och tidigare forskning kring könsskillnader. Detta ämne har ett 

stort fält och jag har därmed fått välja ut den forskning som är mest relevant för min studie. 

Till att börja med kommer en redogörelse för den teoretiska delen kring könsskillnader att 

framföras och därefter kommer tidigare forskning att belysas. 

 

2.1 Feministisk litteraturteori 

I detta arbete kommer fokus ligga på litteraturvetenskap. Litteraturvetenskap innefattar 

litteraturteorier, litteraturvetenskapliga metoder och även litteraturhistoria (Nordlund 2013, s. 

5, 8). Nordlund framför att litteraturvetenskapen innehåller olika inriktningar, där en av 

inriktningarna är feministisk litteraturvetenskap (Nordlund 2013, s. 88) som kommer ligga till 

grund inför detta arbete, eftersom syftet är att studera skillnader mellan pojkar och flickor i 

litteraturens värld. Feministisk litteraturteori är ett brett och komplicerat begrepp att redogöra 

för, på grund av detta lades fokus på olika verk som kommit att påverka den feministiska 

litteraturteorin. Inom feminismen finns det dock olika begrepp som behövs klargöras och två 

av dessa är feministisk teori och feministisk litteraturteori. Dessa två begrepp är viktiga att 

skilja på, eftersom de inte innebär samma sak. Feministisk teori syftar mer på hur kön och 

genus framkommer i samhället som vi lever i, medan feministisk litteraturteori istället handlar 

om hur kön och genus framställs i litteraturen.  

 

Tenngart redogör för den feministiska historien genom att se historien utifrån två ”vågor”. 

Den första vågen tog sin start i slutet av 1800-talet och den andra vågen tog sin början under 

1960-talet (Tenngart 2008, s. 113; Karlsson & Piuva 2012, s. 19, 21). En av de mest 

betydelsefulla personerna inom den feministiska litteraturteorin är Simone De Beauvoir, då 

hennes bok Det andra könet (1949) ledde till att den andra vågen utvecklades (Karlsson & 

Piuva 2012, s. 21, 24; Tenngart 2008, s. 114). Detta beror enligt Tenngart på hennes tankar 

kring att man inte föds till kvinna, utan kvinna är någonting man blir (Karlsson & Piuva 2012, 

s. 29; Tenngart 2008, s. 114). Dock nämns även en tredje våg som kan vara svår att beskriva 

och det tror Karlsson och Piuva beror på att vi befinner oss mitt i den. Inom denna våg har 

normerna kring kön och genus ifrågasatts och människor har börjat analysera hur dessa olika 
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normer kring vad som är manligt och kvinnligt har kommit att påverkat oss, men också vilka 

hinder dessa normer har skapat för människorna (Karlsson & Piuva 2012, s. 24). 

 

Enligt Tenngart började den feministiska litteraturteorin att ta sin början omkring 1970-talet. 

Han nämner att författaren Kate Milletts bok Sexual Politics (1969), var en av 

förutsättningarna för att den feministiska litteraturteorin skulle ta sin början (Tenngart 2008, s. 

113). Larsson hävdar att Kate Milletts bok blev uppmärksammad på grund av att hon valde att 

framföra ett könspolitiskt perspektiv, där hon utmanade den manliga- och kvinnliga normen 

som existerade i samhället under denna tid och att det väckte uppmärksamhet (Larsson 2002, 

s. 115). Lindén framför att feminismen har genomgått en enorm utveckling det senaste 

decenniet och att den har skett genom att ny forskning och nya inriktningar har skapats i 

samhället kring kön och genus. Trots denna explosiva utveckling som skett har feminism en 

lång historia. Hon menar att det i princip är omöjligt att redogöra för den feministiska 

litteraturteorin, eftersom dess historia breder sig så pass långt bak i tiden och att det är ett så 

pass brett område. Dock nämner hon att den feministiska litteraturteorin har blivit ett centralt 

begrepp och detta beror bland annat på att det under 1980- och 1990-talet blev en intensiv tid 

för den feministiska litteraturteorin (Lindén 2008, s. 201). Nordlund nämner en förändring 

som skedde under denna tid och det var begreppen inom feminismen, där begreppen 

feminism, feministiskt perspektiv och feministiska studier ersattes med begreppen genusteori, 

genusperspektiv och genusvetenskap (Nordlund 2013, s. 88). Den intensiva tiden under 1980- 

och 1990-talet ledde även till att många litterära verk skrevs inom ämnet feminism. Ett av 

dessa verk var Surpassing the love of men (1981) av Lilian Faderman, som enligt Lindén gav 

upphov för den feministiska litteraturteorin. Detta verk kom att framföra den lesbiska 

historien i samhället, men också inom litteraturen (Lindén 2008, s. 206). Lindén framför dock 

att det redan under 1970-talet uppkom flera olika litterära verk som hon anser var en del av 

starten för den feministiska litteraturteorin. Hon nämner verken Literary women (1976) av 

Ellen Moers och Elaine Showalters som skrev A literature of their own (1977) (Lindén 2008, 

s. 206). Dessa två verk framförde ett nytänkande om de traditionella normerna kring manligt 

och kvinnligt. De ville få fram att det fanns andra traditioner än de som de manliga författarna 

framförde i sina verk. De ville också framföra att kvinnorna har rätt till att vara fria och 

kunna, precis som männen, berätta sina berättelser utan att bli tystade (Tenngart 2008, s. 117). 



   

5 

 

Hon nämner också Sandra Gilbert och Susan Gubars verk The madwoman in the attic (1979) 

(Lindén 2008, s. 206). Gilbert och Gubars framförde i sitt verk en teori som tog hänseende till 

kvinnornas underordnade position i samhället (Tenngart 2008, s. 117,119).  

 

2.2 Genus och kön 

I detta arbete kommer det finnas ett fokus kring genus och vilka förväntningar det finns på 

pojkar respektive flickor. Definitionen av genus och kön kan enligt Hedlin blandas ihop och 

att det inte alls är ovanligt att personer använder genus när de egentligen talar om kön (Hedlin 

2006, s. 42). Även inom litteraturen råder förvirring kring dessa begrepp, då vissa författare 

använder begreppen utifrån samma betydelse, medan andra författare har skilda betydelser för 

de två begreppen (Karlsson & Piuva 2012, s. 27). Begreppet kön handlar om det biologiska 

könet, det innefattar de olika biologiska faktorerna som skiljer flickor och pojkar åt redan vid 

födseln (Hirdman 1982, s. 50; Wedin 2014, s. 45; Karlsson & Piuva 2012, s. 27). Nedan 

kommer nu en redogörelse för begreppet genus, som arbetet fokuserar på. 

 

Genusforskaren och historikern Yvonne Hirdman diskuterar könsroller och det engelska ordet 

gender. Hon nämner att det engelska ordet gender tidigare har haft betydelsen socialt kön på 

svenska, men att hon istället använder ordet genus för det sociala könet. Hon menar att med 

ordet genus kan vi människor skapa en förståelse för vad som anses vara manligt och 

kvinnligt (Hirdman 1988, s. 50). Vidare framställer Hirdman ordet genus som ett slags 

klädesplagg, eftersom ett klädesplagg är någonting som vi kan klä av oss. Hon syftar med 

detta tankesätt på att genus är något vi kan göra oss fria ifrån (Hirdman 1988, s. 51). Genus 

kopplas samman med de förväntningar vi människor har på manligt och kvinnligt, men hur 

genus kopplas samman med en konkret kropp beror på de normer som råder i samhället 

(Wedin 2014, s. 45; Eriksson 2017, s. 72; Karlsson & Piuva 2012, s. 27). Hedlin menar att 

dessa föreställningar kring manligt och kvinnligt är något som förändras över tid och det sker 

i interaktion med förändringar i samhället. Dessa föreställningar kan också se olika ut 

beroende på vart i världen du befinner dig (Hedlin 2006, s. 45). Wedin hävdar att de 

föreställningar som finns egentligen bara är åsikter som leder till att förstärka de 

könsskillnader som redan finns i samhället och skapar då normer (Wedin 2014, s. 43). Vidare 
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framför Wedin att genus inte är något som vi människor föds med, utan det är någonting som 

vi människor skapar. Medan vi växer upp lär vi oss hur vi skall agera och bete oss för att vara 

kvinna eller man och därmed anses vara ”normal” (Wedin 2014, s. 45). Enligt Wedin är dessa 

normer osynliga fram till dess att någon bryter mot dem, eftersom då är det inte längre 

”normalt” och då reagerar vi människor (Wedin 2014, s. 44). 

 

2.3 Genus i barnlitteraturen 

Hur genus har sett ut i barnlitteraturen är centralt i detta arbete för att kunna se hur skillnader 

mellan pojkar och flickor har sett ut och också för att se om de har förändrats.  

 

Enligt Nettervik har innehållet i böcker genomgått förändringar och detta kan bero på att 

innehållet ofta är en spegling av författarens tankar och värderingar som framkommer, och 

dessa är ofta präglade av den tidens samhälle (Nettervik 2002, s. 99). Under 1600-talet och 

även 1700-talet användes barnlitteraturen för att framhäva de egenskaper som samhället 

tyckte att pojkar respektive flickor skulle besitta. Barnlitteraturen lade därmed stor vikt på 

männen, eftersom det under denna tid ansågs var männen som skulle vara modiga och de som 

skulle fatta de stora besluten. Kvinnornas egenskaper handlade istället om att sköta om sitt 

hem och sina barn. Kvinnorna gestaltades därmed inte lika ofta i böckerna under denna tid 

(Nettervik 2002, s. 99). Under 1800-talet började många författare skriva olika typer av 

äventyrsböcker, som exempelvis boken Treasure Island (1883) skriven av Robert Louis 

Stevensson (Nettervik 2002, s. 104). Även de två klassiska böckerna Tom Sawyers äventyr 

(1876, sv. övers. 1877) och Huckleberry Finns äventyr (1884, sv. övers. 1885) som skrevs av 

Mark Twain var äventyrsböcker. Dessa olika äventyrsböcker som skrevs var enbart skrivna till 

och för pojkar (Nettervik 2002, s. 105). Nettervik menar att skillnaderna mellan flick- och 

pojkböckerna är att pojkböckerna ofta handlade om olika typer av äventyr och innehöll 

mycket spänning. Huvudpersonerna i pojkböcker framställdes ofta som hjältar och besatt ofta 

egenskaper som tapperhet och styrka (Nettervik 2002, s. 110). Flickböckerna däremot 

handlade mer om familjelivet där hemmet ofta stod i centrum. Huvudpersoner i flickböcker 

besatt ofta egenskaper som att vara lydiga och skötsamma (Nettervik 2002, s. 111). Nettervik 

hävdar att skillnaderna mellan pojkar och flickor i barnböcker länge levde kvar och detta kan 
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bero på att denna syn på pojkar och flickor länge levde kvar i samhället. Det var under 1900-

talet som en förändring kring dessa normer sakta började ta fart. Dock framför Nettervik att 

det fortfarande fanns stora skillnader mellan pojkar och flickor i samhället. Dessa skillnader 

kunde läsarna uppleva genom att många böcker om uppfostran kom till, men dessa var olika 

beroende på om det var skrivet till en pojke eller en flicka (Nettervik 2002, s. 110). 

 

Kåreland och Munther nämner att barnlitteraturen under 1960-talet genomgick en feministisk 

kritik i samband med att könsrollsdebatterna i samhället tog fart. De nämner Rita Liljeström 

som påbörjade kritiken mot samhällets barnlitteratur. I sin artikel Det skall börjas i tid (1962) 

kritiserade Liljeström några av Sveriges pek-böcker. Hon framförde att pojkar och flickor inte 

fick samma möjligheter utifrån pek-böckerna. Flickornas pek-böcker var skära, medans 

pojkarnas var blå. Även innehållet skiljde sig åt mellan könen, där flickornas böcker handlade 

om kläder, färger och frukt, medan pojkarnas visade på olika fordon och färdmedel. 

Liljeström menade att barnen leddes in på olika spår och val av aktiviteter (Kåreland & 

Munther 2005, s. 113). Vid denna tidpunkt började även allmän barnlitteratur att kritiseras för 

sin könsfördelning. Denna kritik ledde till att flick- och pojkböcker ersattes med begreppet 

ungdomsböcker. Dessa ungdomsböcker skulle rikta sitt innehåll till båda könen. Mycket av 

kritiken riktades även mot den manliga rollen som tog stor plats i barnlitteraturen och en mer 

nyanserad bild av mannen började ta form. En författare som försökt nyansera bilden av det 

manliga könet är Gunilla Bergström. Bergström har genom sin bok om Alfons Åberg gjort ett 

försök att visa på en mer nyanserad bild av en manlig gestalt och detta gör hon i form av 

Alfons Åbergs pappa. Hon försöker betona pappans vårdande sida, där han tar hand om 

hushållet och även visar upp en ganska mjuk sida (Kåreland & Munther 2005, s. 114).  

 

2.4 Traditionella könsroller i samhället 

I samhället finns det traditionella könsroller som påverkar oss på olika sätt, bland annat 

framkommer de i litteraturen genom författarens tankar och värdering. Det blir därmed viktigt 

att redogöra för hur könsrollerna ser ut i det verkliga samhället vi lever i.  
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Kåreland framför att det är i kontakt med skolan och hemmet som en stor del av 

identitetsskapandet hos barnen utvecklas och att könstillhörighet är en avgörande beståndsdel 

i denna utveckling. Enligt Kåreland lär sig barnen tidigt vad som anses vara ett acceptabelt 

beteende, utifrån normerna, för en flicka respektive pojke (Kåreland 2005, s. 10). Även 

Bjerrum-Nielsen och Rudberg nämner att flickor och pojkar tidigt märker av de genusnormer 

som finns. Flickan lär sig att utseende och hushållssysslor är positivt för henne, eftersom det 

anses vara kvinnligt, medan pojken lär sig att allt som handlar om prestationer och konkurrens 

är positivt då de anses vara manligt (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, s. 11). Om vi 

fokuserar på den manliga normen nämner Hedlin att den är speciell, eftersom den anses vara 

symbolen för människan. Kvinnan är det avvikande, medan männen är det ”normala” (Hedlin 

2006, s. 30). Detta visar sig genom att både män och kvinnor nedvärderar det som anses vara 

kvinnligt, så som kvinnliga egenskaper och sysslor. De manliga sysslorna anses vara mer 

viktiga än de kvinnliga (Kåreland 2005, s. 10–11).  

 

Bjerrum-Nielsen och Rudberg nämner att det också finns skillnaderna mellan könen när det 

kommer till att överskrida normer. De nämner att en pojke och en flicka som följer de normer 

som finns blir positivt uppmuntrade av sin omgivning, detta gäller exempelvis när en flicka 

hjälper till i hemmet och en pojke spelar fotboll. Skulle de däremot bryta mot dessa normer 

skulle reaktioner från omgivningen väckas, ofta i en negativ bemärkelse. Bjerrum-Nielsen och 

Rudberg påstår att vi människor vill bli accepterade och därmed väljer många barn att förhålla 

sig till de normer som finns, eftersom det leder till acceptans och den uppmuntran som vi 

människor strävar efter (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991, s. 11). Dock har flickor en större 

tendens än pojkar att överskrida de genusnormer som finns i samhället. Detta tror de beror på 

att flickor oftast inte väcker negativ respons om de överskrider den kvinnliga normen, flickor 

kan då bli kallad pojkflickor vilket oftast är i en positiv mening. Om pojkar däremot skulle 

överskrida den manliga normen skulle de, enligt Kåreland, få en mer negativ följd av detta 

(Kåreland & Munther 2005, s. 133; Nettervik 2002, s. 110). Nettervik menar att om en flicka 

läser en typisk pojkbok kommer hon troligtvis inte väcka någon uppmärksamhet, medan en 

pojke som läser en typisk flickbok troligare kommer väcka mer uppmärksamhet eftersom det 

anses vara ”onormalt” (Nettervik 2002, s. 110).   
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2.5 Leksaker 

Lek är relevant för barn och inom leken finns det olika leksaker som tydliggör skillnader 

mellan pojkar och flickor. Leksaker är också en del av studiens syfte och blir därför relevant 

att framföra tidigare forskning kring för att se hur de skiljer sig mellan könen. 

 

Leken är ett område som enligt Nelson och Svensson visar att det finns skillnader mellan 

könen. De menar att samhällets föreställningar kring manligt och kvinnligt är djupt rotade och 

leder även till att leksaksvärlden anammar dessa (Nelson & Svensson 2005, s. 107). Vad som 

definieras som en leksak är lite svårare att säga, men Nelson och Svensson nämner att 

leksaker oftast kopplas samman med föremål som vuxna producerar till barnens lek (Nelson 

& Svensson 2005, s. 33–34). Fagrell anger att leksaker är en könsmarkör och leksaker är 

något som barn tidigt kommer i kontakt med, vilket leder till att barnen lär sig vad som är 

kvinnligt och manligt (Fagrell 2000, s. 205–206; Kåreland 2001, s. 17).  

 

Pojkarnas leksaker oftast består av leksaker som associeras med olika vapen, bollar, 

sportleksaker, actionfigurer, leksaksdjur och olika fordon. Flickornas leksaker består istället 

ofta av barbiedockor, utklädningskläder och olika hushållsartiklar (Änggård 2005, s. 551; 

Blakemore & Centers 2005, s. 619). Nelson och Svensson nämner dock att det finns flera 

olika typer av leksaker som är könsneutrala och används i lika stor utsträckning av båda 

könen (Nelson & Svensson 2005, s. 109). De nämner dock att det skiljer sig mellan könen när 

det kommer till hur många leksaker flickor respektive pojkar har tillgång till. De hävdar att 

pojkar oftast tenderar att ha tillgång till fler leksaker än vad flickor har (Nelson & Svensson 

2005, s. 108). 

 

2.6 Färger och kläder 

Kläder och färger är centralt i barnens liv och det blir därför viktigt att framföra tidigare 

forskning kring dessa. Detta för att läsaren skall kunna få en tydlig bild av hur normerna kring 

kläder och färger ser ut i samhället. 
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Hellman framför att den könsmarkör som vi människor använder oss mest av för att skilja på 

pojkar och flickor är färg (Hellman 2008, s. 85). I sin bok Rosa – den farliga färgen (2011) 

skriver Ambjörnsson att färgen rosa har en tendens till att kopplas samman med begreppen 

gulligt och graciöst. Hon nämner exempelvis två föräldrar som precis fött tvillingar, en pojke 

och en flicka, och redan på sjukhuset skiljdes dem åt med hjälp av färgerna blå och rosa. Dock 

har det inte alltid sett ut på detta vis. För ungefär hundra år sedan kläddes pojkar och flickor i 

liknande kläder, där det inte var ovanligt att flickor kunde bära blått och pojkar kunde bära 

rosa. Hon menar att färgen rosa har könskodats på senare tid (Ambjörnsson 2011, s. 20). 

Hellman nämner att barn ofta fördelade olika roller i leken utifrån vilken färg barnen hade på 

kläderna. Detta gällde även vid val av leksaker, då hon menar att oavsett om en leksak var en 

typisk ”pojkleksak” eller ”flickleksak” så kom färgen att avgöra om det var en ”pojk-” eller 

”flickleksak” (Hellman 2008, s. 85).  

 

Kläder har också, precis som färg, en betydande roll för vad som anses vara kvinnligt och 

manligt (Fagrell 2000, s. 89). Hirdman framför begreppet genuskontrakt som innebär ett 

osynligt kontrakt mellan kvinnor och män, som anger vad som är ”manligt” och vad som är 

”kvinnligt”. Hon menar att kläder är en del av människans genuskontrakt (Hirdman 1988, s. 

54). Haag framför dock att kläder kan komma att förändras över tid, vilka kläder som ansågs 

normalt att bära förr behöver inte vara desamma som anses vara normala idag (Haag 2001, s. 

90). Enligt Andersson och Druker så är kläder ett vanligt förekommande ämne inom 

barnlitteraturen. Detta menar hon beror på att kläder har i de flesta barns liv en central 

funktion, då det är många dagar med på- och avklädning (Andersson & Druker 2008, s. 27). 

Kläder är även en viktig del i barnens identitetsskapande, då olika klädesplagg kan beskriva 

vad och vem barnet är (Andersson & Druker 2008, s. 28).  
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3 Metod 

I det tredje kapitlet kommer det att redogöras för mitt val av metod till denna studie, som 

kommer att vara både en kvantitativ- och en kvalitativ innehållsanalys. Begreppen ikonotext, 

samt urval, avgränsningar, validitet och reliabilitet kommer också att redogöras för i detta 

kapitel. 

 

3.1 Innehållsanalys 

För att besvara mitt syfte har jag valt att använda mig av både en kvantitativ- och kvalitativ 

innehållsanalys. En kvantitativ innehållsanalys fokuserar på att jämföra vissa förekomster. Det 

används framförallt om den som studerar vill räkna eller mäta hur vanligt förekommande 

någonting är i de texter man undersöker (Bergström & Boréus 2012, s. 24). Användandet av 

en kvantitativ innehållsanalys är positivt enligt Bergström och Boréus för den som vill studera 

om något har förändrats över tid. En kvalitativ innehållsanalys handlar istället om en 

textanalys där det inte mäts eller räknas utan handlar mer om tolkningar av texterna 

(Bergström & Boréus 2012, s. 50). Att utgå ifrån en kvantitativ innehållsanalys ger mig 

därmed svar på hur det skiljer sig mellan könen när det kommer till färger, leksaker och kläder 

ur ett historiskt perspektiv. Medan en kvalitativ innehållsanalys behövs för att kunna tolka 

innehållet i böckerna där det inte är möjligt att enbart räkna. Enligt Bergström och Boréus ger 

en kvalitativ innehållsanalys möjlighet till att kunna skapa en mer heltäckande bild av 

innehållet (Bergström & Boréus 2012, s. 50). Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen 

kan en djupare bild skapas kring vilka typer av leksaker, färger och kläder som flickor 

respektive pojkar använder och hur dessa påverkar de normer som finns i vårat samhälle. I 

analysens kvalitativa del har även Nikolajevas begrepp miljö, karaktär och motiv använts 

(Nikolajeva 2017, s. 89, 115, 145).  

 

3.2 Ikonotext 

I denna studie kommer bilderböckerna som används att behöva analyserar på ett djupare plan 

för att få fram helheten i böckerna, därmed kommer både text och bild att analyseras. 

Nikolajeva framför att den som analyserar behöver analysera både texten och bilden, eftersom 

båda spelar en viktig roll för budskapet i bilderböcker. I sin bok nämner Nikolajeva begreppet 



   

12 

 

ikonotext som myntades av Kristin Hallberg år 1982. Begreppet innefattar samspelet mellan 

text och bild i bilderböcker. Hon menar att användningen av ikonotext leder till en 

helhetsförståelse där den som undersöker analyserar både bilder och texten för att få fram hela 

budskapet. Skulle enbart texten eller bilderna analyseras skulle inte hela budskapet 

framkomma (Nikolajeva 2000, s. 15). Begreppet ikonotext kommer därmed bli en viktig del i 

denna studie, då både bilderna och texterna kommer behöva analyseras för att få fram 

helheten kring vilka typer av leksaker och kläder som pojkar respektive flickor använder, samt 

vilka färger dessa leksaker och kläder har.  

 

3.3 Urval 

Vid urvalet av böcker som skulle ingå i studien var första avgränsningen bilderböcker som är 

skrivna till barn mellan åldrarna 3–6 år. Att välja bilderböcker var ett medvetet val, eftersom 

jag ville fokusera på de böcker som barn möter i tidiga åldrar, och för att jag skall få en 

inblick i vilka normer och förväntningar barnen, som jag kommer att möta i skolan, bär med 

sig från bilderböckernas värld. Undersökningen kommer att ha ett historiskt perspektiv och 

därmed valdes två bilderböcker som var skrivna under 1970-talet, 1990-talet och under 2000-

talet, det vill säga sex olika bilderböcker. Valet att utgå ifrån ett historiskt perspektiv berodde 

på att jag ville få fram hur det har sett ut i bilderböckerna när det kommer till kläder, färger 

och leksaker, samt hur det ser ut i modernare bilderböcker som inte har analyserats i lika stor 

utsträckning som de äldre böckerna. Vid urval av bilderböcker utgick jag från tre krav: 

böckerna behövde innehålla någon form av leksak, en jämn fördelning av manliga och 

kvinnliga författare och en jämn fördelning av både pojkar och flickor som huvudkaraktärer. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Vid alla sorters undersökningar är det viktigt att tänka kring validitet och reliabilitet. Validitet 

handlar enligt Bergström och Boréus om att det som undersöks verkligen besvarar det som 

var syftet med undersökningen. För att skapa god validitet behöver därmed syftet med 

undersökningen uppnås och för att nå detta krävs det noggrannhet (Bergström & Boréus 2012, 

s. 41). Det är därmed viktigt att jag hela tiden har mitt syfte och mina frågeställningar med 

mig för att jag på ett noggrant sätt skall kunna besvara dessa. Jag har därmed valt att göra 
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olika tabeller för varje frågeställning och även flera olika inom varje frågeställning, så att jag 

på ett tydligt sätt kan se till att jag verkligen når fram till syftet med undersökningen.  

 

Reliabilitet handlar, precis som validiteten, om noggrannhet i alla undersökningar som 

genomförs för att minimera felaktiga källor. För att uppnå god reliabilitet handlar det enligt 

Bergström och Boréus om att utgå från tidigare forskning kring området och att genomföra 

studien på ett noggrant sätt, så att om någon annan skulle genomföra samma studie skall hen 

kunna komma fram till samma resultat (Bergström & Boréus 2012, s. 42). De nämner att vid 

innehållsanalyser sker tolkningar av texten och dessa tolkningar kan minska reliabiliteten, 

eftersom det handlar om den enskilde individens tolkningar av texten. Om en innehållsanalys 

används är det viktigt att den sker på ett noggrant sätt, för att minimera riskerna för fördomar 

och förväntningar (Bergström & Boréus 2012, s. 31). Vikström menar att förförståelse är en 

förutsättning för att en tolkning skall kunna genomföras, men, precis som Bergström och 

Boréus, nämner han att förförståelsen då kan minska trovärdigheten. Han nämner dock att 

trovärdigheten kan öka vid en tolkning om man kan argumentera för sina tolkningar och även 

finna stöd i tidigare forskning kring det valda ämnet (Vikström 2005, s. 10, 13).  

 

För att reliabiliteten och validiteten i detta arbete skall vara god behöver jag innan analysen 

sätta mig in i vilken förförståelse jag besitter kring ämnet, för att sedan försöka vara så neutral 

som det bara är möjligt inför analysarbetet. Det kräver också att jag är väl insatt i tidigare 

forskning kring ämnet och tar stöd ifrån forskningen. Det som dock kan tänkas minska 

reliabiliteten i detta arbete är indelningen av färger, eftersom färgerna i studien kategoriseras 

utifrån min syn på vilka färger som visas och kan därmed skilja sig lite från person till person. 

För att öka reliabiliteten i undersökningen valde jag att låta två utomstående personer ge sin 

syn kring kategoriseringarna av färgerna. Dock kommer jag utifrån det resultat som 

framkommer inte kunna dra några generella slutsatser om hur skillnader och likheter mellan 

pojkar och flickor ser ut i alla bilderböcker, utifrån ett historiskt perspektiv, eftersom jag 

enbart har fokuserat på mina sex valda bilderböcker. 
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4 Analys 

I detta kapitel kommer analysen av mina sex utvalda bilderböcker och även resultatet att 

redogöras för. Vid analysarbetet användes tabeller som ett hjälpmedel. Leksakernas färger 

kommer dock att skrivas ner löpande, eftersom det visade sig skilja mycket från bok till bok 

och leksak till leksak, vilket skulle leda till en spretig tabell. De tabellerna som kommer att 

visas i analysen kommer att bestå av det totala från alla böckerna. De kommer i vissa tabeller 

innehålla en kolumn som heter övrigt och i denna kolumn kommer det som endast framkom 

en gång att framföras, exempelvis om en färg enbart framkom en gång kommer den räknas in 

under kolumnen övrigt. I bilagor kommer de enskilda tabellerna för varje bok att finnas.  

 

4.1 Beskrivning av bilderböckerna 

Lilla Anna leker med bollar (1973) är skriven av Inger och Lasse Sandberg. Boken handlar 

om lilla Anna som har en stor gul boll. Lilla Anna har också en liten röd boll som hon letar 

efter. Hon tror flera gånger att hon har hittat sin lilla boll, men det visar sig istället vara andra 

saker, som exempelvis en potatis och ett ägg. Tillslut hittar Anna sin lilla röda boll uppe i 

lampan och kan leka vidare (Sandberg & Sandberg 1973, s. 3, 10, 13, 32). 

 

Boken Raska på, Alfons Åberg (1975) av Gunilla Bergström, handlar om en pojke vars namn 

är Alfons Åberg. Han bor tillsammans med sin pappa och en dag har de bråttom till 

daghemmet. Alfons behöver skynda sig, men han hittar många andra saker som han tycker är 

viktigare att göra innan han skall gå. Hans pappa ropar hela tiden på Alfons eftersom klockan 

är mycket, men Alfons svarar ”ja, jag ska bara...” (Bergström 1975, s. 10). Hans pappa gnäller 

på att Alfons är långsam. Alfons bestämmer sig då för att visa hans pappa att han har fel och 

Alfons börjar därför skynda sig för att bli klar. När Alfons väl är klar ropar han efter sin pappa 

som svarar att han bara skall läsa klart sin tidning, då härmar Alfons sin pappa genom att säga 

”Jag blir galen, jämt ska du bara!” (Bergström 1975, s. 24) och då kan de inte låta bli att börja 

skratta (Bergström 1975, s. 4, 18–20, 23–24). 
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Snart har vi en baby! (1997) skrevs av Gunilla Hansson. Boken handlar om Egon som snart 

skall få ett syskon. Egon har många frågor om sitt syskon som mamma och pappa får svara 

på. En dag kom mormor för att passa Egon, medan mamma och pappa åkte till sjukhuset för 

att föda bebisen. Mormor och Egon spelar, ritar och läser böcker hela dagen. Tillslut ringer det 

från sjukhuset och Egon får veta att han har fått en lillasyster. Dagen därpå får han åka och 

hälsa på sin lillasyster. Hela familjen åker sedan hem där Egon lär sin lillasyster allt han kan, 

trots att han först är lite avundsjuk på att hon får all uppmärksamhet (Hansson 1997, s. 2-5,10-

11, 13–15).  

 

Boken Jag vill ha en syster! (1999) skrevs av Tony Ross. Boken handlar om en liten 

prinssessa som precis fått veta att hon skall få ett syskon. Hon vill verkligen ha en lillasyster, 

men doktorn säger att detta inte är något som går att välja. Prinsessan blir irriterad eftersom 

hon inte vill ha någon lillebror. Prinsessan menar på att lillebröder luktar illa, jämt skall vara 

tuffa och har fel leksaker. En dag åkte drottningen till sjukhuset eftersom det var dags att föda. 

När kungen och drottningen väl kom hem fick prinssessan hålla i babyn och det visade sig 

vara en lillebror. Kungen sade då att de redan har en fantastisk prinssessa och att det inte 

behövs en till, då blir prinsessan glad (Ross 1999, s. 8–13,15, 19, 24, 26–27). 

 

Siv Widerberg och Mati Lepp skrev boken Moa och Samir: de nya stövlarna (2013). Boken 

handlar om Moa som har blivit förkyld. Moa och hennes pappa börjar bråka eftersom Moa 

inte tycker att någonting är särskilt roligt och därför vägrar hon att snyta sig, klä på sig och ta 

på sig de nya stövlarna hon fått. Moas pappa tröttnar tillslut och bestämmer sig för att de inte 

skall gå ut som de hade bestämt, men plötsligt ringer det på dörren och där står Samir och 

Samirs mormor. De frågar om Moa vill följa med till lekparken och då tycker Moa att det 

skall bli roligt. Hon klär snabbt på sig de nya stövlarna och resterande kläder som behövs för 

att vara ute. Hon tar även med sin lastbil eftersom Samir har med sig en helt ny lyftkran som 

han har fått. Sedan vinkar de alla hejdå till Moas pappa innan de tar hissen ner för att leka 

(Widerberg & Lepp 2013, s. 5, 8, 18, 20, 21–27). 
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Boken Morris Mickelblad och den orangeröda klänningen (2017) är skriven av Christine 

Baldacchino. Bokens huvudperson är Morris Mickelblad som går på förskolan där han gillar 

att måla, sjunga och dricka äppeljuice, men hans absoluta favorit är utklädningsrummet. I 

utklädningsrummet finns det en orangeröd klänning som han verkligen tycker om att ha på 

sig. Detta är någonting som karaktärerna på förskolan inte tycker lika mycket om, eftersom de 

anser att klänningar är till för flickor. Morris får inte vara med pojkarna när de leker 

astronauter, då de anser att astronauter inte har på sig klänning. Även karaktärerna som 

framställts som flickor retas genom att påpeka att det endast är flickor som skall använda 

klänningar. En dag vill tillslut två pojkar leka med Morris. De säger att det inte spelar någon 

som helst roll att en astronaut har på sig en klänning, det allra viktigaste är att astronauten vet 

vart de bästa äventyren finns (Baldacchino 2017, s. 7–8, 10, 12–13, 27–28). 

 

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Denna del av analysen kommer framföra den kvantitativa delen av studien, där 

frågeställningarna kring vilka typer av kläder- och vilka färger på kläder som flickor 

respektive pojkar framställdes med i böckerna, samt vilka leksaker- och vilka färger på 

leksakerna barnen använde i böckerna. 

 

 4.2.1 Vilka typer av kläder använde författarna till flickor respektive 

pojkar i bilderböckerna? 

Utifrån denna tabell synliggjordes en tydlig bild av vilka klädesplagg som författarna har valt 

till respektive kön. Det framgick även att många kategorier som fanns med hos de manliga 
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karaktärernas klädesplagg inte fanns med hos de kvinnliga karaktärernas och tvärtom. Bland 

annat så har författarna låtit karaktärerna som framställdes som flickor bära hårprydnader, 

strumpbyxor och kjol, något som pojkarna inte alls använde i böckerna. De manliga 

karaktärernas kategori slips, skjorta och kavaj, som var vanliga bland männens klädesplagg, 

var kategorier som inte gick att finna bland de kvinnliga karaktärernas klädeskategori.  

 

I böckerna som var skrivna under 1970-talet framkom det få karaktärer, medan det i böckerna 

som är skrivna under 1990- och 2010-talet gestaltades fler karaktärer. Detta ledde till 

svårigheter i att analysera skillnader mellan de manliga- och de kvinnliga karaktärernas 

kläder, leksaker och färger, eftersom att inga kvinnliga karaktärer framkom i boken om Alfons 

Åberg och i boken om Anna framkom det inga manliga karaktärer. I boken om Alfons kan 

läsaren dock uppleva en pojke och en pappa som visar på lite olika val av kläder. Bergström 

har valt att låta pappan i boken bära en tröja och en skjorta, medan Alfons har fått en stickad 

tröja och ett par kortare byxor (Bergström 1975, s. 5, 17). I Inger och Lasse Sandbergs bok 

om Anna får vi endast komma i kontakt med karaktären vid namn Anna. Sandberg och 

Sandberg har valt att låta Anna bära en vit och rödrandig klänning genom hela boken 

(Sandberg & Sandberg1973, s. 4). Det som inte går att utläsa ur den totala tabellen är vilka 

karaktärer som använder vilka plagg och efter en noggrann analys framgick det att alla 

manliga karaktärer, de som inte anses som barn, alltid bar skjorta. Skjorta var därmed ett 

klädesplagg som alla de som gestaltats som män fått bära i böckerna, medan de karaktärer 

som gestaltats som pojkar fick bära olika typer av tröjor. De kvinnliga karaktärernas tabell 

skiljer sig ifrån de manligas tabell, exempelvis användes inga skjortor eller kavajer bland de 

kvinnliga karaktärerna i böckerna. 

 

En annan kolumn som skilde sig åt mellan könen, i böckerna, var kolumnen för klänning. 

Bland de karaktärer som gestaltats som kvinnor, de som inte räknas till barn, var klänning det 

absolut vanligaste klädesplagget, även bland de karaktärer som gestaltats som flickor var det 

relativt vanligt. I boken om Morris Mickelblad kunde läsaren också märka av att Baldacchino 

valt att låta nästintill alla kvinnliga gestalter bära kjolar eller klänningar. Klänning var dock ett 

klädesplagg som var ovanligt bland de karaktärer som gestaltats som pojkar/män. Det var bara 

i två av böckerna läsaren kunde finna manliga karaktärer som använde klänning. Den första 
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boken var Morris Mickelblad och den orangeröda klänningen och den andra boken var Jag 

vill ha en syster, där lillebrodern kommer hem i ett klädesplagg som i tabellen valts att räknas 

in som klänning, men också i prinsessans tankar om lillebrodern har han illustrerats i en 

klänning (Ross 1999, s. 12, 24–27). Om man ser till tidigare forskning kring skillnader mellan 

män och kvinnors kläder, hävdar Fagrell att män har en tendens till att använda skjortor i 

större utsträckning än kvinnor och att kvinnor tenderar att bära klänningar i en högre 

utsträckning än män (Fagrell 2000, s. 100). På så sätt kan läsaren urskilja märkbara likheter i 

bilderboken, det vill säga att den i hög grad återspeglar en norm kring kläder som finns i vår 

gemensamma objektiva verklighet. Läsaren kan dock uppleva en skillnad mellan verkligheten 

och böckerna, genom att i boken om Morris får läsaren uppleva en manlig karaktär som 

tycker om att bära klänning. Morris blir dock retad av de andra kamraterna, eftersom de ansåg 

att klänning endast var till för flickor. Utifrån detta kan läsaren lägga märke till en påfallande 

skillnad mellan boken och samhällets normer, då karaktären Morris bär ett klädesplagg som, 

enligt normerna i samhället, är kopplat till det kvinnliga könet. Samtidigt som boken visar på 

påfallande likheter, med samhällets normer, genom att Morris bryter mot samhällets normer 

och då väcker han negativa reaktioner från karaktärens omgivning. 

 

I tre av de utvalda böckerna framkom det kvinnliga karaktärerna som författarna har valt att 

illustrera i andra typer av kläder och inte i klänning. I Baldacchinos bok om den litterära 

personen Morris, får läsaren komma i kontakt med hans mor som inte illustrerades i klänning 

i denna bok, utan hon har illustrerats i byxor och en tröja (Baldacchino 2017, s. 18). I boken 

om Egon, får läsaren tyda en bild av hans mamma, som använde klänning vid ett tillfälle i 

boken, men författaren har även valt att låta henne gestaltas med andra klädesplagg vid två 

andra tillfällen (Hansson 1997, s. 3, 12, 16). I boken om Moa och Samir får läsaren tyda en 

karaktär, Samirs mormor, som inte läggs in i kolumnen kring klänningar, eftersom det inte går 

att urskilja vilket klädesplagg hon bär under sin rock (Widerberg & Lepp 2013, s. 20). Vid 

analysen av Tony Ross bok framgick det att han valt att låta alla kvinnliga karaktärer gestaltas 

i klänning. Dock stötte jag på ett problem vid analysen av denna bok då Tony Ross valt att ta 

in en karaktär som inte definieras som pojke eller flicka utan definieras som prinsessans kusin 

(Ross 1999, s. 21–22). Jag kan därmed inte säga vilken könstillhörighet Ross har tänkt att 

karaktären skall tillhöra och därför kommer hen inte att vara inräknad i tabellen.  
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Utifrån analysen skapades en bild av att det finns skillnader mellan manliga- och kvinnliga 

karaktärer, när det kommer till författarnas val av kläder till karaktärerna i de utvalda 

böckerna. Ett tydligt exempel är kategorin huvudbonader som var hög bland de som gestaltats 

som flickor, men som var låg bland de som gestaltats som pojkar. Resultatet visade att de 

kvinnliga karaktärerna ofta använde sig av huvudbonader, i form av rosetter till håret, medan 

de manliga karaktärerna i böckerna endast använda huvudbonader i form av mössa. I boken 

om Morris Mickelblad framkom huvudbonader flest gånger och det var enbart de kvinnliga 

karaktärerna som använde dessa. Utifrån den tidigare forskningen menar Haag att 

huvudbonader, framförallt rosetter, redan under 1950-talet var ett plagg som användes av 

enbart kvinnor (Haag 2001, s. 93) och detta kan då tyda på att boken vill spegla vår objektiva 

verklighet, genom att låta de kvinnliga gestalterna bära rosetter som i det verkliga samhället 

används, enligt normen, av flickor/kvinnor. 

 

4.2.2 Vilka färger användes till pojkarnas kläder och flickornas kläder? 

Författarnas val av färger på karaktärernas kläder skiljde sig åt mellan könen. Det var många 

olika färger på kläderna som användes till de karaktärer som gestaltats som pojkar respektive 

de karaktärer som gestaltats som flickor, samt att många kläder bestod av blandade färger. De 

färger som användes mest bland de manliga karaktärerna var blå, grön, gul och vit, medan de 

färger som de kvinnliga karaktärerna använde mest var röd, gul, vit och rosa. Utifrån 

böckerna kan läsaren skapa en bild om att de kvinnliga gestalterna framförallt syntes 

tillsammans med färger som vara mer ljusa, medan de manliga gestalterna syntes allt oftare 

med mörkare färger. I Baldacchinos bok om Morris användes främst färgerna brunt, blått och 
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grönt till de manliga karaktärerna, medans färgerna rosa och rött var mest framträdande hos 

de kvinnliga karaktärerna. Färgen blå var den färg som användes mest bland de manliga 

karaktärerna, dock var även färgerna gul och vit relativt vanligt och dessa färger kan kopplas 

samman med ljusare färger. Färgerna grå och svart var också relativt vanliga bland de manliga 

karaktärerna, men som bland de kvinnliga karaktärerna inte alls var vanliga eller inte alls 

fanns med. Baldacchino har dock valt att visa att färger kopplas samman till de olika könen. 

Karaktären Morris fick utstå att bli retad för att han bar klänning, men också för att 

Baldacchino låtit Morris ha rosa naglar (Baldacchino 2017, s. 14). Rosa ansågs därmed vara 

en färg som skulle användas av det kvinnliga könet. Att färgen rosa kopplas samman med det 

kvinnliga könet kan vi också se i min tabell, där författarna tenderar att låta de kvinnliga 

karaktärerna använda klädesplagg som har färgen rosa, något som är mer ovanligt bland de 

manliga karaktärerna. Dock får läsaren även uppleva att författaren Gunilla Bergström 

använder färgen rosa till det manliga könet och det gör hon genom att Alfons pappa bär en 

tröja med färgen rosa (Bergström 1975, s. 16). Widerberg och Lepp har valt att låta Samir, i 

boken om Moa och Samir, bära en jacka i färgen rosa och de har även valt att låta Moas pappa 

bär en rosa tröja i boken (Widerberg & Lepp 2013, s. 5, 20). Om man ser till tidigare 

forskning så hävdar bland annat Fagrell att flickor tenderar att använda färger som är ljusare 

som rött, medan pojkar tenderar att använda färger som blått (Fagrell 2000, s. 100). Sålunda 

kan man lägga märke till att det finns påfallande likheter mellan forskningen och det resultat 

som framkom i de valda bilderböckerna. Detta kan tyda på att böckerna i hög grad bejakar 

normerna, kring färgval mellan könen, som råder i verkligheten. Dock kan läsaren även finns 

skillnader mellan verkligheten och de utvalda böckerna gällande färgval hos de olika könen, 

genom att vissa av författarna valt att använda färgen rosa på några av sina manliga 

karaktärer. 
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4.2.3 Vilka typer av leksaker använde pojkar och flickor? 

Tabellerna visar vilka leksaker som de gestalter som framkom som pojkar respektive flickor 

hade i sina rum eller i sin omgivning i de sex valda bilderböckerna. För att kunna redogöra för 

vilka leksaker som de karaktärer som gestaltats som pojkar respektive flickor lekte med eller 

omgavs av i böckerna valde jag att räkna varje leksak för sig och därmed kan samma typ av 

leksak finnas med flera gånger i en bok. Pyssel var dock en kategori som var svårare att 

redogöra för, eftersom det innefattar olika pennor och så vidare. Detta skulle leda till att den 

kategorin skulle dra iväg, trots att de inte användes i lika stor utsträckning och därför valdes 

det att bara räkna antalet gånger det förekommer någon form av pyssel.  

 

I min tabell märktes det att det var en stor spridning på de kvinnliga karaktärernas leksaker 

och att de som framställts som flickorna inte syntes lika ofta med leksaker eller hade lika 

många leksaker som pojkarna hade. När antalet leksaker för de kvinnliga karaktärerna 

räknades ihop framkom det att de syntes tillsammans med 56 stycken leksaker, medan de 

manliga karaktärerna syntes tillsammans med 112 leksaker. Det som de kvinnliga 

karaktärerna i större utsträckning hade i sina rum var köksredskap och gosedjur, medan de 

manliga karaktärerna oftare lekte med olika typer av fordon, men leksaksdjur och gosedjur. 

Tittar man på tidigare forskning kring pojkar och flickors leksaker menar Nelson och 

Svenssons att pojkar tenderar att använda sig av fler leksaker och att dessa oftast är olika 

typer av fordon. De hävdar också att flickor inte har tillgång till ett lika stort utbud av leksaker 

och att dessa ofta är kopplade till hushållssysslor som exempelvis olika typer av köksredskap 

(Nelson & Svensson 2005, s. 108). Detta kan tyda på att böckerna påvisar likheter med våran 

verklighet, som Nelson och Svenssons forskning utgår från, genom att återspegla den norm 
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som finns kring att pojkar tenderar att använda fler leksaker än flickor, och leksakernas 

egenskaper. 

 

Pyssel var en kategori som enligt min studie främst förekom bland karaktärerna som 

framställdes som pojkar och var ovanligt bland de karaktärer som framställdes som flickor i 

denna studie. I de utvalda bilderböckerna får läsaren se Alfons som klippte och klistrade ihop 

sin djurbok, Morris som älskade att måla och även Egon som målade. Läsaren fick dock inte 

se några kvinnliga karaktärer som pysslade. Nelson och Svensson framför att pyssel är relativt 

könsneutral och kan därmed användas av både kvinnliga- och manliga karaktärer (Nelson & 

Svensson 2005, s. 109). Dessa tankar, kring könsneutrala leksaker, visar sig skilja från 

verklighetens normer, då de utvalda böckerna påvisar att de karaktärer som gestaltats som 

pojkar i högre utsträckning tenderar att pyssla. Utifrån tabellerna kan det utläsas att böcker 

fanns i de litterära personernas rum ofta. Det som dock inte syns i tabellen är att de olika 

böckerna oftast bara fanns i karaktärernas rum i bokhyllor och så vidare, men att de inte 

används av karaktärerna i lika stor utsträckning och detta leder till att den kategorin har ökat 

markant. Nelson och Svensson nämnde även att böcker var en kategori som var relativt 

könsneutral och användes i relativt lika stor utsträckning av båda könen (Nelson & Svensson 

2005, s. 109). Utifrån analysen kan läsaren uppleva en tydlig bild av att böcker är, precis som 

i verkligheten, relativt vanligt bland båda könen, eftersom böcker är en av de kolumner som 

var högst hos både könen i denna analys. Trots att böckernas kolumn är relativt hög är 

kolumnen för fordon hos de karaktärer som framkom som pojkar högre och dessa fordon var 

också de leksaker som i större utsträckning användes av karaktärerna. Genom analysen 

skapades det en tydligt en bild av att de manliga karaktärerna i större utsträckning hade olika 

sorters fordon som leksaker, allt ifrån bilar, båtar, tåg och så vidare. Fordonskategorin hos de 

karaktärer som gestaltats som flickor var relativt hög i jämförelse med andra leksaker bland 

deras kolumner, det skiljde sig dock i hur många fordon som de kvinnliga karaktärerna 

använde. 

 

Bollar var en kategori som användes av både de manliga- och de kvinnliga karaktärerna i 

relativt lika stor utsträckning. Det märktes också att många författare valt att placera ut olika 

bollar på olika platser i bilderna, där läsaren inte kan koppla samman bollen med något av de 

litterära personerna och därmed är de inte medräknade i tabellen. Kategorin djur var en 
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kategori som också var relativt vanligt hos både de manliga- och de kvinnliga karaktärerna. 

Gosedjur var något som nästintill alla karaktärerna hade. Egon i boken Snart har vi en baby 

höll främst i en kanin, men syntes även tillsammans med en nallebjörn, en hund, en anka och 

en fisk (Hansson 1997, s. 1). Prinsessan, i Tony Ross bok, höll under största delen av boken i 

en nallebjörn (Ross 1999, s. 6) och i Widerberg och Lepps bok lät de Moa i stora delar av 

boken hålla i en nallebjörn, men syntes även tillsammans med en annan nallebjörn och även 

en hund (Widerberg & Lepp 2013, s. 7). Morris i boken Morris Mickelblad och den 

orangeröda klänningen syntes tillsammans med många olika sorters djur, exempelvis kunde 

läsaren se en tiger, en zebra och en giraff, men också ett gosedjur i form av en elefant 

(Baldacchino 2017, s. 5, 18–19). I boken om Alfons Åberg finner läsaren även där olika djur, 

exempelvis en spargris och ett gosedjur (Bergström 1975, s. 9). Det var endast en bok där 

leksaksdjur inte framkom och det var i boken om Anna, annars var det den kategorin som 

fanns med i flest bilderböcker. Detta kan därmed tyda på att böckerna visar på likheter med 

Nelson och Svenssons tankar, kring verkligheten, om att djurleksaker anses vara könsneutrala 

och kan därmed användas av både flickor och pojkar (Nelson & Svensson 2005, s. 109). 

 

Enligt Svaleryd, Änggård, Blakemore och Centers så är olika typer av dockor oftast 

förknippade med flickor. De menar på att flickor i större utsträckning leker med olika typer av 

dockor (Svaleryd 2002, s. 14; Änggård 2005, s. 551; Blakemore & Centers 2005, s. 619–620). 

Denna forskning, kring verklighetens normer om dockor, kan läsaren finna skillnader med 

bilderböckerna, genom att författarna har valt att visa upp flertalet manliga karaktärer som i 

böckerna leker med dockor. Deras resonemang kring dockor och flickor stämde inte överens 

med den bild denna analys visat utifrån de valda bilderböckerna. Det var endast i boken om 

Moa som en kvinnlig karaktär gestaltades tillsammans med en docka (Widerberg & Lepp 

2013, s. 7). Det var däremot relativt vanligt bland de manliga karaktärernas leksaker, då det 

både i boken om Alfons och Egon förekom en docka (Bergström 1975, s. 7; Hansson 1997, s. 

1). Detta tyder på att dockor i dessa böcker inte var särskilt vanliga, men att de förekom fler 

gånger hos de karaktärer som gestaltats som pojkar.  

 

En annan kategori som stack ut under analysen är kategorin klossar. Detta beror på att Egon 

och hans lillasyster leker tillsammans med 13 stycken klossar och detta sker under ett och 

samma tillfälle (Hansson 1997, s. 15). Detta leder till att kolumnen för klossar är aningen 
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missvisande, eftersom klossar inte var en leksak som var särskilt vanligt utan det berodde på 

att flera stycken användes under samma tillfälle. Nelson och Svensson menar på att klossar är 

en leksak som anses vara könsneutral (Nelson & Svensson 2005, s. 109) och detta kan tyda på 

att denna bok har bejakat normen kring klossarnas könsneutralitet, eftersom klossar 

framställdes som könsneutrala i boken. Dock kan analysen inte leda till några generella 

slutsatser om hur könsneutrala klossar är i bilderböcker eftersom det endast förekommer vid 

ett tillfälle, i en bok. 

 

4.2.4 Vilka färger användes till pojkarnas och flickornas leksaker? 

Färger på leksaker var något som inte visade tydliga skillnader mellan könen, på karaktärerna, 

i böckerna. Leksakernas färger var ofta verklighetsbaserade, exempelvis hade fordon och 

olika djur ofta färger som var mer kopplade till verkligheten. Läsaren kunde då inte tyda 

några tydliga kopplingar mellan de manliga- och de kvinnliga gestalterna och deras olika 

leksaker. Dock framkom andra typer av leksaker som exempelvis dockor, bollar, hinkar, samt 

vissa gosedjur och fordon som hade olika typer av färger. Först låg fokuset på de olika fordon 

som framgick i böckerna, vilket var tåg, olika typer av bilar, cyklar och en båt. Bilarna i 

Alfons Åbergs rum var främst i färgen röd, men det fanns även några i färgen gul och en hade 

färgen blå (Bergström 1975, s. 6–7, 9). I boken om Egon kunde läsaren finna ett tåg som var i 

färgerna grön och orange (Hansson 1997, s. 6). Moa och Samir gestaltades även de med var 

sitt fordon, Samir hade en lyftkran i färgerna grön, gul och röd, medan Moas lastbil enbart 

hade färgen blå (Widerberg & Lepp 2013, s. 7, 21). Det som framgick bland färgerna på 

fordonen var att det skiljde sig på författarnas val på färger från bok till bok och det blir 

därmed svårt att säga något generellt om färgvalen till karaktärernas fordon. Röd var dock en 

färg som framkom något mer på olika fordon och detta kan då bero på att Alfons hade många 

olika bilar i färgen röd (Bergström 1975, s. 6–7). 

 

En annan leksak som framkom i tre av böckerna var dockor. Kläderna de gestaltades med var 

relativt lika. Alfons docka bar genom hela boken en rosa klänning med vita detaljer 

(Bergström 1975, s. 7). Moas docka bar en rosa/lila klänning, även hon med vita detaljer och 

en grön hårprydnad (Widerberg & Lepp 2013, s. 7). Egons docka bar en kjol som var röd och 

en röd/vitrandig tröja, men bar också gula hårprydnader (Hansson 1997, s. 6). Utifrån tidigare 
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forskning hävdas det att dockor är en leksak som tenderar att kopplas samman med flickor 

och därmed ofta bär färger som mer är kopplade till det kvinnliga könet (Blakemore & 

Centers 2005. s. 619–620; Svaleryd 2002, s. 14; Änggård 2005, s. 551). Läsaren kan därmed 

finna att böckerna i hög grad återspeglar normerna kring dockor, som finns i vår verklighet, 

genom att författarna valt att använda färger som mer är kopplat till det kvinnliga könet. 

Färgen rosa och röd var färger som återkom vid många av de andra leksakerna som syntes i 

böckerna, exempelvis användes dessa färger på Annas ena hink och ena boll (Sandberg & 

Sandberg 1973, s. 26, 32). Resterande bollar som framkom i böckerna illustrerades med 

blandade färger där blå, gul, röd, grön och vit användes. Kategorin gosedjur var en kategori 

där färgerna också såg olika ut. Alfons elefant var i färgen blå (Bergström 1975, s. 9), medan 

Morris elefant var i färgen lila (Baldacchino 2017, s. 18). Moas gosedjur var en hund som var 

i färgen grå med blåa, bruna och svarta prickar (Widerberg & Lepp 2013, s. 7). Resterande 

gosedjur som framkom i böckerna hade mer verklighetsbaserade färger som exempelvis att 

björnarna var bruna (Hansson 1997, s. 1; Ross 1999, s. 6; Widerberg & Lepp 2013, s. 4), 

medan en hund var svart och vit (Hansson 1997, s. 1). 

 

Helheten av färgvalen bland karaktärernas leksaker valdes också att analyseras. I boken om 

Alfons Åberg var färgen röd den färg som författaren valt att använda mest. Inger och Lasse 

Sandberg har valt att använda olika färger till Annas leksaker, men där färgen gul framgick 

något mer än de andra färgerna. I Gunilla Hanssons bok om Egon användes främst färgen 

grön, om inte fokuset låg på de leksaker som bär mer verklighetsbaserade färger. I boken om 

prinsessan framgår inte särskilt många olika leksaker, i boken bär hon främst runt på sin 

nallebjörn som är i den verklighetsbaserade färgen brun. En leksak som dock framkommer är 

i prinsessans tankar om vad lillebrodern och i tankarna leker han med ett rött tåg. Utöver detta 

kunde ingen specifik färg urskiljas som användes mer än någon annan i boken. Morris 

Mickelblad gestaltas som en karaktär som använder många olika leksaker, men även de är i 

många olika färger och många har verklighetsbaserade färger. Dock syntes färgen lila något 

mer än andra färger, exempelvis på gosedjuret och utklädnings skor (Baldacchino 2017, s. 18–

19). Även i boken om Moa och Samir framkommer det många olika färger på leksakerna. 

Moas leksaker består mycket av färgen brun, men färgerna lila och grönt framkommer också 

relativt mycket. I boken syns även en av Samirs leksak och den är i färgen grön, gul och röd 
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(Widerberg & Lepp 2013, s. 7, 21). Utifrån analysen kan läsaren därmed få intryck av att 

färgerna skiljer sig mycket åt från bok till bok. 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

I arbetet har genomgången av en kvantitativ innehållsanalys framförts, men för att få fram 

helheten kring hur kläder, färger och leksaker skiljer sig åt mellan pojkar och flickor krävs 

även en kvalitativ innehållsanalys, vilket kommer att framföras i detta kapitel. 

 

4.3.1 Vilken funktion har representationen av kläder, färger och leksaker i 

relation till texternas gestaltningar av manligt och kvinnligt? 

Karaktärerna som framställs i dessa sex böcker ser olika ut och representationen av deras 

kläder, färger och leksaker skiljer sig från karaktär till karaktär och bok till bok. I vissa av 

böckerna kan läsaren finna karaktärer som kan upplevas som normbrytande, då de överskrider 

de traditionella könsrollerna som lever i samhället. I böckerna får läsaren också uppleva 

karaktärer som till synes följer verklighetens normer. I boken om Morris Mickelblad får 

läsaren bevittna att verklighetens normer framhävs i boken, genom att de karaktärer som 

framställs som pojkar säger ”Rymdfarare har inte klänningar” och ”Vi vill inte att du 

förvandlar oss till tjejer” (Baldacchino 2017, s. 13,15). I Baldacchinos bok får läsaren också 

bevittna att boken bejakar samhällets normer kring manligt och kvinnligt, genom att de 

kvinnliga karaktärerna säger ”Du kan inte ha på dig den! Du är ju kille!” och ”Killar har inte 

klänning” (Baldacchino 2017, s. 12, 31). Karaktärernas påstående och tankesätt kan tyda på 

att boken visar på likheter med den verkliga världen, då det kan tyckas att författaren har valt 

att låta karaktärerna vara medvetna om att vissa klädesplagg är mer sammankopplat med det 

kvinnliga könet. I boken retas Morris även för sina rosa naglar (Baldacchino 2017, s. 14). Att 

färgen rosa som används av en pojke väcker negativa reaktioner kan enligt både Svaleryd och 

Ambjörnsson bero på att färgen rosa traditionellt sett är sammankopplat med det kvinnliga 

könet och när framförallt pojkar överskrider de normer som finns väcks oftast starka 

reaktioner från omgivningen (Svaleryd 2002, s. 14; Ambjörnsson 2011, s. 20). Denna 

forskning kan läsaren finna märkbara likheter med bilderboken, genom att karaktärerna 

illustreras som medvetna om samhällets normer. Vissa karaktärer gestaltas som modiga och 
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normöverskridande, trots att deras normöverskridande väcker negativa reaktioner från 

karaktärens omgivning. Utifrån böckerna får läsaren även uppleva kvinnliga karaktärer som 

bryter mot några av verklighetens normer som finns kring manligt och kvinnligt, exempelvis 

leker både Anna och Moa med leksaksfordon (Widerberg & Lepp 2013, s. 7; Sandberg & 

Sandberg 1973, s. 30), som anses vara mer till för pojkar utifrån samhällets normer. Dessa 

kvinnliga karaktärer väcker inte några reaktioner alls från andra karaktärer och detta kan 

därmed tyda på att böckerna visar på likheter med samhällets normer kring att flickor har 

större tendens att överskrida normerna och att det är accepterat av samhället (Kåreland & 

Munther 2005, s. 133; Nettervik 2002, s. 110). 

 

I boken om Morris får läsaren på ett tydligt sätt skapa sig en bild om vilka kläder och färger 

som är vanliga för en pojke att använda sig av. I de andra böckerna kan det tyckas som att 

samhällets normer kring kläder och färger är något mindre synliga, då de inte uttalas lika 

tydligt som i boken om Morris. Det är i analysarbetet av dessa böcker läsaren kan finna vissa 

skillnader mellan de manliga- och kvinnliga karaktärerna. Något som framkom i analysarbetet 

var att när dessa färger förekom hos det motsatta könet besatt de oftast också egenskaper som 

är mer kopplat till det motsatta könet. Detta kan läsaren uppleva i boken om Alfons Åberg där 

Bergström valt att låta en manlig karaktär utmana samhällets norm kring manliga egenskaper. 

Författaren Gunilla Bergström har även uttalat sig om att hon vill utmana normerna och 

förväntningarna på det manliga könet i denna bok. Detta gör hon genom att låta Alfons pappa 

besitta mer kvinnliga egenskaper som att vara vårdande och tar hand om hushållssysslorna. 

Hon framställer därmed ofta pappan som mjuk och vårdande person (Kåreland & Munther 

2005, s. 114). I boken får läsaren uppleva dessa sidor hos pappan, genom att han lagar frukost 

åt Alfons och även kommer in och väcker Alfons. Läsaren får även en inblick i hur Gunilla 

Bergström försöker utmana samhällets normer, genom att låta pappan bära ett förkläde och 

även en rosa tröja (Bergström 1975, s. 4, 16). Bergström utmanar därmed samhällets norm 

kring hur män skall vara, genom att visa att män också kan vara vårdande och ta hand om alla 

hushållssysslorna. Att författare har valt att utmana den manliga normen, som råder i 

samhället, kan läsaren även uppleva i boken Moa och Samir: De nya stövlarna, där författaren 

valt att låta Moas pappa bära samma färg på hans tröja och besitta liknande egenskaper som 

Bergström valt åt Alfons pappa. Detta kan vi se när han tar hand om Moa som är sjuk och 
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även hjälper henne när hon skall ta på sig sina kläder (Widerberg & Lepp 2013, s. 5). Läsaren 

får därmed uppleva att även Widerberg och Lepp utmanar samhällets norm kring manlighet, 

genom egenskaper och färger. Författarna Widerberg, Lepp och Bergström har därmed visat 

upp en bild av män som försöker utmana de traditionella normerna kring manlighet. Detta 

fenomen kan läsaren också finna i Tony Ross bok, där han valt att låta kungen vid ett tillfälle 

bära ett förkläde. Kungen upplevs också visa upp kvinnliga egenskaper som att ta hand om 

olika hushållssysslor, bland annat städning (Ross 1999, s. 8). Detta kan upplevas som att flera 

av de utvalda författarna försöker utmana samhällets normer med hjälp av kläder och färger i 

relation till karaktärens egenskaper. 

 

Gunilla Bergströms försök att utmana normerna kan läsaren även uppleva vid val av Alfons 

leksaker, där hon låtit Alfons leka med en docka (Bergström 1975, s. 4). Detta kan läsaren 

även finna i boken om Egon, då han ofta visas tillsammans med sin docka (Hansson 1997, s. 

6). Dock kan läsaren få en bild av att samhällets normer kring fordon och antalet leksaker 

framhävs i dessa två böcker, då Alfons vid ett tillfälle visas tillsammans med många olika 

fordon (Bergström 1975, s. 7), även karaktären Egon har tillgång till fordon, men framförallt 

flertalet andra leksaker (Hansson 1997, s. 8). I boken om Anna är det svårare att urskilja 

skillnader i hur manliga- och kvinnliga karaktärer gestaltas, eftersom det enbart är Anna som 

framkommer i denna bok. Läsaren får dock uppleva en ”flickaktig” flicka när det kommer till 

kläder och färger, detta eftersom författarna valt att låta karaktären bära typiskt kvinnliga 

kläder och färger. Dock får läsaren uppleva en flicka som leker med både fordon och bollar 

(Sandberg & Sandberg 1973, s. 5, 32). Enligt forskning är det inte ovanligt att flickor leker 

med leksaker som är mer kopplade till det motsatta könet (Blakemore & Centers 2005, s. 620) 

och det kan läsaren finna likhet med i boken, då den kan tyckas bejaka detta tankesätt. Även i 

boken om Moa och Samir får läsaren bekanta sig med Moa, som även hon leker med sin 

lastbil. Läsaren får även uppleva en aggressiv sida från den kvinnliga karaktären Moa 

(Widerberg & Lepp 2013, s. 10, 22). Denna sida Moa visar upp kan tyda på ett traditionellt 

manligt beteende, enligt samhällets normer, då ett kvinnligt beteende, enligt tidigare 

forskning, ses som att vara lydig, snäll och skötsam (Svaleryd 2002, s. 14; Nettervik 2002, s. 

111). Denna bok kan därför tyckas påvisa en skillnad, från den verklighet vi lever i, och ett 

normbrytande beteende hos denna karaktär. Ytterligare en författare som tycks bryta mot 
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rådande normer i samhället är Baldacchino. I sin bok om Morris syns han tillsammans med 

olika typer av leksaker, där utklädning och pyssel i form av målning är relativt vanligt 

(Baldacchino 2017, s. 7–8). Om man ser till tidigare forskning, hävdar Änggård, Blakemore 

och Centers att utklädningar och målning är leksaker som är kopplat till flickor och inte i lika 

stor utsträckning till pojkar (Änggård 2005, s. 551; Blakemore & Centers 2005, s. 619). Vilket 

kan leda till att läsaren finner skillnader mellan samhällets normer och bilderboken, genom att 

Morris använder leksaker som, i samhället, är kopplat till det motsatta könet. 

 

4.3.2 Hur skulle dessa texter kunna användas i en undervisningskontext 

kring de traditionella könsrollerna? 

I läroplanen står det skrivet att eleverna skall i skolan lära sig om jämställdhet mellan män 

och kvinnor. De skall även lära sig att ingen människa skall bli diskriminerad på grund av sin 

könstillhörighet och ifall någon skulle bli detta skall de vara medvetna om att sådant aktivt 

skall motverkas direkt inom skolverksamheten (Skolverket 2017, s. 7). Det blir därmed viktigt 

för läraren att låta sina elever bli väl medvetna om vad jämställdhet innebär och hur det ser ut 

i samhället utifrån normer och värderingar. Det står även skrivet att skolan skall på ett 

medvetet sätt främja båda könens lika möjligheter och rättigheter (Skolverket 2017, s. 8). 

Skolan behöver aktivt motverka de traditionella könsmönstren som florerar i samhället och 

för att gör detta behöver skolan låta eleverna få möjlighet till att utvecklas och skapa olika 

intressen oavsett könstillhörighet (Skolverket 2017, s. 8). Detta visar att vikten av att låta sina 

elever bli medvetna om normerna som fanns förr, men också vilka normer som fortfarande 

lever kvar kring manligt och kvinnligt, blir viktigt för att eleverna skall kunna skapa sig en 

förståelse kring normerna och dess betydelse. 

 

De sex utvalda böckerna skulle kunna användas som en del av en undervisningskontext, 

genom att visa på hur olika författare gestaltar manlig och kvinnligt genom sina val av kläder, 

färger och leksaker. Även genom att visa på bilderböcker där författarna valt att utmana de 

traditionella normerna kring manligt och kvinnligt. Boken om Morris kan tyckas framhäva 

samhällets normer kring kläder och färger, då de kommer att påverka karaktären Morris 

genom negativa kommentarer från sina kamrater (Baldacchino 2017, s. 12–13). Läraren kan 

med hjälp av denna bok visa vilken respons vissa kläd- och färgval kan leda till. Utifrån 
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boken kan läraren även skapa en diskussion i klassen om varför Morris får negativ respons 

och därefter komma in på vilka normer som finns i samhället. Även Gunilla Bergströms bok, 

om karaktären Alfons, är ett bra material inför arbetet kring den manliga normen, då hon har 

gjort ett försök att utmana dem genom att låta pappan i boken besitta fler egenskaper som är 

kopplade till det kvinnliga könet och även färger (Kåreland & Munther 2005, s. 114). Denna 

bok kan läraren använda för att exempelvis visa att det inte är ovanligt med män som besitter 

egenskaper som vårdande och män som tar hand om hushållssysslor. 

 

I läroplanen står det skrivet, i syftet för svenska årskurs 1–3, att eleverna skall få möjlighet 

utveckla sina förmågor att läsa, men också analysera skönlitterära verk och andra typer av 

texter utifrån olika syften (Skolverket 2011, s. 247). Läraren kan därmed använda dessa 

utvalda bilderböcker genom att låta sina elever läsa dem och tillsammans i klassen analysera 

dem utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I det centrala innehållet för svenska står det också att 

undervisningen skall beröra några skönlitterära barnboksförfattare och även några illustratörer 

(Skolverket 2011, s. 249). De skall också få lära sig om källkritik och hur läsaren kan 

påverkas av det författaren valt att framföra i sina böcker (Skolverket 2011, s. 249). Detta kan 

läraren ta vara på genom att låta eleverna få skapa diskussioner kring innehållet i dessa 

bilderböcker utifrån ett jämställdhetsperspektiv, med fokus på kläder, leksaker och färger.  

 

Dessa bilderböcker behöver inte bara vara positiva inför arbetet kring jämställdhet mellan 

män och kvinnor, utan det kan även leda till svårigheter. De valda bilderböckerna speglar 

samhällets normer kring kvinnligt och manligt när det kommer till färger, kläder och leksaker, 

men på olika sätt. Detta kan leda till en negativ följd inför lärarens arbete kring manligt och 

kvinnligt, genom att de kan förstärka normerna och att eleverna då kan ta del av normer som 

de inte innan tänkt på. De flesta elever kan redan innan arbetet skapat sig en uppfattning om 

vad som är acceptabelt för pojkar respektive flickor (Kåreland 2005, s. 10). Denna bild som 

barnen har skapat sig kan bli svår för lärarna att ändra på. Dock kan det, som nämnts innan, 

också leda till positiva infallsvinklar i undervisningen, då en lärare kan skapa en medvetenhet 

om vilka normer som lever i samhället och då även hur de kan återspeglas i bilderböckerna. 

Läraren kan fokusera på de böcker där författarna valt att utmana normerna för att visa hur 

djupt rotade våra normer är.  

 



   

31 

 

Denna studie kring bilderböcker från 1970-talet och fram till dagens barnlitteratur kan vara en 

bra ingång inför lärarens egen tankeverksamhet kring normerna. För enligt Bergström och 

Boréus så bär vi människor med oss vissa erfarenheter och upplevelser som leder till att vi 

omedvetet har vissa förväntningar (Bergström & Boréus 2012, s .31). Det blir då extra viktigt 

att en lärare blir medveten om sina egna förväntningar och erfarenhet för att sedan kunna sätta 

sig in i vilka erfarenheter och upplevelser som hens kommande elever kommer att bära med 

sig ifrån bilderböckerna.  
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5 Slutdiskussion 

Bakgrunden till detta arbete var att ta reda på om det finns skillnader mellan pojkar och 

flickor när det kommer till färger, kläder och leksaker i utvalda bilderböcker. I bakgrunden låg 

också läroplanen där det står att skolan skall lära eleverna om jämställdhet mellan män och 

kvinnor, de normer som verkar i dagens samhälle, samt de normer som rådde förr. Utifrån 

dessa utgångspunkter lades fokus på att studera bilderböcker ur ett historiskt perspektiv för att 

få fram hur det har sett ut, men också för att se vilka normer och förväntningar bilderböcker 

från nutiden återspeglar i sina gestaltningar. I analysen framkom det att läsaren kan tyda på 

skillnader mellan de manliga karaktärerna och de kvinnliga karaktärerna när det kommer till 

författarnas val av kläder, färger och leksaker.  

 

Läsaren kan utifrån böckerna uppleva att flera författare försöker utmana de traditionella 

normerna som lever i samhället, genom att låta karaktärerna i böckerna bära färger och kläder, 

men även använda sig av leksaker, som är mer kopplat till det motsatta könet. Flera 

författarna har även valt att låta de karaktärer som överskrider samhällets normer utmana dem 

på flera sätt, ofta genom beteende och egenskaper. Det är inte ovanligt att läsaren får uppleva 

karaktärer som bär en färg som är mer kopplat till det motsatta könet, enligt samhällets 

normer, och som då också besitter egenskaper som är mer kopplat till det motsatta könet. I 

boken om Morris får läsaren uppleva en karaktär som utmanar de traditionella normerna, från 

det verkliga livet, genom Baldacchinos val av kläder, färger och leksaker, men också genom 

Morris egenskaper som är mer kopplat till det kvinnliga könet (Baldacchino 2017, s. 7–8). 

Detta gäller även i gestaltningarna av Alfons pappa och Moas pappa som författarna valt att 

låta dem bära färger som är mer kopplade till det kvinnliga könet och även besitta mer 

kvinnliga egenskaper, enligt den traditionella normen som råder i samhället. Detta kan bidra 

till att eleverna skapar sig en bild om att en person som överskrider normerna behöver besitta 

det motsatta könets egenskaper. Det kan därför vara bra och spännande att diskutera om det 

skulle se annorlunda ut om en författare valt att gestalta en typiskt manlig karaktär som 

besitter typiskt manliga egenskaper, men bryter mot samhällets normer kring klädval. Läraren 

skulle utifrån detta kunna leda in diskussionerna kring om karaktärens omgivnings reaktioner 

skulle se annorlunda ut. Det skulle också vara intressant att diskutera om det hade sett 

likadant ut om det var en flicka som var huvudkaraktär. Ett undantag som framkommer bland 
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de sex valda böckerna är boken om prinssessan, där läsaren får uppleva en typiskt traditionell 

man, enligt normen, som besitter mer kvinnliga egenskaper som att ta hand om hushållet 

(Ross 1999, s. 8). Denna bok skulle kunna vara intressant utifrån ett undervisningsperspektiv, 

då läraren kan skapa diskussioner kring denna karaktär i sin klass, genom att diskutera hur 

eleverna uppfattar kungen och därefter komma in på normer som råder i samhället kring 

manligt och kvinnligt. Användandet av boken kan då bli positivt, eftersom läraren kan visa 

olika sidor av hur en manlig karaktär kan gestaltas och det kan i sin tur leda till att eleverna 

skapar sig en bild av att män inte behöver vara, utifrån normen i samhället, traditionellt 

manliga.  

 

I ett undervisningssammanhang skulle det vara intressant att diskutera om normerna har 

förändrats från 1970-talet och fram till dagens bilderböcker. Dessa böcker skulle kunna visa 

på vissa förändringar, men också framhäva att flera författare har försökt att utmana 

samhällets normer genom bilderböckerna redan under 1970-talet, genom Gunilla Bergström. 

Det som böckerna från 2010-talet visar något mer än de andra böckerna är konsekvenserna av 

de verkliga samhällets normer och vilka reaktioner som de som överskrider normerna kan få 

uppleva. Detta kan kopplas samman med Karlssons och Piuvas tankar om att vi nu befinner 

oss i den tredje vågen där kön och genus ifrågasätts och där vi människor analyserar de olika 

normerna som lever kvar (Karlsson & Piuva 2012, s. 24). Dessa tankar ledde i sin tur till nya 

tankar kring hur detta material kan komma till användning inom skolverksamheten och 

ganska snabbt framkom flera olika upplägg. Baldacchinos bok skulle vara en bra ingång i 

vilka normer som finns kring manligt och kvinnligt. Den skulle kunna vara starten för givande 

diskussioner kring normer och konsekvenserna av dem. Boken kan dock kräva ett samtal i 

klassrummet, då den visar att personer kan möta konsekvenser av att överskrida en norm och 

det kan då vara viktigt att diskutera varför detta kan ske med eleverna, så att eleverna inte får 

känslan av att personer som överskrider normer gör något fel. Det historiska perspektivet 

skulle också vara en bra infallsvinkel, då läraren tydligt kan visa vilka normer som fanns förr, 

hur normerna har förändrats och även diskutera om författarna redan då utmanade normerna.  

 

En karaktär som väckte uppmärksamhet i analysarbetet var prinsessans kusin som framkom i 

Tony Ross bok (Ross 1999, s. 21–22). Denna karaktär kan tyckas intressant, då det inte gick 
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att urskilja vilken könstillhörighet Ross tänkt att hen skulle tillhöra. Läsaren får uppleva en 

karaktär som på olika sätt kan kopplas samman med både det kvinnliga- och det manliga 

könet, utifrån normerna som florerar i vårt verkliga samhälle. Denna karaktär kan därmed 

vara bra inför diskussioner i en klass, kring elevernas tankar kring normer och deras 

förväntningar på manligt och kvinnligt. Det kan bli intressant för läraren att se hur sina elever 

tänker kring denna karaktär och hur dem uppfattar vissa attribut som kan kopplas till olika 

normer. Denna bok kan också vara bra att diskutera hur normer och värdering återspeglas i 

boken genom olika leksaker. Tony Ross har valt att låta prinsessan uttrycka att bröder leker 

med fel leksaker (Ross 1999, s. 15), detta uttryck kan vara intressant att diskutera i en klass, 

för att se vad eleverna tänker och tycker om detta uttryck. Läraren kan utifrån detta framföra 

hur normerna kring leksaker ser ut i samhället, men det är då viktigt att läraren förbereder 

noggrant hur hen skall undervisa kring detta för att inte skapa normer som eleverna inte tänkt 

kring innan. 

 

Denna studie har fokuserat på skillnader, men också likheter, mellan pojkar och flickor i 

bilderböcker som var skrivna under 1970-, 1990- och 2010-talet. Det kan utifrån studien 

tyckas vara en god idé att använda dessa bilderböcker i en undervisningskontext kring ett 

värdegrundsarbete, då läraren kan skapa lärorika diskussioner i klassen om rådande normer 

som lever i vårat samhälle, genom bilderböckernas texter och bilder. Det historiska 

perspektivet skulle också vara en bra infallsvinkel, då läraren tydligt kan visa vilka normer 

som fanns förr, hur normerna har förändrats och även diskutera om författarna redan under 

1970- och 1990-talet utmanade normerna som rådde i det samhället som varade då. Utifrån 

denna studie skulle det därmed vara intressant att forska vidare kring hur normerna i dessa 

bilderböcker påverkar de som läser dem och då också se hur dessa normer kan komma att 

påverka skolverksamheten.   
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7 Bilaga 

I detta kapitel kommer tabellerna från varje enskild bok att redovisas för. 

7.1 Lilla Anna leker med bollar (1973) 

  

7.2 Raska på, Alfons Åberg (1975) 

 

1 1 1 1 1 1

Alfons kläder

1 1

Rosa Vit

Pojkars/mäns färger 
på kläder (Pappa)

2

3

1 1

Brun Grön Blå Vit

Färger på Alfons 
kläder

1

Klänning

Annas kläder

1 1

Vit Röd

Färger på 
Annas kläder

2 2 1

Bollar Hinkar Fordon

Annas 
leksaker

1 1 1

Tröja Skjorta Förkläde

Alfons pappas kläder



   

 

  

1

22

4 3 1 1 1 1 2 1 1

Alfons leksaker



   

 

7.3 Snart har vi en baby! (1997)   

1

13

Djur klossar

Egons systers 
leksaker (Flicka)

5

3 3 1 1

Skjorta Tröja Byxor Pyjamas Kavaj

Mäns/pojkars kläder

4 4 3 1 1 1

Blå Brun Grön Vit Svart Röd

Färg på män/pojkars 
kläder

9 8

1 1
7

1

Egons kläder

7
2

8
6 1 3 2 2

Färger på Egons 
kläder

11

1 1 2
7

2 3 1 1

Kvinnor/flickors 
kläder

10 9 7 5 4 2 2 2

Färg på 
kvinnor/flickors 

kläder

4 1 6 1 13

24

1 1 1

Egons leksaker



   

 

7.4 Jag vill ha en lillasyster! (1999) 

 

2 1 1 1
3

Prinsessans leksaker

4 4

1
3

1 1
3

1

Män/pojkars kläder

4

8

2 1 1 2

Blå Vit Rosa Brun Lila Gul

Kvinnor/flickors färg 
på kläder

1 3 2
6

3 2

8

1 1

Färg på 
mäns/pojkars kläder

1 1 1

Klänning Underkläder Huvudbonad

Prinsessan

2 2

Vit Gul

Färg på prinsessans 
kläder

3
2

4

1 1 1

Kvinnor/flickors 
kläder

1

2

1

Cykel Fordon Badring

Pojkars/mäns 
leksaker



   

 

7.5 Moa och Samir: de nya stövlarna (2013) 

  

1
2

1 1 1 1 1

Mäns/pojkars 
kläder

2

3

2
1

Rosa Blå Svart Grön

Färg på 
mäns/pojkars kläder

3 1 3 3
4

6

1 1

Moas leksaker

1

Fordon

Samirs leksaker 
(Pojke)

1 1 1 1 1 1

Moas kläder

1 1 1

Jacka Huvudbonad Strumpbyxor

Kvinnors/flickors 
kläder

2 1 1 1 1

Grå Rosa Lila Blå Röd

Färg på 
kvinnors/flickors 

kläder

2

1

2

1 1 1

Grön Lila Gul Röd Brun Grå

Färg på Moas kläder



   

 

7.6 Morris Mickelblad och den orangeröda klänningen (2017)  

1

4

2 1 1 1

Morris kläder

4 4

9 9

4

9

Kvinnors/flickors 
kläder

8

16

2 1

15

1 1 1

Färg på 
kvinnors/flickors 

kläder

11

16

1 2

Byxor Tröja Skjorta Rymddräkt

Pojkars kläder

1 4 6 6 6
9

6 6 1 2

Färg på 
pojkars/mäns kläder

1

2

Bollar Fordon

Pojkarnas leksaker

6
2 2 2 1

Morries leksaker

1
3

1 1 2

4

1 2

Färg på Morries 
kläder



   

 

 

1 1 1

Hopprep Bollar Fingerleksak

Flickors leksaker


