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Abstract 

The purpose of my study was to investigate how girls and boys are produced in the picture 

book, to contribute knowledge about gender in children's literature but also to see what gender 

images the children meet through the picture book. To find that out, I chose to analyze four 

picture books between 2013-2016 because it would probably describe how girls and boys are 

seen today. 

 

 

The result I got was that girls were in a higher grade more norm breaking in both 

characteristics and appearance than boys where. The boys could be depicted with female 

characteristics and clothing, but not as much as girls in tough clothes and male behavior. It 

was also found that the older girls were more caring than the younger ones and that the older 

boys had more power. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med min studie var att undersöka hur flickor respektive pojkar framställs i bilderboken, 

för att bidra med kunskap om genus i barnlitteraturen och även för att få syn på vilka 

genusbilder barnen möter via bilderboken. För att ta reda på det valde jag att analysera fyra 

bilderböcker mellan åren 2013–2016 för att det troligtvis skulle skildra hur flickor och pojkar 

ses idag. 

 

Resultatet jag fick fram var att flickor i högre grad var mer normbrytande i både egenskaper 

och utseende. Pojkarna kunde skildras med kvinnliga egenskaper och kvinnlig klädsel men 

inte i samma utsträckning som flickor i tuffa kläder och manligt beteende. Det förekom också 

att de äldre flickorna var mer omsorgsfulla än de yngre och att de äldre pojkarna utövade mer 

makt än de yngre. 

 

Nyckelord 

Bilderbok, genus, genussystem, personskildring  



Innehållsförteckning 

 
1.Inledning…………………………………………………………………………………………...4 

    1.1 Syfte…………………………………………………………………………………………......4 

    1.2 Frågeställningar………………………………………………………………………………..5 

2. Teoretisk utgångspunkt och bärande begrepp………………………………………………6 

     2.1 Genussystemet………………………………………………………………………………....6 

     2.2 Genus…………………………………………………………………………………………...7 

     2.3 Norm……………………………………………………………………………………………7 

     2.4 Genusmarkörer………………………………………………………………………………..7 

3. Litteraturgenomgång……………………………………………………………………..8 

3.1 Bronwyn Davies…………………………………………………………………………………………..8 

3.2 Genus konstrueras socialt……………………………………………………………………..9 

3.3 Genus i bilderboken…………………………………………………………………………..10 

3.4 Betydelsen av att vara genusmedveten……………………………………………………....13 

4. Metodologisk ansats och val av metod……………………………………………….…16 

    4.1 Urval…………………………………………………………………………………………...16 

     4.2 Personskildring…………………………………………………………………….......18 

     4.3 Nikolajevas schema…………………………………………………………………………...19 

5. Resultat och analys…………………………………………………………………….....21 

     5.1 Varför analysera genusmarkörer?..........................................................................................21 

             5.1.1 Färg………………………………………………………………………………….....21 

             5.1.2 Håret…………………………………………………………………………………...23 

             5.1.3 Kläder och genusmarkörernas funktion…………………………………………….23 

     5.2 Hur framställs flickor repsektive pojkar……………………………………………….......24 

             5.2.1 Den självuppoffrande flickan………………………………………………………...25 

             5.2.2 Den aktiva flickan och passiva pojken………………………………………………26 

             5.2.3 Maktpositioner……………………………………………………………………......27 

6. Diskussion………………………………………………………………………………...29 

     6.1 Metoddiskussion…………………………………………………………………………..….29 

     6.2 Resultatdikussion…………………………………………………………………………….30 

             6.2.1 Genusmarkörerna och dess funktion………………………………………………..30 

             6.2.2 Hur framställs flickor repesktive pojkar?..................................................................31 

     6.3 Förslag till vidare forskning………………………………………………………………....32 

 Referenser……………………………………………………………………………………………………………………………….33 



 

4 

 

1. Inledning 
 

Barn växer upp i en värld fylld av normer och förväntningar av hur de bör vara. Flickor och 

pojkar bemöts olika genom att flickor exempelvis kan beskrivas söta som tycker om att vara i 

köket tillsammans med sin mamma. Medan pojkar kan beskrivas som grabbar som gillar 

traktorer och bilar. Ylva Elvin-Nowak & Helén Thomsson (2003, s.22) är båda psykologer 

med könsteoretisk inriktning som lyfter att detta kan verka mer accepterat eller förståeligt när 

barnen är små men faktum är att kvinnligt och manligt får de upplysningar om hela livet och 

hur de ska anpassa sig efter sitt kön. Jag kommer inta ett genusperspektiv i min undersökning 

och kommer bortse från könsterorin men jag vill ändå lyfta deras tankar och formuleringar om 

hur kön skapas i samhället. 

 

Att förstå hur kön skapas i samhället innebär att det som anses kvinnligt respektive manligt är 

föränderligt. Innebörderna av vad som anses manligt eller kvinnligt tillhör samhällsstrukturen 

och sociala system. Det är alla människor som bestämmer vad dessa innebörder ska vara, på 

arbetsplatsen, bland vännerna eller familjen menar Elvin-Nowak & Thomsson (2003, s. 241). 

Att göra annorlunda är nödvändigt om vi ska gå mot ett bättre samhälle där alla kan få må bra, 

det är de små sakerna som bildar de stora. Bara att våga säga nej, hävda sin rätt och gå emot 

normen är något som bidrar till ett friare samhälle utan alla krav (Elvin-Nowak & Thomsson, 

2003, s. 248–249).  Det har varit en debatt kring hur ordet genus och kön ska användas. Jag 

har valt att utgått från att använda ordet genus när jag hänvisar till det socialt konstruerade 

och ordet kön när jag menar det biologiska. 

 

1.1 Syftet 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor och pojkar framställs i bilderböcker. En 

undersökning med fyra bilderböcker från Hagfors bibliotek mellan åren 2013–2016. För att se 

vilken genusbild barnen får i mötet med bilderböckerna. Alla barn ska få möjlighet att välja 

själva, utifrån lust och intresse vad de vill göra och hur de ska se ut. Snarare än att samhället 

tvingar in dem i en mall där de får tillgång till ungefär hälften av allt världen har att erbjuda. 
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1.2 Frågeställningar  

 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med undersökningen har följande 

frågeställningar valts 

• Hur beskrivs karaktärerna, vilka egenskaper har de? 

• Vilka genusmarkörer används? 

• Vilken funktion har genusmarkörena? 
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2. Teoretiska utgångspunkter och bärande begrepp 

 

Jag har valt att utgå från genussystemet i min undersökning som tagits upp av historikern 

Yvonne Hirdman. Hennes namn kom upp i mycket av den litteratur jag läste kring genus. Kort 

sagt innebär genussystemet att samhället ordnar människor efter vilket kön de har. Männen 

har mer makt och får mer resurser än kvinnor. Kvinnor är det andra könet och kommer ofta i 

andra hand (Hirdman, 2004, s. 116–117). Nedan följer också förklaringar kring viktiga 

begrepp i min undersökning. 

 

2.1 Genussystemet  

 

Genussystemet är en ordningsstruktur av kön. Den ordningen utgör grunden för de sociala, 

ekonomiska och politiska ordningarna. Systemet har två lagar eller principer som gör att den 

bevaras. Den ena lagen är dikotomin som innebär isär-hållandet av könen. Kvinnligt och 

manligt bör inte blandas, de ses som motsatser. Den andra lagen är hierarkin, det är mannen 

som är norm och värderas därmed högre än kvinnan som ses svagare och underordnad. Det är 

männen som är människor, de utgör normen för vad som är normalt (Hirdman, 2004 s.116).  

 

Hirdman (2004, s.120–121) menar också att det finns ett kontrakt i varje samhälle. 

Genuskontraktet som hon valt att kalla det innebär att det finns konkreta föreställningar om 

hur män och kvinnor ska bete sig och vara mot varandra, vilka redskap som hör till vilket kön. 

Hur ska de prata, vilka kläder som ska bäras och så vidare. Dessa kontrakt förs över från en 

generation till en annan. Genuskontrakt utspelar sig på tre plan  

• kulturell överlagring, på detta plan handlar det om föreställningar om genus, hur män 

och kvinnor bör vara. 

• social integration, hur arbetsfördelning ser ut mellan könen. 

• socialisering, på detta plan handlar det om de regler och förhållningssätt som alla lär sig är 

socialt accepterat, det kan exempelvis vara att pojkar ska vara tuffa och flickor snälla. 



 

7 

 

 

2.2 Genus 

 

Ordet genus introducerades i Sverige av Yvonne Hirdman. Könstillhörighet har med uppdel-

ningen av kvinnor och män att göra medan genus står för de normer, föreställningar, uttryck 

och egenskaper som ett samhälle förväntar sig av dem. För att förstå skillnaden mellan genus 

och könstillhörighet används begreppen ”maskulinitet” och ”femininitet”. Femininitet och 

maskulinitet skapas på olika sätt både socialt och kulturellt. Genus kan också redogöra för de 

strukturer som bevarar kategorierna kvinnor och män, och sedan analysera maktrelationer 

mellan dem. Forskningen kring genus kan undersöka exempelvis den könsuppdelade arbets-

marknaden, regler om att enbart heterosexuella par får ingå äktenskap (Genus.se, 2016). 

 

2.3 Norm  

 

En norm brukar stå för det ”normala”, det accepterade beteendet i vårt samhälle. Det kan 

handla om utseende och klädsel men också om handlingar. Att passa in eller följa normen ger 

helt klart fördelar. Vardagssituationer flyter på smidigare, privilegier och makt kan tilldelas. 

För dem som inte följer normen kan det skapas nackdelar. Det kan ge upphov till diskrimine-

rande former som utanförskap och mobbning. Normkritik är ett samlingsbegrepp för metoder 

och teorier som går ifrån perspektivet som fokuserar på normbrytarna, till att istället analysera 

den norm som tas för given (Genus.se, 2016). 

 

2.4 Genusmarkörer 

 

Kläder, färger och frisyrer är det första vi lägger märke till i mötet med andra människor. 

Varje människa tillägnar sig kunskap om kvinnligt och manligt och vilka kläder, färger och 

frisyrer som passar till respektive kön. Genusmarkörer är de markörer som anses ”normala” 

och accepterade för varje kön. Exempelvis förknippas flickor med rosa och klänningar medan 

pojkar förknippas med blått och byxor (Davies, 2003, s.29–30).  
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3. Litteraturgenomgång 

 

I detta kapitel kommer jag behandla litteratur som berör ämnet genus i bilderböcker men 

också genus överlag. 

 

3.1 Bronwyn Davies 

 

Samhällsforskaren Bronwyn Davies (2003, s.66–67) står för en betydande roll med sina resul-

tat från studien om hur pojkar och flickor gör kön där hon behandlar uppdelning av manligt 

och kvinnligt. Det är något som ständigt finns med i bilderböckerna för barn. När barnen lyss-

nar på berättelser kan de lära sig att se sig själva och andra som skapare för kvinnligt respek-

tive manligt. Berättelser för barn ger dem inte bara den vardagliga världen där kvinnor och 

män är uppdelade, utan också där kvinnor slår sig fria och går mot normerna. Om en kvinna 

överger vardagen och beger sig ut på äventyr kan hon framställas aktiv och mäktig dock kan 

hon bara bli accepterad om hennes handlingar är osjälviska. Män däremot har fler möjligheter 

än kvinnor. Makt, styrka och skicklighet hyllas när det gäller män. När texter som ska visa en 

mer realistisk värld än en påhittad, brukar mannen framstå som aktiv, utåtriktad och den som 

får saker gjorda medan kvinnan är passiv och stödjande mot andra. Något som också då fram-

ställs är kärnfamiljen som en del av det som anses rätt och perfekt, normen i vårt samhälle. 

Davies (2003, s.71–79) har med ett exempel på när en feministisk saga läses upp för en grupp 

med barn. Sagan handlar om en pojke vid namn Oliver som tycker om att göra flicksaker 

istället för de saker pojkar antas göra och tycka om. Det oroar hans pappa som ber Oliver att 

göra pojksaker istället för flicksaker. Pappan kallar Oliver för mes och säger att han ska gå ut 

och sysselsätta sig med någon form av bollsport. Oliver vill inte och stretar emot pappans 

hänvisning, han vill istället dansa. Flertalet av barnen som lyssnade på sagan påstod att Oliver 

inte skulle hålla på med flicksaker, det spelar ingen roll vad Oliver tycker om att göra, är han 

pojke ska han bete sig som en. Pojkar skulle inte plocka blommor, leka med dockor, dansa el-

ler sjunga enligt barnen. De skulle spela fotboll, leka med lego, vapen och gå på karate. Bar-

nen uttrycker att personer som inte uppför sig efter sitt kön ska dömas och straffas, och det 

spelar ingen roll hur mycket personen gillar att göra det som antas fel. Barnen som lyssnade 

på sagan hade blivit tillfrågade om de också skulle reta Oliver om han gjorde något som 
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ansågs kvinnligt. Några svarade ja på frågan, de skulle reta honom även om de såg att han 

blev ledsen. Det fanns dock två pojkar i barngruppen som berättade att de skulle låta Oliver 

göra det han tyckte om. Något att tillägga är att pojkarnas vårdnadshavare vägrade att accep-

tera att det kvinnliga och manliga skulle skiljas åt och då begränsa varje kön. Dessa pojkar 

verkade inte se något problem med att sysselsätta sig med något som förknippades som kvinn-

ligt (Davies, 2003, s.76–78).   

 

 

3.2 Genus konstrueras socialt 

 

Alla människor är med och skapar genus hela livet och när vi förstår det vet vi varför vi gör 

vissa saker i det vardagliga livet. Det är när genus ses som något vi alla är medskapare till 

som vi kan se skillnader mellan kvinnor och män med våra ögon, något som konstrueras 

socialt och som har starka krafter. I alla relationer och möten med andra människor, i skolan, 

på arbetsplatsen och i vårt privatliv finns det upplysningar om hur vi ska förhålla oss till 

respektive kön (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s.16–17). Kön handlar om kvinnlighet och 

manlighet, det förknippas med något inneboende. Könsidentiteten är något vi föds med och 

som alla utvecklar så att den blir en del av personligheten. Ett exempel som Elvin-Nowak & 

Thomsson (2003, s.20–21) lyfter är hur en tandläkare beskriver att hon har olika förväntningar 

på när en kvinna respektive man ska kliva i rummet. Står det att patienten är en kvinna 

genererar det andra föreställningar än när det är en man. Till kvinnan har den kvinnliga 

tandläkaren lättare att ha en auktoritär roll till. Vi har alltså medfödda föreställningar och 

normer om hur kvinnor och män bör vara. Normer kan kallas för självskrivna regler, en norm 

är att mannen ska vara kunnig när det gäller teknik och att kvinnan ska vara 

omhändertaganden. Vi vet att många av dessa normer är osanningar men som ändå blir 

utslängda i samhället utan vidare eftertanke menar Elvin-Nowak & Thomsson (2003. s 29–

30). Redan när barnen föds delas de in i fack efter sitt kön, flickorna ska exempelvis vara med 

sina mammor i köket och får höra vad fina de är i sina klänningar medan pojkarna tilltalas 

som tuffa grabbar som gillar motorer (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 22–25). 
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3.3 Genus i bilderboken 

 

Bilderboken är en speciell form av bok som använder sig av en kombination från två 

kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella. Bilderboken blir då ett annorlunda sätt i 

jämförelse med berättelse eller roman att förmedla information. Mottagaren måste sätta ihop 

den övergripande betydelsen av de olika kommunikationselementen menar litteraturvetaren 

Maria Nikolajeva (2000, s.11). En bilderbok berättar en historia med både ord och bilder. När 

bilderboken ska analyseras är det inte är det biologiska könet som ska undersökas utan hur 

genuset är skapat, hur framställs karaktärerna i bild och text? (Nikolajeva, 2000, s.166–167). 

Bilden har en viss begränsning när det kommer till personskildring men förställningar och 

normer kan ändå framträda om hur flickor och pojkar bör vara. Pojkar framställs ofta med 

kort hår och byxor medan flickor har långt hår och klänningar menar Nikolajeva (2000, s. 

142–143). För att kringgå genusfrågan kan författaren välja att använda djur eller föremål som 

huvudpersoner i bilderböckerna. När personer är djur eller föremål blir det genast mer 

komplicerat för författaren, då överdrivs oftast karaktärerna och tydliga normer blir synliga. 

Det är för att kunna ge personen ett kön på något sätt, oftast sker det genom kläder 

(Nikolajeva, 2000, s.142–144). Även personernas beteende är ofta överdrivet genom att 

pojkarna är busiga, olydiga och vilda medan flickorna är snälla, leker med dockor och bakar 

med sin mamma (Nikolajeva, 2000, s.167). Det finns detaljer som visar på att författaren 

omedvetet skapar sina karaktärer efter normer. Nikolajeva lyfter ett exempel om hur en pojke 

i en berättelse är den som bär blåa kläder, han är nyfiken på vad som finns ute i den farliga 

världen. Han tar med sig en ficklampa ifall faror skulle komma medan flickan är klädd i rosa 

och istället tänker på vantar, så de inte ska frysa när de ska gå till morfar. När de kommer 

fram till morfars hus är det pojken som står framför flicka som kan tolkas att han ska föra 

talan för båda. När de sedan återvänt hem till tryggheten är det flickan som springer först 

(Nikolajeva, 2000 s.171). Karaktärerna som den vilda bebin och den busiga, olydiga katten 

Findus som är outtröttlig visar på typiskt manliga beteenden medan den snälla grävling-

flickan leker med dockor, lilla Anna bakar tårta med sin mamma som kan förknippas med det 

kvinnliga. Byter man kön på huvudpersonerna blir det en helt annan bild av händelserna 

(Nikolajeva, 2000. 167). 
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Litteraturvetaren Mia Österlund (2008, s.10–15) lyfter även sin artikel Se så söt du blir i den 

här.” Maktkamp, generation och genus i Carin och Stina Wirséns bilderböcker om det 

utbytbara genuset. Österlund beskriver en händelse ur en av böckerna. Det handlar om en 

konflikt. Mamman vill att hennes dotter ska vara söt, proper och mot dotters vilja. Hon vill 

istället göra sin röst hörd och skapa sin egen väg till att bli den flickan hon vill. Förmodligen 

skulle bilderboken förändras om konflikten handlade om en pojke. Mer pojkiga kläder och 

saker skulle synas istället för vackra blommor, rosetter, klänningar och en massa rosa. 

Handlingen blir genusladdad eftersom mamman vill skapa dottern efter de förväntade 

normerna. Den förväntan skulle inte finnas på samma sätt om det var en pojke det handlade 

om, för kravet att behaga förknippas med att vara flicka. 

 

Något Cecilia och Tanja Nilsson (2006, s. 68) lyfter in sin magisteruppsats småbarnslitteratur 

sedd ur ett genusperspektiv där de har granskat småbarnsböcker är att det finns fler böcker 

med pojkar i, det är också ett större antal huvudkaraktärer som har ett otydligt kön än det 

finns flickor som är huvudkaraktären ensam. De böcker som har otydligt kön är neutralt fram-

ställda, exempelvis genom att huvudpersoner bär gula kläder och frisyrer som skulle kunna 

passa både pojkar och flickor. Karaktärerna har då heller inga typiska accessoarer för flickor 

respektive pojkar, som tuffa kläder eller rosetter. När det var pojkar som hade huvudrollen vi-

sades gröna och blåa kläder. Deras resultat visar att normer förmedlas genom litteratur. Pojkar 

tillåts vara busigare och vildare och blir inte lika ofta uppmanade till att sluta upp med sitt be-

teende. Flickor framställs snällare, känsligare och får ofta upplysning om när de försöker vara 

normbrytande och blir då tillrättavisade. Flickorna är mer gränsöverskridande och använder 

alla färger. När det gäller i vilken miljö barnen rör sig i är det tydligt att pojkar är utomhus 

och flickor inomhus. Återigen ges pojkar mer utrymme till vildare och mer utmanande lekar 

än flickor som får vara inomhus och leka på ett lugnare sätt. Om huvudpersonerna är ett djur 

finns det ofta tydliga genusmarkörer. Det kunde vara rosetter, eller skillnader i kläder som kjol 

och byxor. Dock finns det exempel på att huvudpersonen bryter mot normer, men det finns få 

böcker med rädda pojkar och busiga flickor (Nilsson & Nilsson, 2006, s. 68). Trots detta me-

nar Ida Davidsson (2006, s. 80–82) att det skett en förändring mot jämställdhet. Hon har 

också skrivit en magisteruppsats Manligt och kvinnligt för barn, Könsroller i 1980- och 2000-

talets svenska bilderböcker. Hon har granskat böcker från 1980 till 2000 talet för att se vilken 
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bild av genus som svenska bilderböcker representerar. Hennes resultat tyder på att det har 

skett en förändring i bilderböckerna från 1980 till 2000 talets böcker, en förändring mot jäm-

ställdhet. Det finns en större andel flickor/kvinnor i böckerna från 2000 talet än i 1980-talets 

bilderböcker. De kvinnliga karaktärerna har gått från att vara i ett maktunderläge till att nu 

ibland framställas som makthavare. De har också gått från att endast ha blivit beskrivna några 

få gånger till att beskrivas mer detaljerat i varje bok, både huvud-och bipersoner. Dock visar 

både de äldre och nyare böckerna på hur kvinnor och män hålls isär. Davidsson (2006, s. 46) 

var medveten om att pojkar brukade vara huvudkaraktärerna men såg i sin undersökning att 

det även gällde bi karaktärerna. Det kopplar hon till Hirdman (2004, s. 117) som menar att 

mannen är normen. I 1980-talets böcker gestaltas de manliga bikaraktärerna som aktiva, käns-

lokalla och tävlande, medan de kvinnliga framställs som omtänksamma, emotionella och kva-

litativt tänkande. I 2000-talets böcker har en del av egenskaperna visserligen bytts ut och 

andra har tillkommit dock kan ändå pojkarna/männen framställs som analyserande, aktiva, 

självständiga, rovgiriga, tävlande och känslokalla medan flickorna/kvinnorna beskrivs som 

omtänksamma, intuitiva, lydiga, passiva och beroende, vilket innebär att könsrollsskildringen 

är baserade på normer. Genom att basera böcker efter normer, leder det till isär hållande, att 

män och kvinnor inte ska blandas samman (Davidsson, 2006, s.80–82).  

 

Det är inte bara egenskaper som har en central del hur enskilda individer och grupper av män-

niskor ifrågasätter identiteter och sociala tillhörigheter, kläder har också en central del. Kläder 

har sen långt tillbaka kunnat synliggöra klass och kön, de bär alltså på ett eget språk som blir 

synligt såväl i böcker som i det verkliga livet menar barnlitteraturforskaren Anna Grettve 

(2008, s. 28). Davies (2003, s.29–37) lyfter i sin studie att barn använder kläder och accessoa-

rer för att visa sin könstillhörighet. Kjolar, klänningar, sjalar, handväskor och dockor hör till 

det kvinnliga medan pojkar använder byxor uniformer, superhjältedräkter, gevär och tröjor 

som signalerar manlighet. Barnen hon studerade sammankopplade kläder och detaljer till kön 

för vad som ansågs kvinnligt och manligt beteende. En händelse hon noterade var två pojkar 

som sprang runt i kjol från utklädningslådan. Den ena pojken hamnade i slagsmål med en 

pojke utanför leken, pojken i kjol blev i underläge och börjar gråta. Han ställer sig sedan upp 

och slänger av sig kjolen och säger till den andra pojken ”så nu har jag byxor på mig igen” se-

dan sparkar han den andra pojken och går därifrån. Kjolar och byxor förknippas med feminint 

och maskulint sätt att vara. Den händelsen visar på uppdelningen mellan könen och att det är 
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mannen som bär makt. Därför angriper den ena pojken den andra i kjol även om han är större 

men sedan när han drar av sig kjolen och markerar att han är kvitt det feminina intar han igen 

ett maktläge menar Davies (2003, s.30–31)   

Anette Hellman (2010, s. 180–181) har också i sin avhandling Kan Batman vara rosa? Tagit 

upp hur färger på kläder kan spela en roll för barns lek. Många av flickorna på förskolan bar 

rosa kläder. Barnen lekte ofta Batman men de äldre pojkarna tyckte inte att Batman och rosa 

var något som skulle blandas samman, vilket exkluderade flickorna i leken. Det fanns en 

flicka som ifrågasatte varför hon inte kunde få vara med, en pojke svarade att det finns ingen 

rosa Batman. Flickan fortsatte att argumentera och använde sig av påstådda kunskaper kring 

Batman, eftersom Batman är en barnförbjuden film så kunde hon lyckas få pojkarna att tro att 

hon hade mer kunskap än dem. Något Hellman (2010, s. 180–181) vill poängtera är att barnen 

inte diskuterar om en flicka ska få vara med eller att Batman bara skulle vara en lek för killar. 

Det handlar om att flickan har på sig rosa kläder. Frågan är alltså om en Batman kan vara 

rosa, en färg som för barnen utgjorde en markör för vad som ansågs flickigt. För barnen i stu-

dien var färg den främsta och starkaste markören för att skilja på kön. När de diskuterade vem 

som skulle vara mamma, pappa, Batman eller prinsessa fördelades rollerna ofta ut efter vilken 

färg de hade på sina kläder. Även leksaker sågs som ”flickiga” eller ”pojkiga” helt beroende 

av vilken färg de hade.  

 

3.4 Betydelsen av att vara genusmedveten  

 

Barnsboksforskaren Lena Kåreland (2005, s.74–75) lyfter ett samtal som skett med barn i 

förskolan om kvinnligt och manligt. Det framkom att barn är väl medvetna om vad som gäller 

för pojkar och flickor. Pojkar bär inte rosa eller leker med dockor, de är busiga. Flickor passar 

däremot i rosa och de blir ofta mer ledsna än pojkar. Barnen har inte enbart en klar bild av vad 

som är lämpligt beteende för de båda könen. De lägger också stort fokus på att bevara de 

gränser som kan öppna upp för yttligare möjligheter för flickor respektive pojkar. Manligt och 

kvinnligt hålls för det mesta isär, lekarna på skolgården är könsuppdelade, det blir då 

enkönade miljöer som får följden att pojk-och flickkulturer skapas redan i tidiga åldrar. Något 

Elvin-Nowak & Thomsson (2003, s.103–106) menar är att barnen lär sig vad som är rätt eller 

fel när de möter omgivningen. Med rätt och fel menas det som är ett accepterat beteende för 
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de båda könen. Davies (2003, s.76–78) fick i sin undersökning syn på två pojkarna som bröt 

mot normer, deras vårdnadshavare vägrade att de skulle begränsas utefter normer vilket kan 

ha avspeglats sig i pojkarnas beteende. Vuxnas förhållningsätt ger bilder till barn hur de ska 

möta sin omvärld och därför har jag valt att ta upp förskolan för att det är en plats där 

bilderböckerna har en central plats. Barn idag spenderar ofta en stor del av sina liv i förskolan 

och den ska fungera som ett komplement till hemmet. I vissa hem kanske barn inte får den 

vägledning som behövs och då kan förskolan vara en viktig plats (Skolverket, 2016, s. 5). I 

förskolan läroplan står det följande: 

 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot 

dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och för-

väntningar som ställs på dem, bidrar till att forma flickors och pojkars uppfatt-

ning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka tradition-

ella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2016. s. 5).  

 

Genom litteraturen skapar sig barn uppfattningar om hur manligt respektive kvinnligt 

positionerar sig i den sociala världen. Både text och bild i böckerna gestaltar bilder av manligt 

och kvinnligt och av begreppen flicka och pojke, vilket då resulterar i att litteraturen är med 

och formar barnens syn på genus. Undervisningens utformning i exempelvis förskolan, där 

bilderböcker är en central del av barnens liv är beroende av lärarnas förhållningsätt. Barn är 

ännu inte fullt medvetna om vikten av att förstå hur genus skapas. Därför får de ofta uppleva 

ett tillrättavisande när de gått emot normen. För att få status måste barnet undvika att gå emot 

normen. Det finns en rädsla i barns liv och det är att göra fel, alltså att inte uppträda efter det 

som förväntas vilket skapar ångest för dem (Davies, 2003, s. 74). Kåreland (2005, s. 351) 

menar att det är viktigt att fundera över vilka bilderböcker barn kommer i kontakt med för att 

inte föra vidare normer och synsätt på hur flickor och pojkar bör vara. För bilderböcker 

förmedlar vissa värderingar och synsätt men också det som sker tillsammans har betydelse för 

vilka genusbilder barnen får med sig i livet. Värderingar skapas alltså tillsammans med boken, 
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läraren och barnen. Valet av bok och hur samtalet sker kring den har en betydande roll för hur 

barn uppfattar sin omvärld (Kåreland, 2005, s.150–151). 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 

                                                                                                                
I undersökningen av hur flickor och pojkar framställs i bilderboken har jag valt att använda 

mig av Nikolajeva beskrivningar av personskildringar och hennes schema för manliga 

respektive kvinnliga egenskaper. Jag kommer nedan också förklara mitt urval. 

 

 

4.1 Urval 

 
Jag har ett intresse för genus och tycker det är ett viktigt område att forska i för att vi ska 

komma närmare ett bättre samhälle där alla får vara som de själva vill. Av erfarenhet vet jag 

att bilderböcker är en stor och viktig del i barns liv. Därför valde jag att undersöka vilken ge-

nusbild barnen får i kontakt med dem. I mitt val av material valde jag först att låna de fyra 

mest utlånade bilderböckerna, men på grund av att biblioteken inte får föra statistik kunde 

biblioteket istället ge handgriplig hjälp att välja ut fyra representativa bilderböcker för min 

undersökning mellan åren 2013–2016. Jag valde dessa årtal för att det inte är länge sedan och 

kan skildra hur flickor och pojkar ses idag. Med tanke på att examensarbetet har ett begränsat 

utrymme för tid och omfång valde jag fyra böcker. De böckerna jag valde är:  

• Syskondagen av Ahmed Backström (2013)  

• Jag vill inte leka själv av Alzén & Borgelöv (2014) 

• Eddie och napparna av Bjärbo & Verona (2015) 

• Williams nya kompis av Bosson Rydell & Eriksson (2016) 

 

Syskondagen handlar om en lillebror och hans storasyster, de sitter och äter frukost 

tillsammans medan mamman går till jobbet och ropar ”pengarna finns i det blå skåpet” 

Pengarna är till för att storasyster ska hämta ut sin klänning som hon ska ha på sin 

skolavslutning. Storasyster ska följa lillebror till förskolan men nu vägrar lillebror, han vill 

också köpa klänning. Storasyster berättar att hon har bråttom till sitt matteprov, men han vill 

inte till förskolan. Storasyster kommer då på idén att lillebror kan följa med henne till skolan. 

Han får sitta med på matteprovet och vänta medan alla räknar och skriver. Efter matteprovet 
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är skoldagen slut och de går mot centrum där ett besök på kaféet väntar. Där sitter de och 

pratar om hur det är att gå i skolan och förskolan. Innan de ska hämta klänningen tar de en tur 

förbi parken för att gunga lite men också biblioteket för att läsa varsin bok. Efteråt var dags 

att hämta klänningen men då plötsligt vill inte storasyster gå in för att hon har fått reda på att 

det bara är tantkläder där, därför får hon en idé och försvinner iväg in i en annan affär. Ut 

kommer hon med påsar fyllda med knasiga kläder till dem båda. Väl hemma testar de 

kläderna och har roligt tillsammans. 

Jag vill inte leka själv handlar om en flicka som heter Mirjam som ska spendera dagen i 

lekparken med hennes mamma och Pierre. Mamma och Pierre är kära därför är han med. 

Mamman kommer på att de måste ha bullar så hon försvinner iväg till kaféet för att köpa 

några. Mirjam vill klättra i klätterställningen men når inte upp, hon frågar Pierre men får till 

svar att hon får leka själv en stund för att han vill läsa tidningen. Mirjam vill inte leka själv 

hon vill att Pierre ska lyfta upp henne. Men han insisterar att hon ska leka själv, men frågar 

om han kan gunga på henne, skjutsa iväg henne på linbanan, göra så att hon hoppar på 

gungbrädan men Pierre vill läsa sin tidning. Tillslut sätter hon sig i sandlådan och surar och 

tycker det är orättvist, varför måste hon leka själv? det kommer en gräshoppa och Mirjam 

börjar fantisera att hon kunde vara en gräshoppa får då kunde hon ta sig upp i 

klätterställningen själv. Hon fortsätter att fantisera och föreställer sig att hon är väldens största 

elefant och hon uppträder för publik, men sen är hon en cirkushäst som springer omkring i 

manegen men också en skräcködla som trampar sönder allt som kommer i hennes väg. Hon 

fantiserar också att hon är världens modigaste riddare och skrämmer iväg ödlan med sitt svärd 

och list. Alla sandhögar som hon byggt är befriade djur som hyllar Mirjam och tycker att det 

borde firas med bullar så Mirjam lekar till sist att hon är en bagare. Pierre tycker det var bra 

att Mirjam kunde leka själv när han ville läsa tidningen. Då inser hon att det har hon faktiskt 

gjort en lång stund. Allra sist fikar dem på bullarna som Mirjams mamma kom tillbaka med.  

Eddie och napparna handlar om en pojke som tycker om sina fem nappar väldigt mycket. 

Tanten på bussen påpekar att Eddie är för stor för napp, men Eddie är inte stor han är alldeles 

lagom. Jämt vill Eddie suga på sina nappar, den röda är god, den gröna är god men godast av 

dem alla är den rosa nappen. Pappa tycker att Eddie inte behöver sina nappar hela tiden utan 

tar dem och lägger i sin ficka, mamma och pappa tycker att Eddie ska ge bort sina nappar till 

tomten eller några kaniner men han håller inte med. ”Dumma tomten” ”dumma kaniner” 
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säger han. Mamma och pappa försöker muta han med leksaker om han slutar med sina nappar. 

Eddie svarar ”inte förrän jag fyller år, då ska jag ge bort dem” när hans födelsedag kommer 

ska napparna skickas till månen. När hans födelsedag sedan är här äter de tårtan som Eddie 

och lillebror bakat med pappa. Eddie och hans pappa beger sig efter tårtan till brevlådan för 

att skicka iväg hans nappar. Första natten får Eddie svårt att somna så hans mamma och pappa 

sitter vid hans säng och sjunger. Morgonen därpå vaknar han och inser att han klarat sig utan 

sina nappar och det firas med tårta som blev kvar från gårdagens kalas. 

Williams nya kompis handlar om en pojke, hans hund Ludde, vännerna Björn och Caroline. 

Pojkarna leker med Ludde medan Caroline gungar och räknar på engelska. William höjer 

handen och säger till Ludde ”sitt” och Ludde sätter sig. Nu vill Björn och Caroline också 

prova men de ber Ludde sitta på andra språk som, spanska och engelska. Plötsligt hörs ett 

ljud, det är en lastbil som backar in på gården och ut kliver en man och en pojke. Det visar sig 

att det är en pappa och hans son Alan och de ska flytta dit. Kul tycker Caroline med en ny 

kompis.  Alan bjuds in till lek och kastar bollen till Ludde, när han kommer tillbaka höjer han 

handen och säger ”Ijles” och Ludde sätter sig ner. Caroline blir nyfiken på vad han sa. Alans 

pappa berättar att de kommer från Syrien och där pratar man arabiska. Pappan berättar sedan 

att de flytt från krig, vidare berättar Alan att många drunknade när de var tvungen att fly i en 

båt så nu är det bara Alan och hans pappa. Caroline och Björn kan säga hund på andra språk 

och Alans pappas berättar att hund på arabiska heter kelb. William känner sig lite ledsen för 

att inte kunna något språk men kommer sedan på att han kan hundspråk, Ludde viftar på 

svansen då är han glad vet William och när Ludde backar undan är det för att det blir för 

många på en gång. William känner sig glad igen eftersom han kan hundspråk. 

 

4.2 Personskildring  

 

Vissa beskrivningar av personer lämpar sig bättre med bilder, andra med text och vissa med 

bild och text som samverkar. Nikolajeva (2000, s.139–142) tar upp några kategorier i person-

skildring som jag kommer att använda. Jag är medveten om att jag inte kan vara lika ingående 

på varje kategori i mina bilderböcker med tanke på att det krävs mer tid. 

• Yttre beskrivning; utseende, kläder, frisyrer etcetera. Detta visas oftast via bilder. 
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 • Psykologisk beskrivning; känslor, attityder, egenskaper. Bilder kan skildra enkla känslor, at-

tityder som glädje och vrede, genom att ge karaktären vissa ansiktsuttryck, men mer kom-

plexa känslor förklaras bäst genom ord.  

• Beskrivning av relationer och maktpositioner; vilka psykologiska relationer och maktposit-

ioner finns det mellan karaktärer. Relationer, såsom att den ena karaktären är mamma och den 

andra hennes son, måste beskrivas genom texten för att få en förståelse medan relationer som 

handlar om makt kan beskrivas i bilder. Detta görs ofta genom att personen med makt fram-

ställs större och högre upp på uppslaget än den med mindre makt som framställs liten och 

kanske ihopkrupen. 

• Beskrivning av handlingar; vad gör karaktärerna, hur reagerar de på sin omgivning. Detta 

kan skildras med både text och bild. Orden och bilderna kan komplettera varandra eller mot-

verka varandra.  

 

4.3 Nikolajevas schema 

 

Nikolajeva (2017, s.192–193) lyfter att det inte är det biologiska könet utan det konstruerade 

genuset som är relevant för analys. Jag ska undersöka vilka egenskaper som framställs för 

pojkar respektive flickor och kommer använda schemat nedan. 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka  Vackra  

Våldsamma  Aggressionshämmande  

Känslokalla, hårda  Emotionella, milda 

Aggressiva  Lydiga 

Tävlande  Självuppoffrande  

Rovgiriga  Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande  Sårbara  

Självständiga  Beroende  

Aktiva  Passiva  

Analyserande  Syntetiserande  

Tänker kvantitativt   Tänker kvalitativt  
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Rationella  Intuitiva 

Schema över kvinnliga respektive manliga egenskaper enligt Nikolajeva (2017, s.193). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisar jag min analys, de yttre beskrivningarna, hur bilderboksfigurerna ser 

ut, vilka kläder, färger och frisyrer de har för att se om det förekommer några genusmarkörer. 

Jag kommer också redovisa maktpositioner, den aktiva flickan och passiva pojken samt den 

självuppoffrande flickan för att avgöra hur flickor och pojkar framställs. Jag har valt att dela 

in detta kapitel i rubriker utifrån mina frågeställningar och använda mig av Nikolajevas (2017, 

s.193) schema för vad som förknippas med manligt och kvinnligt som presenterades i 

metodkapitlet. 

 

 

 

5.1 Varför analysera genusmarkörer 

 

Att positionera sig som flicka eller pojke är en fysisk process. Kläder, färger och frisyrer är 

det ytliga som skiljer flickor och pojkar åt, de faktorerna hjälper till att understryka vilket kön 

ett barn har. Om barnet måste klä sig efter normen kan hen begränsas, om en flicka 

exempelvis tycker om kort hår och träningsoverall kan det innebära att hon måste förklara för 

omvärlden vilket kön hon har (Davies, 2003, s. 29).  

 

5.1.1 Färger 

 

För barnen i Hellmans (2010, s.180–181) studie var färg den främsta och starkaste markören 

för att skilja på kön. När barnen skulle leka, diskuterade de vem som skulle vara mamma, 

pappa utifrån vilka färger de hade på sina kläder. Nilsson & Nilsson, (2006, s. 68) menar som 

tidigare nämnt att färger som blått, grönt och brunt brukar pojkar ha medan flickorna kan vara 

mer gränsöverskridande och hade alla färger. När en karaktär har ett otydligt kön framställs de 

neutralt med exempelvis gula kläder. Det som blev synligt i Syskondagen och Eddie och 

napparna var att både lillebror och Eddie bar rosa vilket kan associeras med det kvinnliga. 

Det fanns inte en flicka med rosa kläder utan flickorna var mer gränsöverskridande i färgerna, 
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och bar ”pojkfärger”. På pojkarna förekommer det en större variation av färger, rosa, orange 

och vitt som inte ingår i flickornas färgskala. Något att tillägga kring den rosa färgen är att 

den syns på skor eller som streck på en randig tröja, och får alltså inte ett så stort fokus i 

någon av bilderböckerna. Även om pojkarna var gränsöverskridande och bar rosa så syntes en 

tydlig genusmarkör. I de fyra bilderböckerna bar att åtta av elva pojkar något blått vilket då 

kan stämma överens med Nilsson & Nilsson, (2006, s. 68) studie att pojkar använder mer 

blått.  Nedan finns det redogjort för vilka färger flickor respektive pojkar använder och hur 

många.  

 

 

Pojkarna använder en större variation av färger än flickor. Pojkarna är på så vis också 

normbrytande som använder mer kvinnliga färger dock visar skalan ovan att de också 

använder manliga färger som blå i en stor utsträckning. Färgen gul som anses neutral enligt 

Nilsson & Nilsson, (2006, s. 689) visas också i större grad hos pojkarna. Författarna till de 

fyra bilderböckerna har skrivit böckerna i en tid där många diskussioner om normer och genus 

råder. De kanske har skrivit och illustrerat böckerna utifrån medvetna val angående de 

genusdiskussioner som råder för att de vill att deras bilderböcker ska förmedla andra 

genusbilder än enbart söta flickor i rosa och tuffa pojkar i blått. 
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5.1.2 Håret 

 

Frisyren är en del av den fysiska processen mot kvinnlighet eller manlighet. Varje barns kropp 

tar till sig kunskapen om hur de bör se ut. Davies (2003, s. 29) lyfter också i sin studie hur en 

flicka tycker om att bära träningsoverall och ha kort hår. Något flickan märker är att hon oftast 

blir misstagen för en pojke och tröttnar på det. Hon kände att hon var tvungen att sätta upp 

håret i knut som är typisk flickig för att markera vilket kön hon har. Något jag analyserade i 

de fyra bilderböckerna är det finns inte en pojke med långt hår, alla har kort hår. Alltså är 

pojkarna framställda efter normen att pojkar ska ha kort hår medan storasyster i Syskondagen 

och Mirjam i Jag vill inte leka själv båda har lika kort hår om inte ännu kortare än pojkarna. 

Det finns två flickor som har långt uppsatt hår i tofsar och det är Caroline i Williams nya 

kompis och mamman i Eddie och napparna. Litteraturvetaren Maria Österlund (2005, s.68) 

menar att frisyrer kan spela en avgörande roll i flickskildringen, den kan visa på vilken typ av 

flicka det är. Har flickan vårdat hår med exempelvis flätor kan hon kännetecknas som en 

duktig flicka. Caroline liknar Pippi med sina röda tofsar, dock är de inte lika strama som 

Pippis utan Carolines ena tofs hänger. Jag tolkar det som att hon inte bryr sig vidare mycket 

om hur hon ser ut, kanske är det hennes mamma eller pappa som har fixat hennes hår för att 

Caroline ska vara en duktig och fin flicka. Eddies mamma är mer noga med sin tofs, den är 

stram och välkammad. Sammanfattningsvis är flickorna mer normbrytande med sitt korta hår 

än pojkarna, eftersom ingen av dem skildras i långt hår. 

 

5.1.3 Kläder och genusmarkörernas funktion 

 

Kläderna har en större betydelse än att bara vara en ytlig påklädning. Kjolar och byxor är 

markörer för det kvinnliga och manliga sättet att vara (Davies, 2003, s.31). Shorts och byxor 

är de dominerande klädesplaggen genom de fyra bilderböckerna. Det förekommer endast en 

klänning och det är Mirjams mamma i Jag vill inte leka själv som bär den. Att det endast 

förekommer en klänning kanske innebär att det tas ett visst avstånd från den färgglada 

klänningen som förknippas med fåfänga och det kvinnliga (Davies, 2003, s.36). Mirjams 

mamma framställs ändå som tuff med sina tatueringar och sin ring i näsan. Det är inte ofta det 
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förekommer mammor med kroppsliga utsmyckningar i samma grad som män i den erfarenhet 

jag har av bilderböcker. Utsmyckningar tolkar jag som en kompensation till att inte framställa 

mamman alltför feminin utan visa på att klänning inte är någon symbol för svaghet. Mirjam 

och Caroline har som de flesta pojkarna shorts. I Davies (2003, s. 31) studie visade det sig att 

byxor hade en större makt än kjolar, när pojkarna använde kjolar i leken blev de lätt offer för 

den maktstruktur som finns att män ses som normen och kvinnor är de underkastade. Den ena 

pojken blev nedbrottad och när han fick chansen slängde han av sig kjolen och sa ”nu har jag 

byxor igen”. Han markerade att nu var han en pojke med makt igen. Författarna till de fyra 

böckerna kanske har tänkt på maktfrågan och vill ge läsarna en bild att flickorna inte bara 

behöver ha kjolar och klänningar. Det finns fler flickor klädda i shorts än pojkar i klänning. 

Flickor har lättare att klä sig som pojkar i shorts och t-shirt än pojkar i klänning eller kjol. Det 

är okej för en flicka att bli tuffare medan pojken anses svagare om han tar på sig en klänning. 

Även om majoriteten flickor använder byxor i bilderböckerna som anses manligt så bidrar 

bilderböckerna ändå till uppdelningen av kön, eftersom mannen anses vara normen i vårt 

samhälle så kan jag tolka det som att flickorna vill få makt och pondus genom att klä sig som 

en pojke. Det finns dock en pojke som prövar en kjol och det är lillebror i Syskondagen. Han 

är glad och verkar svänga runt med den medan storasyster prövar en skjorta med byxor till. 

Sammanlagt från de fyra bilderböckerna är det ”pojkkläderna” som står i fokus medan 

”flickkläder” inte alls förekommer i samma utsträckning.  

 

 

5.2 Hur framställs pojkar respektive flickor? 

 

I min undersökning vill jag få svar på hur flickor respektive pojkar framställs det för att få syn 

på vilken genusbild vi ger barnen i mötet med bilderböcker. Finns det andra bilder än busiga 

pojkar och snälla flickor? Nedan följer en analys av pojkar och flickors egenskaper och 

handlingar. 
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5.2.1 Den självuppoffrande flickan 

 

I Syskondagen skildras storasyster som mild, omtänksam och omsorgsfull när hon lyssnar på 

lillebrors önskemål om att få följa med henne istället för att vara på förskolan, hon erbjuder 

även lillebror hjälp vid påklädning och köper kläder till honom vilket Nikolajevas (2017, 

s.193) schema anses kvinnligt. Beskrivningen av maktpositioner ser ut som så att det är 

storasyster som bär makten. Jag tolkar det så eftersom hon är äldst och störst och har ansvaret 

för lillebror hela dagen men det går också att tolka det som att hon är den duktiga flickan som 

anpassar sig efter samhällets förväntningar. Förväntningarna är att flickor ska vara 

omhändertagande och det blir de tidigt upplysta om samt att de ska vara vänliga och då 

stödjer den maktordning som råder (Österlund, 2005, s. 68). Storasyster har förmodligen 

formats efter den kulturella överlagringen vilket innebär de föreställningar om hur män och 

kvinnor bör vara. De förväntningar och föreställningar ärvs från generation till generation, 

storasyster har förmodligen sett hur sin mamma och andra kvinnor agerar (Hirdman, 2004, s. 

120–121). Mamman i Eddie och napparna tröstar Eddie när han är arg, hon offrar sin egen 

sömn för att sjunga för honom när han inte orkar sova. Vilket gör henne omtänksam, mild, 

aggressionshämmande och självuppoffrande enligt Nikolajeva (2017, s.193). Även mamman i 

Jag vill inte leka själv visar på kvinnliga egenskaper som samhället ställer som krav att 

kvinnor ska ha. Hon offrar sin tid i lekparken för att se till att hennes dotter och pojkvän får 

bullar, medan Pierre hennes pojkvän sitter med en tidning istället för att erbjuda sig att gå och 

köpa bullar själv, inte heller leker han med Mirjam utan han vill sitta ifred med sin tidning. 

Något som visas i bilderna är att Mirjams mamma också är den som dukar fram fikat medan 

Pierre har sin tidning redo under armen för att hitta närmaste parkbänk. På sista bilden är 

mamman tillbaka med bullarna även då har Pierre redan satt sig ner på picknickfilten i väntan 

på att mamman ska servera honom.  
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5.2.2 Den aktiva flickan och passiva pojken 

 

Vissa flickor accepterar inte att anpassa sig i de färdiga flickmodeller som erbjuds utan de gör 

motstånd. Flickor protesterar mot ett flickideal och istället axlar pojkaktiga beteenden, till och 

med genom att ansluta sig till pojkgäng och vara tuffare än pojkarna (Österlund, 2005, s. 73). 

Flickan vinner rörelsefrihet genom att bete sig som en pojke men det för också med sig risker. 

Flickan tvingas ofta delta i mandomsprov där hon måste visa på sin styrka inför pojkarna 

(Österlund, 2005, s.264–265). Mandomsproven kan bestå av kappcykling, balansgång på ett 

broräcke eller också det som Caroline visar i Williams nya kompis, hon gungar högt och 

sjunger för full hals. Hon hoppar av gungan när den är högst upp medan pojkarna står på 

marken och leker med hunden Ludde. Kanske ska hon visa upp sin tuffa sida för att kunna 

ansluta till pojkarnas gemenskap? Caroline har den största rollen. Hon är aktiv, skyddande, 

frågvis och tar täten när något nytt händer, hon har typiska manliga egenskaper enligt 

Nikolajeva (2017, s.193). Denna typ av karaktärsskildring, där kvinnliga karaktärer uppvisar 

tydliga manliga egenskaper och manliga karaktärer uppvisar tydliga kvinnliga egenskaper, 

kan påstås gå emot det Hirdman (2004, s.120–121) kallar genuskontraktet. Speciellt de delar 

som handlar om kulturell överlagring och socialisering. Kulturell överlagring handlar om 

föreställningar om genus, hur män och kvinnor bör vara. Socialisering handlar om de regler 

och det förhållningssätt som alla lär sig är socialt accepterat. Det kan handla om flickor ses 

mer tillåtande att klä sig som en pojke medan pojkar skulle få mer blickar på sig om de gick 

omkring i en klänning eller om de skulle gråta (Hirdman, 2004, s.120–121). Flickan gör 

uppror eftersom maktordningen inte erbjuder henne andra alternativ än att protestera mot ett 

samhälle som vill ha henne på ett visst sätt. Pojkar däremot tjänar på att lyda, det ger dem 

fördelar (Österlund, 2005, s. 75–76). Jag tolkar det som att flickan måste göra motstånd för de 

normer som finns hur hon bör vara för ha ens ha chans till att nå makt medan pojken är 

självskriven ett maktskap och kan då vara lydig och ändå ses som normen. Caroline kan 

tvingas att vara mer manlig och ta för sig för att visa pojkarna att hon är en fullvärdig medlem 

i deras gäng. Pojkarna framställs passiva jämfört med henne. De skildras lugna, glada, 

försiktiga och den ena pojken Alan skildras blyg när han kliver ur flyttbilen och får träffa 

Caroline, Björn och William. Nikolajevas (2017, s. 193) schema tillskriver dem kvinnliga 

egenskaper. Jag tolkar det som att pojkarna är passiva för att de låter Caroline vara den som 
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står längst fram när lastbilen backar in på gården, hon lägger handen på Williams mage som 

kan signalera att hon skyddar honom. Det är Caroline som först söker kontakt med Alan och 

hans pappa. Hon frågar dem vilka de är och bilderna visar att hon står i centrum medan 

pojkarna står i en klunga och tittar på henne.  

Mirjam i Jag vill inte leka själv är också en flicka som kan beskrivas aktiv och självständig 

genom att hon sysselsätter sig själv och låter fantasin flöda medan mammas pojkvän Pierre 

vill läsa tidningen ifred. Allra helst vill hon att Pierre ska leka med henne men när han gång 

på gång bestämmer att hon får leka själv hittar hon på olika lekar. Hon är allt från en 

cirkuselefant till en farlig skräcködla men också världens modigaste riddare som skrämmer 

bort skräcködlan och räddar alla sandhögar som anses vara djur. Den normbrytande flickan 

förekommer ofta i hjälteroller som soldat eller riddare menar Österlund (2005, s. 264–265). 

Vilket kan ha att göra med att det vanligtvis är pojkarna som har de rollerna där de ska 

framställas tuffa och modiga. När en flicka betecknas som pojkflicka överdrivs ofta de 

maskulina dragen och hon bemöts oftast med positivitet samt antas kunna ha mer makt 

(Österlund, 2005, s.74). Kvinnor har länge haft längtan att kunna ses som jämlike med 

mannen, dock har alltid männen satt stopp för att kvinnor inte ska få samma status. Män har 

mer frihet, den uppmuntras medan kvinnor ska vara kontrollerade och följa sociala seder 

(Hirdman, 2004, s. 122). Mirjam har säkerligen uppfattat att om hon beter sig efter de manliga 

egenskaperna öppnar det upp för en större frihet där hon får utvecklas till det hon vill istället 

för att förväntas agera efter normer. 

 

 

5.2.3 Maktpositioner 

 

De maktpositioner som framställs är mellan barn och vuxna. Pierre i Jag vill inte leka själv 

bestämmer att Mirjam får leka själv för att han vill läsa tidningen ifred. Han säger att hon får 

sysselsätta sig själv. Mirjam undrar om Pierre måste läsa tidningen och får till svar att det är 

inget måste men han vill gärna det. Han sätter sig själv främsta rum och låter Mirjam anpassa 

sig efter hans regler. Han skildras med egenskaper som känslokall och rovgirig när han ser hur 

mycket Mirjam vill vara i hans sällskap men ändå väljer han att sitta med tidningen 

(Nikolajeva, 2017, s. 193). Även pappan i Eddie och napparna framställs som känslokall när 
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han går fram till Eddie och tar napparna utan någon vidare konversation om det. Eddie blir då 

arg och får tröst av sin mamma. Eddies mamma och pappa tycker att han ska sluta med 

napparna men det är han inte redo för direkt. I Syskondagen däremot är det storasyster som 

bär makten men det går som tidigare nämnt att koppla till kulturöverlagringen eftersom hon 

säkerligen sett och hört hur kvinnor bör vara. Därför agerar hon omhändertagande och tar 

hand om lillebror en hel dag. Svårare är det att urskilja i Williams nya kompis vem som anses 

ha mest makt. Är det Caroline som syns och hörs mest eller är det pojkarna som har makten 

och får Caroline att agera som hon gör? De fyra bilderböckerna kan berätta det Hirdman 

(2004, s.120–121) menar om att mannen utgör normen och värderas därmed högre än kvinnan 

som ses som underordnad. Det är de äldre pojkarna som bestämmer händelserna i 

bilderböckerna medan de äldre flickorna agerar omhändertagande, milda precis som 

Nikolajeva (2017, s. 193) beskriver att de kvinnliga egenskaperna är. Kanske agerar de här 

flickorna på ett förväntat sätt för att samhället har tvingat in dem i den rollen medan pojkarna 

har förväntningar på sig om att vara mer känslokalla och bestämmande. Något att tillägga som 

går ihop med att mannen är norm är att det bara finns sex flickor som nämns mer eller mindre 

i de fyra bilderböckerna medan det finns elva pojkar. I bilderboken Williams nya kompis 

förekommer det en ensam flicka med sex pojkar. Pojkar väljs att representeras i högre grad än 

flickor.  
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6. Diskussion 

 

Nedan följer en kritisk granskning av min studie där jag reflekterar över själva metoden och 

genomförandet samt vilka svårigheter det hade. Vidare följer en kritisk diskussion av mina 

slutsatser i relation till tidigare forskning. Jag avslutar denna del med förslag till fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion   

 

Eftersom jag valde att analysera fyra bilderböcker så kan min studie benämnas kvalitativ för 

att jag fick möjligheten att se in i bilderböckerna på ett djupare plan. Jag valde att analysera 

med hjälp av Nikolajevas (2017, s. 193) schema över vad som kan betraktas manligt och 

kvinnligt och hennes beskrivningar om personskildring. De olika egenskaperna har i min ana-

lys inte visat sig vara tilldelade enbart efter normer, utan flickor har framställts med manliga 

egenskaper och tvärtom. Något jag såg som problematiskt var att använda mig av ett fast 

schema för manligt och kvinnligt. Är en karaktär passiv/blyg så är det bestämt att hen har en 

kvinnlig egenskap istället för att se till situationen. Hen kanske inte är en passiv person i en 

miljö där den känner sig trygg. Nikolajevas (2017, s. 193) schema kan jag därmed tänkas be-

höva en uppgradering. Ser samhället enbart på kvinnor som vackra och passiva idag? Schemat 

kanske ger en gammaldags bild men var ändå till hjälp för att kunna avgränsa mitt tänkande 

och analyserande, det har gett mig en grund att stå på. För att få en ökad förståelse av mina 

bilderböcker använde jag mig av (Hirdman, 2004 s.116) teorin om genussystemet. Samhället 

delar in människor efter vilket kön de har. Männen har också mer makt och får mer resurser 

än kvinnor. Kvinnor är det andra könet och kommer ofta i andra hand. Genom att analysera 

med den bilden av att mannen är norm gjorde att jag var tvungen att tänka ett extra steg. Om 

det var flickan som framställdes som makthavaren som storasyster gjorde i Syskondagen för 

att hon bestämde hur dagen skulle se ut för hennes lillebror. Det fick mig att tänka, bestämmer 

hon bara eller är det samhället som har tvingat in henne i rollen om att kunna ta hand om 

andra och vara omsorgsfull, är det därför hon agerar om hon gör?  
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6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med min undersökning var att bidra med kunskap om hur flickor och pojkar framställs i 

bilderboken. Nedan kommer jag att behandla de slutsatser jag fått utifrån de fyra analyserade 

bilderböckerna. 

 

6.2.1 Genusmarkörerna och dess funktion 

 

En tydlig genusmarkör var håret, direkt såg jag att alla pojkar hade kort hår, men även två av 

flickorna hade det om inte ännu kortare. Flickorna var mer normbrytande i sitt utseende. Två 

av flickorna var svåra att urskilja vilket kön de hade utifrån att de använde kläder som shorts 

och t-shirt med bland annat tuffa tryck på men också för att de hade sitt korta hår. Mirjam i 

Jag vill inte leka själv var tydligt framställd som normbrytande då hon hade grön tröja med 

dödskallekatt och shorts som var bruna. Dock fanns det ändå en liten markör för att hon kunde 

vara flicka och det var det gråa diademet med kattöron. Pojkarna gav mig slutsatsen att de är 

pojkar genom sitt korta hår och den dominerande blå färgen och för att det alltid förekom 

shorts eller byxor hos dem. Det fanns också pojkar som använde den rosa färgen, Eddie i Ed-

die och napparna använde rosa något som Hellman (2010, s. 180–181) menar är en färg som 

förknippas med kvinnlighet och som pojkar nästan verka tycka är farligt att använda. Den rosa 

färgen fanns inte med i samma utsträckning som den blå. Nilsson & Nilsson (2006, s. 68) såg 

också i deras studie att blå var en markör för det manliga men också grön fanns med hos 

många pojkar. Den blå färgen förekom på nästan alla byxor och shorts medan den rosa färgen 

endast syntes på ett par skor och som streck eller prickar i en tröja. Åtta av elva pojkar an-

vände färgen blå medan flickorna bar färger som inte direkt talade för det kvinnliga utan höll 

sig mer till manliga färger som grön och blå. När det kommer till kläderna var flickorna igen 

mer normbrytande för att de ofta använde byxor, shorts och t-shirt istället för de söta klän-

ningarna. Pojkarna använde oftast shorts, byxor med en t-shirt till, det fanns dock en pojke 

som prövade en kjol och det var lillebror i Syskondagen. Det syntes hur nöjd han var över att 

få kjolen på sig och han verkade svänga runt med den. Resultatet tyder på att flickor har lät-

tare att bryta normer när det gäller deras utseende än vad pojkar har. Samhället verkar 
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acceptera en flicka klädd i tuffa ”pojkkläder” bättre än en pojke som kommer i kjol eller klän-

ning. Hirdman (2004, s. 117) lyfter att eftersom mannen anses vara normen i vårt samhälle 

kan jag tolka det som att flickorna vill få makt och pondus och måste då klä sig som en pojke. 

Skulle det vara en pojke klädd likt en flicka kan han mista sin makt, det är därför som jag tror 

att vi endast får se en pojke i kjol genom de fyra bilderböckerna och för att understryka prövar 

han den endast en kort stund. 

 

 

6.2.2 Hur framställs flickor respektive pojkar? 

 

Det finns fler flickor som är självuppoffrande än aktiva i min studie. De självuppoffrande 

flickorna ser till andras behov och önskemål. I Syskondagen ska storasyster följa lillebror till 

förskolan men han vill hellre följa med henne. Han får följa med på ett matteprov sedan offrar 

hon sin tid i skolan för att ta hand om lillebror en hel dag. Storasyster är den som kan tänkas 

bestämma eftersom hon är äldst men är det verkligen så när man tittar närmare? Det kan 

också vara så att storasyster är påverkad av kulturöverlagringen i genussystemet. Vilket inne-

bär att hon agerar efter de förväntningar samhället har på henne om att hon ska vara omhän-

dertagande och ta hand om sin lillebror. Det syns också hur flickorna är dem som ska servera 

fikat och trösta när barnet är argt. De beskrivs med kvinnliga egenskaper och agerar efter 

dem. De flickor som är aktiva framställs med manliga egenskaper och de kan nästan bli över-

drivna, det blir synligt på Caroline i Williams nya kompis som hörs och syns mest, hon tar 

kommandot när den nya kompisen Alan flyttar in. Pojkarna däremot är passiva jämfört med 

Caroline, de står mest och tittar på henne. Flickorna kan tvingas till att vara mer manliga och 

ta för sig för att ens ha en chans till att få vara med i pojkars gemenskap. Det blir då tydligt att 

flickorna måste anpassa sig efter pojkarna för att nå makt, något som pojkar redan besitter 

även om de är passiva och lydiga. Mirjam i Jag vill inte leka själv är en tuff tjej som leker att 

hon är allt från riddare till skräcködla, hennes manliga egenskaper kan också tyckas vara över-

drivna medan pojkarnas kvinnliga egenskaper inte överdrivs i samma utsträckning. Åter igen 

kan det ha att göra med att män är normen (Hirdman, 2004, s.117). Även om vissa av poj-

karna har många kvinnliga egenskaper förekommer det inte en enda pojke som gråter utan blir 

istället arg när han inte får som han vill.  
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När det kommer till maktpositionerna, utspelar de sig mellan vuxen och barn. Pierre i Jag vill 

inte leka själv vill läsa sin tidning ifred och bestämmer att Mirjam får leka själv, han tar ingen 

hänsyn till hennes önskemål som storasyster i Syskondagen gör mot sin lillebror. Inte heller 

hjälper han Mirjams mamma med att duka för fikat, eller erbjuder sig att gå och handla bul-

larna. Han sätter sig själv i främsta rummet. Pappan i Eddie och napparna har också ett käns-

lokallt beteende när han bara tar Eddies nappar utan förvarning. Pojkarna eller männen som 

de också kan kallas visar på manliga egenskaper enligt Nikolajeva (2017, s.193). De har mak-

ten genom att de bestämmer händelserna. Makt är enligt (Hirdman, 2004, s. 117) förknippat 

med män och eftersom jag använt hennes teori om genussystemet så står det klart att det är 

pojkarna i min studie som bär makten. Även om det förekommer att storasyster är äldst i Sys-

kondagen och bestämmer så har det inget att göra med makt över lillebror utan att hon har för-

väntningar med sig om hur en flicka ska agera. Vilket i sin tur skapar en större frihet för män-

nen, för barnpassning hör till kvinnogöra och då kan männen ägna sig åt andra saker. Caroline 

i Williams nya kompis måste ha överdrivet manliga egenskaper för att få pojkarnas uppmärk-

samhet och bevisa att hon visst kan vara lika tuff och modig som en pojke och på så vis få en 

plats i gemenskapen.  

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur flickor och pojkar framställs i 

bilderboken. Detta för att bidra med kunskap om genus i barnlitteraturen, vilket bidrar till att 

jag och andra lärare kan förstå vikten av de böcker barnen kommer i kontakt med. Något jag 

fann intressant var att flickor ska ha överdrivet manliga egenskaper eller ett normbrytande 

utseende i större utsträckning än för pojkarna. Det vore spännande att studera vidare med 

intervjuer av pedagoger för att få en inblick i vad de förmedlar till barnen kring genus. Det är 

trots allt vi vuxna som bär ansvaret för att barnen får med sig bra värderingar på hur de ska 

möta omvärlden.  
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